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O aniversare scumpa întregului popor
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Concepție originală, novatoare privitoare 

la rolul partidului, ca centru vital 
al națiunii noastre socialiste

Partidul Comunist Român 
s-a plămădit, s-a dezvoltat 
ți s-a maturizat in focul ma
rilor bătălii de clasă, pen
tru dreptate socială ți națio
nală, pentru afirmarea și a- 
părarea intereselor funda
mentale ale clasei muncitoa
re, ale tuturor celor ce mun
cesc. „El ți-a cucerit incre*  

Bderea ți dragostea maselor 
populare, a poporului - 
spune tovarășul Nicolae 
Ceaușescu - ca rezultat al 
slujirii fără preget a intere
selor oamenilor muncii, ale 
întregii națiuni, al aplicării 
ferme in viață a principiilor 
socialiste, al preocupării ne
abătute pentru ridicarea con
tinuă a nivelului de trai ma
terial și spiritual al poporu
lui ți întărirea necontenită a 

-^independenței ți suveranită
ții țării".

in actualul stadiu de dez
voltare a societății socialiste 
românești, in condițiile dez
voltării democrației socialis
te, ale perfecționării cadru
lui democratic de participa
re a maselor populare la 
conducerea tuturor sectoare
lor, partidului comunist îi re
vine înalta misiune de a con
stitui .orța politică organi
zatoare și dinamizatoare a 

»întregii activități economiCo- 
sociale. El reprezintă în con
tinuare centrul vital al func
ționării societății noastre so
cialiste.

Din concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privitoa
re la geneza, locul și rolul 
partidului se desprinde cu 
deosebită forță ideea că 
partidul, asumindu-și obiec-

I.M.M.R. Simeria. Secția 
| a n-a vagoane marfă, 
florăria Gruia, fruntașă in 
[muncă, lucrează la o ma- 
| șină de găurit.
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tiv misiunea istorică de a 
conduce națiunea pe drumul 
făuririi societății socialiste și 
comuniste, îți îndeplinețte 
sarcina istorică acționînd ca 
Strateg, larg prospectiv, în- 
tr-o viziune integratoare, cu- 
prinzînd, practic, toate latu
rile vieții materiale ți spiri
tuale ale societății.

in această accepțiune, mai 
ales după Congresul al IX- 
lea, de cînd în fruntea parti
dului a fost ales tovarățul 
Nicolae Ceaușescu, partidul 
nostru și-a pus pe deplin 
în valoare înaltele virtuți 
științifice și prospective, de 
organizare și conducere, te
meinic fundamentate pe con
cepția materialistă și legile 
generale ale revoluției și con
strucției socialiste, aplicate 
creator la condițiile și parti
cularitățile României. Pe te
meiul unei astfel de orien
tări generale, aflat la con
ducerea partidului și statului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
desfășoară o laborioasă ac
tivitate teoretică și practică,

SUPLIMENTAR — 1200 TONE AGLOMERAT
La secția I aglomerare din cadrul C. S. Hunedoa

ra se acționează cu perseverență și dăruire pentru 
îndeplinirea planului la producția fizică, incit fur
nalele să aibă la timp hrana necesară. Urmare a 
măsurilor întreprinse și a eforturilor depuse în muncă, 
aglomeratoriștii de la secția I au produs suplimen
tar sarcinilor de plan de la începutul anului mai 
mull de 1200 tone aglomerat de cea mai bună 
caiitate. De menționat că aproape jumătate din a- 
ceastă cantitate a fost realizată pe seama creșterii 
productivității muncii și în condițiile obținerii unor 
însemnate economii de materii prime, energie și com
bustibil. (Vasile Grigoraș, corespondent).
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Ritm și calitate în realizarea
INVESTIȚIILOR

Activitate susținută la lucrările cu termene 
prioritare de punere in funcțiune

în anul 1984, al patrulea 
an al cincinalului calității 
și eficienței, constructorii 
și montorii de la Rîu Ma- 
re-Retezat au de realizat 
un volum însemnat de lu
crări hidroenergetice de 
mare importanță pentru 
punerea în funcțiune a o- 
biectivelor de pe amenajare.

Primul interlocutor ne-a 
fost tovarășul Tiberiu Mi- 
cu, inginerul șef al Gru
pului de șantiere Rîu Ma- 
re-Retezat, care ne-a spus:

— Față de anul trecut, 
sarcinile de plan pe 1984 
sînt mai mari cu șase la 
sută. Firesc să fie așa, pen
tru că se apropie terme
nul de predare. De fapt,

4 pagini — 50 bani

elaborind o seamă de con
cepte, teze și orientări noi 
vizind cele mai diverse lo
turi ale producției materiale, 
vieții științifice, democrației, 
formării omului nou. Astfel 
au fost elaborate conceptele 
și tezele privitoare la socie
tatea socialistă multilateral 
dezvoltată și înaintarea spre 
comunism, exigențele noii 
calități, noua revoluție agra
ră. ca să relevăm doar cî- 
teva, ca și definirea pîrghii- 
lor esențiale ale înfăptuirii 
obiectivelor și cerințelor o- 
cestor opțiuni majore. Locul 
central îl ocupă un număr 
important de programe și 
măsuri, din care se disting 
cele privitoare la dezvolta
rea și amplificarea bazei na
ționale de materii prime și 
energetice, realizarea nive
lului de investiții, reducerea 
muncii vii și materializate — 
o consumurilor de materii pri
me, materiale, energie și 
combustibili, valorificarea re-

(Continuare in pag. o 2-a)

în cadrul ministerului și 
trustului nostru sîntem 
prima centrală, pentru ur
mătoarea perioadă, cu ter-

Rîu Mare-Retezat

men de punere în funcțiu
ne. în prezent, punctul 
central de activitate îl con
stituie aducțiunea princi
pală. Din cele patru tron
soane, cu o lungime de 
18,4 km, au mai rămas de 
excavat sub 2 700 m. Res
pectiv, tronsoanele Netiș— 
Valea Mare (aflat pe dru
mul critic, unde mai sînt 
de realizat 1 300 m) și Va

Energie electrică 
peste plan

Energeticienii de la 
Mintia continuă seria 
realizărilor bune in pro
ducție de la sfîrșitul 
anului trecut. Printr-o 
temeinică organizare a 
muncii pe secții și ture, 
prin exploatarea raționa
lă a agregatelor și 
instalațiilor și menține
rea lor la parametri 
optimi de funcționare, 
colectivul de muncă de 
la termocentrala Min
tia a produs suplimen
tar sarcinilor de plan 
de la inceputul anului 
S3 milioane kWh ener
gie electrică. De men
ționat atenția deose
bită pe care o acordă 
întreținerii, exploatării 
și reparării sistemului 
de preparare a prafului 
de cărbune, reușind ca 
mai mult din jumăta
tea sporului de produc
ție obținut de la ince
putul lunii ianuarie să 
fie realizată pe bază 
de cărbune. Țesitorla de mătase Deva. Țesătoarea Marla Ghergheli 

realizează numai produse de bună calitate.

Sesiunile consiliilor populare — prilej 
de angajare fermă la realizarea 

și depășirea planurilor de dezvoltare 
economico-socială în profil teritorial

Ca in fiecare an, in a- 
ceastă perioadă au loc se
siunile consiliilor populare 
pentru adoptarea planuri
lor de dezvoltare economi
co-socială in profil terito
rial a județului, municipii
lor, orașelor și comunelor, 
a planurilor de dezvoltare 
a agriculturii șl industriei 
alimentare, a bugetelor lo
cale și a măsurilor de în
făptuire a autoconducerii 
muncitorești și autoapro- 
vizionării teritoriale.

Moment de referință în 
activitatea consiliilor popu
lare, aceste sesiuni au loc 
în condițiile în care, ală
turi de întregul nostru po
por, oamenii muncii hune^ 
doreni acționează cu hotă
râre pentru transpunerea 
în viață a hotărîrilor Con
gresului al XII-lea și Con
ferinței Naționale ale parti
dului, ale plenarei C.C. al 
P.C.R. din noiembrie 1983, 
înfăptuind sarcinile eco
nomico - sociale stabilite 
pentru acest an și pe în
tregul cincinal.

Sesiunile ce vor avea loc 
în această perioadă sînt 
chemate să facă o analiză 
exigentă a rezultatelor ob
ținute în anul 1983 și să 
adopte indicatorii de pian 

lea Mare — Valea Jurii, 
pe care ne-am propus să 
le străpungem în acest an.

— Ce măsuri s-au luat 
pentru intensificarea acti
vității la aducțiunea prin
cipală ?

— Am întâmpinat multe 
greutăți, dar am trecut 
peste ele. Acum, mașina 
de forat la secțiune plină 
merge bine, obținem zil
nic avansări importante. 
La fel și la celelalte lu
crări: betonarea tronsonu
lui Castel — Valea Jurii 
(4 530 m) se apropie de 
sfîrșit, iar în zona Priză — 
Netiș (3 350 m), în vede
rea creșterii productivită
ții muncii s-au introdus 
recent două instalații noi 
de betonare, cu ajutorul

LIVIU BRAICA

(Continuare in pag. a 2-a)

și ai bugetului pe acest 
an, precum și măsurile ne
cesare pentru realizarea 
lor exemplară.

Anul 1984, an hotărîtor 
pentru înfăptuirea directi
velor Congresului al XII- 
lea al partidului pune în 
fața județului nostru sar
cini deosebit de mobiliza
toare pentru sporirea bazei 
de materii prime și ener
getice a țârii, pentru reali
zarea unor producții sigu
re și stabile în agricultu
ră, pentru creșterea mai 
accentuată a productivită
ții muncii și realizarea u- 
nei înalte eficiențe în toa
te sectoarele de activita
te. Va trebui să realizăm 
astfel o producție marfă 
industrială superioară cu 
4 miliarde lei față de anul 
1983. In industria mică, co
ordonată direct de consi
liile populare, va trebui să 
dezvoltăm noi unități de 
producție șl prestări de 
servicii, prin care să pu
nem bazele realizării în a- 
nul 1985 a unei producții 
de cel puțin 4000 lei/locui- 
tor.

Agricultura județului este 
chemată să valorifice supe
rior resurselor de care dis
pune, în scopul obținerii

țVpfttemspațwtnuwtâî.
în dctîi

„Muncind învățăm, 
învățînd muncim “

Maistrul Tiberiu Ghida 
este vădit emoționat, lși 
adună cu greu gindurile. 
„Și ziceți că a spus tov 
Oprea că am merita să 
scrieți despre noi la ziar ? 
Dacă a zis dinsul... Dar 
ce să scrieți ? La noi nu e 
nimic spectaculos, nimic 
ieșit din comun. Sîntem 45 
de oameni care ne facem 
datoria și cam atît...''

Are dreptate maistrul 
Gh.'da că în atelierul pre
lucrări mecanice, din ca
drul Secției de producție 
industrială Hațeg - aparți
nătoare Grupului de șan
tiere Rîu Mare-Retezat - 
nu se întîmplă nimic spec
taculos, că oamenii lși lac 
datoria și... cam atît. Dar 

unor producții superioare, 
atît la cereale, cartofi, le
gume și fructe, cit șl In 
zootehnie. Agricultura va 
trebui să-și sporească tn 
acest an contribuția la con
stituirea fondului de stat, 
la asigurarea de materii 
prime pentru industrie șl 
la crearea condițiilor de 
înfăptuire a autoaprovizio- 
nării teritoriale.

O contribuție importan
tă la aceste obiective vor 
trebui să-și aducă și gos
podăriile populației. In ba
za Programului unic de 
creștere a producției agri
cole în gospodăriile perso
nale ale membrilor C.A.P. 
și în gospodăriile țărani
lor particulari, fiecare gos
podărie țărănească va tre
bui să cultive toate tere
nurile, să crească un nu
măr cit mai mare de ani
male pentru a-și asigura 
consumul propriu și a pu
tea contracta și livra la 
fondul de stat cantități cit 
mai mari de produse.

NICOLAE STANCULESCU, 
secretarul 

Comitetului executiv 
al Consiliului popular 

județean

(Continuare in pag. a 3-a)

nici n-am căutat neapărat 
un subiect de senzație. CI, 
am vrut să scriem chiar 
despre asemenea oameni 
care-și tac datoria așa cum 
trebuie. Sigur, modestia 
este un atribut al omului 
harnic și cinstit. Modestia 
II ajută pe om să se afir
me pe neobservate, fără 
emfază.

Pentru maistrul Ghida, ca 
și pentru toți cei 45 de me
seriași din atelierul prelu
crări mecanice a devenit 
ceva obișnuit azi să recon
diționeze carcase de rul
menți pentru locomotivele

DUMITRU GHEONEA 

(Continuare in pag. a 2-a)
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cărora vom realiza lunar 
400—500 ml. Ele sint con
duse de maistrul Kdlo A- 
dalbert și șeful de brigadă 
Vasile Ciobanu, doi oa
meni de nădejde, buni me
seriași, care s-au angajat 
să termine lucrarea în cel 
mult 7—8 luni. Pentru a 
crește productivitatea mun
cii și în zonele de săpare 
clasică, am extins aici me
toda utilizării prefabrica
telor de radier. De aseme-

strungarul Aurel Chiriac. Li 
se spune oamenilor că este 
nevoie să rămină după- 
amiază, să vină la lucru 
noaptea sau duminica. Nu 
există NU. Toți știu că de 
ei depinde ca, pe Riu Mare, 
lumina să năvălească din 
ape in casele noastre cu 
un ceas mai devreme. Este 
înțelegere și dăruire. Așa 
muncim, așa învățăm..."

Despre aceste lucruri am 
vrut să scriem, meștere 
Tiberiu Ghida. Despre oa
menii harnici și pricepuți 
cu care lucrați, rezolvind 
probleme vitale pentru ac
tivitatea șantierelor de la 
Riu Mare-Retezat. Despre 
strădania lor de a învăța 
muncind și de a munci 
învățînd. Pentru că, în 
fond, viața se compune 
din fapte cotidiene firești, 
obișnuite, nu din spectacu
los sau din alte superla
tive. Așa și este bine să 
muncim și să trăim : curat, 
cinstit, demn. Să fim noi 
înșine, în orice împrejurare, 
cu tot ce avem mai bun 
in noi...

IN SPIRITUL CUVlNTĂRH TOVARa>ului NICOLAE CEAUȘESCU

LA CONSFĂTUIREA DE LUCRU PE PROBLEME AGRICOLE

D'OMtn SOCIAltJMUlVt M.«

Concepție originală, novatoare 
privitoare la rolul partidului 15,00

15,05Creșterea mai puternică a prouucției 
aoricole — obiectiv prioritar 

pentru toți producătorii agricoli r
Există posibilități pentru a spori 
substanțial livrările la fondul de stat

— Cele 1 646 gospodării 
din comuna noastră, din 
care 363 ale producătorilor 
particulari, dețin în pre
zent peste 3 470 bovine, 
11160 ovine, 484 caprine, 
1 630 porcine, 11 600 pă
sări ouătoare, 276 familii 
de albine, 138 iepuri de 
casă — ne spunea Adrian 
Gruiescu, secretarul comi
tetului comunal de partid, 
primarul comunei Pui. Dacă 
analizăm insă in spiritul 
cerințelor formulate de 
secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la recenta Con
sfătuire de la Sinaia, pe 
probleme agricole și a pre
vederilor Programului unic 
de creștere a producției 
agricole in gospodăriile 
personale ale membrilor 
cooperativelor agricole de 
producție și in gospodă
riile producătorilor parti
culari, posibilitățile ce le 
avem pentru a ne spori 
contribuția la fondul de 
autoaprovizionare și la fon
dul de stat, reiese că nu 
este pus în valoare întreg 
potențialul existent. Deși 
în anul trecut gospodăriile 
populației din comuna 
noastră și-au depășit pla
nul de livrare la came, 
predînd pe bază de con
tract peste 130 tone, nu 
am avut o contribuție la 
nivelul stabilit la produc
ția de lapte de vacă și 
vaie, cantitatea preluată 
fiind sub 800 hl. lată de 
ce in acest an va trebui 
să acordăm întreaga a- 
tenție indicatorului respec
tiv, țăranii cooperatori și 
?u gospodărie particulară

Pentru a asigura, anual, 
10 milioane hl lapte de vacă 
lapte de oaie, gospodăriile populației sint obligate 
contracteze vinzarea a cel 
fiecare vacă și a cel puțin 
oaie, sau produse lactate în

(Din Programu. unic
agricole în gospodăriile
lor cooperativelor agricole
gospodăriile producătorilor particulari).

„Muncind învățăm, învățînd muncim"
(Urmare din Dag. 1)

de nună, axe canelate pen
tru vagoane. arbori cot'ti 
pentru motoarele termice, 
roți de rulare pentru exca
vatoare de mare capacitate 
(care oină nu de mult te 
aduceau din import), on 
să execute vibrator' pentru 
instalațiile de betonate, ro
le de bandă, pompe hi
draulice, multe aite piese 
de schimb necesare in 
activitatea de reparații a 
agregatelor, utilajelor și 
instalațiilor variate și com
plexe de pe amenajarea 
hidroenergetică din Retezat.

Unde, cînd au învățat 
Aurei Chiriac. Petru Opir- 
lescu, Mihai Todoni, Ionel 
Sitariu. Liviu Onescu, ton 
David. Iile Avram, Miron 
Preiban, Gherasim Vărăș- 
teanu, toți ceilalți meseriași 
din atelier - majoritatea 
tineri, cum tînăr este și 
atelierul (de numai 5 ani) 
— să Iacă asemenea piese 
ți lucrări pretențioase ?

- Am învățat muncind, 
iar învățînd mereu lucruri 
noi, reușim să muncim din 
ce în ce mai bine — 

avind condiții să obțină 
rezultate mai Pune, să li
vreze cantități mai mari 
de lapte sau produse in 
echivalent

— Doresc să relev dteva 
exemple concrete In acest 
sens — «punea Iosif Ai- 
mași, secretarul biroului 
executiv al consiliului 
popular comunal. Producă
torul agricol Dar. Bălușe, 
din satul Fizești. are Ia 
gospodăria proprie 11 bo
vine. 108 oi, 3 scroafe și 
doi cai. El a predat în 
anul trecut 80 kg briază, 
un porc. 130 kg lină și 
alte produse. Buni crescă
tori de animale și contrac
tant! cu statul sint și Ioxn 
Iloncx Barbu Ion Pătruț, 
Ion Stingă. Tlie Sîanriu 
Horia, Fabian Savu și 
alții, unii dintre ei fiind 
șl lucrători In unități e- 
conomice. Ilie Stanciu 
Horia deține acum In gos
podăria perscra’ă 9 bovi
ne. 56 ovine, 3 porci, pă
sări, fiind un gospodar har
nic, bun contractant de 
produse agroalimentare cu 
statul.

— Beneficiind de tvanta- 
jele oferite de stat produ
cătorilor agricoli și con- 
tractanților de animale și 
de alte produse agroali- 
mentare cu statul, în fie
care an țăranii coopera
tori și țăranii cu gospo
dărie particulară obțin 
anual venituri de cite 6—7 
milioane lei din livrarea 
produselor respective, ceea 
ce se reflectă in ridicarea 
permanentă a nivelului de 
viață al lo-mtorilor comu
nei — ne relata Ion 
Murgoi, vicepreședinte al 

fondul de stat cu circa 
și circa un milion hl 

să 
puțin 800 litri lapte de 
17 litri lapte de fiecare 

echivalent
de creștere a producției 
personale ale membri- 

de producție și In

se explica strungarul Ionel 
Sitariu. Din șantiere vin 
mereu utilaie. agregate cu 
diferite defecțiuni. Le ana
lizăm cu atenție, vedem ce 
le trebuie și ne străduim 
să facem absolut tot ceea 
ce este necesar. Cînd reu
șim, mulțumirea este de
plină. Și, fără falsă modes-

tie, avem tot mai multe 
asemenea mulțumiri.

împreună cu Nicolae 
Țipirigan, președintele co
mitetului sindicatului din 
secție, parcurgem comparti
mentele atelierului prelu
crări mecanice. Și poate 
că. intr-adevăr, nu sint 
lucruri ieșite d!n comun, 
dar acest colectiv de nici 
o jumătate de sută de oa
meni are locuri de muncă 
bine precizate — la forjă, 
tratamente termice, turnă
torie, debitare, sudură, 
strungărie — fiecare știind 
preds, zi de zi, ce ure 
de făcut și executînd, zi 

biroului executiv al consi
liului popular comunal. 
Considerăm acum că deo
sebit de importantă este 
munca organizatorică și 
politică pe care o desfă
șoară comuniștii, organele 
și organizațiile de partid, 
consiliul popular prin de
putății săi, in scopul de a 
face cunoscute și a aplica 
in viată prevederile Pro
gramului unic. Evident, 
tinind seama de potenția
lul gospodăriilor populației, 
vom subordona întreaga 
noastră activitate politico- 
crganizatorică în vederea 
determinării producători
lor agricoli să cultive toa
te suprafețele de teren, să 
participe la lucrările de 
sporire a producției de 
furaje pe pășuni și finețe, 
să crească un număr cit 
mai mare de animale și 
să contracteze cantități 
dt mai mari de produse.

— în adunările organi
zatul.»' de partid, tn se
siunea >-nsil:.ulu' popular 
comunal, adunările gene
rale ale cooperatorilor și 
in adunările cu cetățenii 
vom organiza d-=’batere< 
ls-gă. insu<i.*ea  și aplica
rea neabătută In fapte a 
sarcinilor ce ne revin din 
Prog-amul unic — ne-a 
precizat tovarășul Adrian 
Gruiescu. Măsurile ce le 
vom stabili in acest scop, 
vor porni de la indicațiile 
și orientările date de se
cretarul general al partidu
lui pentru a folosi cu 
randament maxim fondul 
funciar, indiferent de de
ținători, inclusiv a celor 
peste 10 000 hectare de 
pășuni și finețe naturale 
de care dispune comuna 
noastră.

Din discuția cu interlo
cutorii am reținut că, pe 
lingă intensificarea acțiu
nii de contractare a produ
selor agroalimentare cu 
statul, este necesar ca de 
pe acum să fie organizate 
lucrări de ameliorare a 
pajiștilor naturale cu parti
ciparea tuturor crescăto
rilor de animale și a lo
cuitorilor satelor, aceasta 
fiind o condiție de bază 
pentru creșterea efectivelor 
și a producției animaliere.

NICOLAE TlRCOB

de zi, ceea ce știe. „De 
curind s-a pus problema 
să executăm pivotări la 
KAMAZ-uri — ne spune 
strungarul Petru Opirles- 
cu. Nu mai făcusem așa 
ceva, dar ne-am asumat 
răspunderea. Am studiat cu 
atenție cam cum ar trebui 
procedat și am trecut la

fiul muncii.

lucru. Am reușit. Deci, 
muncind, am mai învățat 
ceva..."

In atelier se lucrează la 
nivel înalt de productivi
tate și calitate. Șantierele 
de pe Riu Mare trimit la 
reparat diferite utilaje, 
instalații. Aici, la S.P.I., 
ele sint triate și repartizate 
pe ateliere. Celor de la 
prelucrări mecanice le re
vin, de regulă, sarcini im
portante. Ei trebuie să asi
gure piesele de schimb 
necesare. Să le execute ori 
să le recondiționeze. „De 
multe ort lucrarea trebuie 
executată urgent, relevă

(Urmare din pag. 1)

surselor materiale refolosibi- 
le —, creșterea mai accen
tuată a productivității mun
cii, generalizarea măsurilor 
care să asigure o mai justă 
aplicare a legii repartiției 
după muncă, formarea și a- 
firmarea revoluționară a con
științei socialiste.

Cum este și firesc, orien
tările de onsamblu ale parti
dului, ca și totalitatea pro
gramelor adoptate de Con
gresul al XII4ea și Confe
rința Națională, de plenare
le C.G cl P.C.R. și Comite
tul Politic . Executiv, o sarci
nilor cuprinse in expunerile 
ți cuvin țările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu definesc 
ți octivitctea organizației ju
dețene de partid, a tuturor 
colectivelor hunedorene. M:- 
nerii, liderurgiștii. energeti-

„Vidra* Oriștie — noua secție din Hunedoara. Aspect din atelierul de confecții.

Activitate susținută la lucrările cu termene
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cienii, constructorii, oamenii 
ogoarelor, toate categoriile 
de oameni ai muncii din ju
dețul nostru se află în plin 
efort pentru transpunerea în 
viață a sarcinilor ce le re
vin, avind permanent trează 
conștiința că în acest cin
cinal și într-o perspectivă 
mai largă efortul lor este 
energic solicitat pentru în
făptuirea obiectivelor stabi
lite de partid.

In afirmarea reală a rolu
lui de centru vital al națiunii 
noastre, partidul a întreprins 
o largă ocțiune poiitico-so- 
cială de lărgire și perfecțio
nare continuă a democra
ției. .care să creeze condi
țiile cele moi bune pentru 
participarea activă, sub o 
multitudine de forme și mo
dalități, a tuturor categorii
lor de oameni ai muncii la

de punere în
nea, la armarea cămășuie- 
lii aducțiunii principale 
s-au introdus plasele su
date in locul armăturilor 
fasonate, care necesitau 
multă manoperă, timp și 
forță de muncă.

— Vă rugăm să vă re
feriți și la aducțiunea se
cundară.

— în acest an, aici vom 
introduce două noi instala
ții de săpat galerii orizon
tale (INGO 3,2), fabricate 
la întreprinderea „1 Mai“ 
Ploiești. Prima în martie, 
următoarea imediat ce se 
va termina fabricarea ei. 
Se lucrează ritmic, în pas 
cu graficele.

— Celelalte lucrări cum 
decurg ?

— Centrala subterană 
este predată pentru mon
taj. Aici constructorul lu
crează doar la finisaje. In 
baraj se continuă cu de
punerile de anrocamente. 
în ’84 avem sarcina să de
punem 1,24 milioane mc, 
cantitate cu care barajul 
va ajunge la prima etapă 
de retenție a apei, cînd se 
va putea începe acumula
rea de apă și, prin termi
narea aducțiunii, demara
rea probelor tehnologice.

Secretarul comitetului de 
partid de la autobaza 
Brazi, Petru Paveloni, a 
adăugat:

— Noi dispunem la ora 
actuală de o capacitate 
totală de transport de 6 200 
tone. Prioritatea priorită
ților este depunerea anro- 
camentelor în corpul ba
rajului. Pentru acest tri
mestru, media zilnică este 
de 4 000 mc. Deja ne apro
piem de această cifră. Am 
„pășit" mai greu în acest 
an fiindcă am avut mulți 
șoferi în concediu. Treptat 
însă, activitatea s-a redre
sat.

în legătură cu activita
tea de montaj la centrala 

dezbaterea ți înfăptuirea sar
cinilor, pentru ridicarea pe o 
treaptă superioară a orga
nizării ți conducerii, valori
ficarea mai înaltă a întregii 
baze tehnico-materiale, a 
cercetării științifice ți com
petenței oamenilor. însuți 
partidul îți supune perma
nentei perfecționări propria 
organizare, stilul și metodele 
de muncă.

Prin tot ce poporul nost'U 
o înfăptuit în revoluția și 
construcția socialistă, trans- 
formindu-și țara din teme
lii, edificînd, în fapt o țară 
nouă, in tot ce va realiza in 
perspectivă se află partidul, 
secretarul său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu — 
inima caldă și conștiința re
voluționară a poporului, a 
națiunii noastre în plină as
censiune.
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suoterană „Retezat", ing. 
Florin Voinic, șeful șantie
rului energo-montaj din 

. cadrul Grupului de șantie
re Rimnicu Vîlcea, a pre
cizat următoare.e :

— Turbina nr. 1 este in
tegrai montată, iar turbina 
nr. 2 se va termina pină 
la sfîrșitul lunii ianuarie. 
Instalațiile auxiliare (de 
aer comprimat, apă, răcire 
și ulei) sint montate în 
proporție de 70 la sută. Se 
lucrează intens și bine, cu 
șase formații conduse de 
maistrul Kiss Anta..

— Ce sarcini revin mon- 
toriior în acest an ?

— Urmează să se facă 
echiparea statoarelor ge
neratoarelor cu toie și bo- 
binaje și a rotoarelor cu 
poii, lucrări care vor fi 
realizate aici, la fața locu
lui, de furnizor — I.C.M. 
Reșița. După terminarea 
acestora, noi vom continua 
la cuplarea generatoarelor 
cu turbinele și executarea 
liniilor de arbori. Scontăm 
ca pină la finele anului 
hidroagregatul nr. 1 să fie 
terminat complet. Vom mai 
finaiiza: la baraj, instala
țiile hidromecanice pentru 
golire de fund, instalațiile 
hidromecanice și blindaje
le de golire intermediară, 
instalațiile hidromecanice 
și blindajele la priza de 
apă a aducțiunii. în plus, 
va trebui să fim gata pen
tru punerea în funcțiune 
a centralei Ostrovul Mic.

La Rîu Mare, constructo
rii și montorii, toți lucră
torii ce contribuie la exe
cuția acestei mari hidro
centrale acționează, în a- 
ceste zile, cu energie pen
tru realizarea sarcinilor de 
plan pe anul 1984, apro
piind tot mai mult mo
mentul cînd „lumina și for
ța din Retezat" vor sluji 
interesele omului.
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14
ea inversă
rehestrelor
tn. limba 
parțial co-

(parțUl eo-

i in eco-

tinstire. E- 
MUlzată U 
județul Olt 
Documen-

mut covor 
Program de 
melodii de

(parțial co

vin te ce le

in agricul- 
urnal; 7,30 
labilității 
00 Revista 

de cintec
3 ul e tin de 
mdem as- 
00 Buletin 
terpreți de 
; 10,30 Din 
i 10,45 CO- 
taidiotele- 
tuletin de 
kocaruselul 
k*  în țara 
Publicitate; 
știri; 12,05 
XX; 12,25 

piciorului ; 
ră radio- 
(1 la 3 ; 
ților; 16,00 
16,05 Cîn-

actuala ediție a ștafetei, 
ferma angajare a tine-ei 
generații la înfăptuirea 
neabătută a Programului 
partidului. Cuvinte simple 
dar deosebit de calde a 
rostit moș Toader Drago- 
șa, participant în urmă cu 
65 de ani la mărețul act 
de la 1 Decembrie 1918, 
cuvinte care s-au consti
tuit (pentru a cita oară ?), 
într-o neasemuită lecție de 
istorie.

După prezentarea mesa
jelor delegațiilor pionie
rești din zonele, muni
cipiile și orașele județului 
a luat cuvîntul tovarășa 
Maria Mitrofan, secretar 
al Comitetului județean 
Hunedoara al P.C.R., care 
a reliefat rolul deosebit 
de important ce revine ti
nerei generații în ridicarea 
necontenită a patriei spre 
noi culmi de civilizație, 
progres și bunăstare.

într-o atmosferă entu
ziastă, participanții la faza 
județeană a „Ștafetei cra
vatelor roșii cu tricolor" 
au adoptat textul unei te
legrame adresată tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU. 
secretarul general al parti

din Bărăfti au participat la 
un interesant interviu cine
matografic organizat pe mar
ginea documentarului „Bru
na de Maramuref". Au ros
tit interesante comunicări 
medicul veterinar Emil lei- 
dujer, loan Simulescu fi co
ordonatorul sectorului cine
matografic, Ion Stegărescu.
• ASOCIAJIA JUDEȚEA

NĂ A APICULTORILOR. Pe
ste 150 de crescători de al
bine din întreg județul nos
tru au participat, in cadrul 
activităților de informare fi 
instruire de specialitate, la o 
intilnire cu dr. Ion Bocănici 
fi tehnicianul apicol Korb 
losif, care au oferit expli
cații suplimentare, informa
ții detaliate pe marginea fil
melor documentare „Congre
sul al XX-lea al Apimondiei", 
„Floarea-soarelui" și „Delta 
Dunării".

ALEX. MARDARI
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Reprezentanți ai purtăto

rilor cravatelor roșii cu 
tricolor din întregul județ 
au participat ieri, la Deva, 
la manifestările organizate 
în cadrul fazei județene a 
amplei acțiuni de educație 
patriotică, inițiată de Con
siliul județean al Organi
zației pionierilor, „Ștafeta 
cravatelor roșii cu trico
lor".

Ediția din acest an a 
fost dedicată — într-un 
deplin consens de simțire 
și dragoste — aniversări
lor scumpe întregului nos
tru popor ; ziua de naștere 
a părintelui iubit ai copii
lor României socialiste, se
cretarul genera] al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu . 125 de ani de 
la formarea statului na
țional român, prin unirea 
Moldovei cu Muntenia și 
65 de ani de la Marea 
Unire.

Și în această ediție 
„Ștafeta cravatelor roșii 
cu tricolor" s străbătut 
toate unitățile de pionieri 
din județ, ivind un larg 
caracter participativ și, 
mai cu seamă, eficiență 
educativă. Pretutindeni, de 
la Țebea la Lupeni, de la 
Hunedoara la Deva, la Si- 
meria. Hațeg, Călan sau 
llia, ștafeta a constituit 
nu doar un prilej de bi
lanț, ci și un stimulent 
activ în perfecționarea 
muncii educative, în crește
rea răspunderii pionierilor 
față de cultivarea și afir
marea nobilelor sentimen
te de dragoste și prețuire 
pentru trecutul istoric al 
neamului, pentru prezen
tul glorios al României 
socialiste.

Un moment deosebit de 
emoționant l-a constituit 
depunerea de către dele
gațiile pionierilor din De
va, Hunedoara, Petroșani, 
Brad, Hațeg, Orăștie, Că
lan, Simeria și Ilia, de 
jerbe de flori la Monu
mentul eroilor români din

I.M.C. Bîrcea, atelierul polistiren. Vedere de la tabloul 
de comandă al mașinii de format blocuri polistiren.
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In organizarea Întreprin
derii cinematografice jude
țene și cu sprijinul Direcției 
generale pentru agricultură 
fi industrie alimentară, nu
meroase afezămmte de cul
tură din satele hunedorene 
au găzduit activități cu fil
mul documentar in sprijinul 
perfecționării pregătirii pro
fesionale a celor ce urmea
ză cursurile de invățâmint 
agrozootehnic.

• CINCIȘ. ■ „Sarcini ce re
vin sectorului zootehnic in 
cadrul noii revoluții agra
re" — a fost tema dezba
terii susținute de ing. Cor
nel Pătescu, Anica Sănescu 
fi luliu Fiscuteanu, manifes
tare in cadrul căreia a tost 
prezentat filmul documentar 
„Creșterea producției de o- 
vrne“.
• BĂRĂȘTI. Cursanții cer

cului de invățâmint agrozoo
tehnic de la Complexul de 
ingrășare a tineretului bovin

în miez de iarnă
Deva. în continuare, la 
casa de cultură, în prezen
ța a sute de pionieri hune- 
doreni au avut loc fru
moase manifestări prin 
care purtătorii cravatelor 
roșii cu tricolor au adus 
prinosul lor de recunoștin
ță la sărbătorirea țării.

în cuvîntul de deschi
dere, tovarășa Silvia Ma- 
tieș, președintele Consi
liului județean al Organi
zației pionierilor, a subli
niat cadrul sărbătoresc în 
care se desfășoară faza ju
dețeană a acțiunii, realiză
rile notabile obținute in

~FAZA JUDEȚEANĂ- 
A ACȚIUNII PIONIEREȘTI 
„ȘTAFETA CRAVATELOR 
ROȘII CU TRICOLOR* * 

dului, în care se spune, 
printre altele : „Prin me
sagerii lor, purtătorii cra
vatelor roșii cu tricolor din 
Valea Jiului, din cetățile 
de foc ale Hunedoarei și 
Călanului, din municipiul 
Deva — devenit o Sarmize- 
getusă a anilor socialismu
lui —, din Țara Zarandu- 
lui, din ținuturile Hațe
gului, Orăștiei, Simeriei 
și Iliei vă roagă să primiți, 
la acest ceas de înaltă 
sărbătoare, expresia cea 
mai curată a gindurilor și 
inimilor noastre, aleasa și 
pura noastră urare de ani 
mulți, bogați și luminoși, 
de sănătate și rodnicie a 
faptei, întru bunăstarea 
și fericirea întregului 
popor".

A urmat apoi spectaco- 
lul-evocare „Unirea — 
poporul a făcut-o l“, la a 
cărui deplină reușită și-au 
dat concursul fanfara Ca
sei pionierilor și șoimilor 
patriei Orăștie, recitatorii 
Cristina Gavrilă și Ga
briela Herbai din Deva, 
montajele literar-muzicale 
ale Școlii generale nr. 6 
Petrila și din Baia de Criș, 
grupurile vocal-coregrafice 
ale școlilor generale din 
Călan și nr. 1 Deva, dan
sul tematic al Școlii ge
nerale nr. 7 Deva, grupul 
de recitatori din Hune
doara, solista vocală Adina 
Resiga, taraful vocal și for
mațiile coregrafice ale 
Casei pionierilor și șoimi
lor patriei Deva.

Finalul acțiunii, ca de 
altfel întreaga desfășurare 
a fazei județene a ștafe
tei, s-a constituit într-o 
manifestare de profund 
patriotism : sute și sute 
de copii și-au dat mîna pe 
platoul din fața casei de 
cultură, într-o impresio
nantă Horă a Unirii. O 
horă care demonstrează 
hotărîrea, dorința tinerei
generații, a întregului
popor român de a rămîne 
veșnic uniți în jurul parti
dului, de a apăra fără
preget minunatele cuceriri 
ale minunatului nostru
popor.

MIRCEA DIACONU

(Urmare din pag. 1)
Sesiunea consiliilor populare

Din programul de inves
tiții al județului, fonduri 
mari sînt alocate și in do
meniul social-culțural, în 
special în construirea a 
3 900 apartamente.

Toate aceste obiective, 
măsurile ce se iau pentru 
realizarea lor trebuie să 
se regăsească în analizele, 
planurile și programele ce 
vor fi adoptate de consilii
le populare în sesiunile din 
această perioadă.

La baza analizelor efec
tuate și a măsurilor ce vor 
fi stabilite să stea orien
tările și indicațiile rezulta
te din cuvîntările secreta
rului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la consfătuirile 
de lucru ce au avut loc 
în anul trecut, la Plenara 
C.C. al P.C.R. din noiem
brie 1983 și Consfătuirea 
de lucru pe probleme agri
cole de la Sinaia.

Atît materialele cît și 
dezbaterile trebuie să ac
centueze în mod deosebit 
necesitatea realizării pla
nului fizic în structura sor
timentală stabilită, cu re
feriri concrete la producția 
destinată exportului, a uti
lizării raționale a resurse
lor materiale și energet'- 
ce, a reducerii cheltuieli
lor de producție și folosi
rea rațională a forței de 
muncă.

Pentru dezvoltarea in
dustriei mici vor fi stabi
lite măsuri de creștere a 
producției și prestărilor de

Manifestări 
omagiale

■ Simpozion. Ieri, sala
mică a Casei de cultură 
din Deva a găzduit simpo
zionul „125 de ani de la 
formarea statului național 
român prin unirea Mol
dovei cu Muntenia". Orga
nizat de Comitetul munici
pal de cultură și educație 
socialistă $1 Filiala Deva 
a Arhivelor statului, sim
pozionul a beneficiat de 
documentate comunicări 
științifice susținute de prof. 
Ioan Frățilă — „24 Ianu
arie 185S. pagină luminoa
să in istoria patriei", prof. 
Clemente Constandin — 
„Pagini din literatura U- 
nirli", prof. Vasile fonaș — 
.-, Lupta lui Al. I. Cuza 
pentru recunoașterea pe 
plan internațional a Uni
rii de la 1S58“.

■ Unirea — națiunea a 
făcut-o". Sub acest gene
ric s-a desfășurat, ieri, la 
I.C.I.T.P.L.C.I.M. Deva, un 
simpozion organizat de 
Muzeul județean. A fost o 
manifestare de aleasă ținu
tă științifică și adine me
saj patriotic datorită in
tervențiilor de valoare ale 
particlpanților : prof. Ro- 
dica Andruș — „Evoluția 
ideii de unitate in istoria 
poporului român", prof. 
Maria Basarab — „Ideea 
de unitate și continuitate 
în cultura românească", 
prof. Adela Herban — 
„Concepția secretarului ge
neral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu cu 
privire la lupta poporului 
pentru unitate, independen
ță șl suveranitate", prof. 
Viorel Vînătoru — „Forma
rea statului național ro
mân prin unirea Moldovei 
cu Muntenia".

■ Expoziție de desene. 
La Școala generală nr. 5 
din Petroșani s-a deschis 
expoziția de desene cu 
tema „Unirea — visul mi
lenar al neamului româ
nesc". Autorii — pionieri 
ai unității școlii — au 
reușit ca prin acuarelă, 
grafică șl ulei să răspundă 
impresionant temei, aducînd 
astfel un pios omagiu 
aniversării de la 24 Ia
nuarie.

■ „Sărbătoare de suflet 
și de minte" a fost tema 
colocviilor de istorie des
fășurate la Hațeg în orga
nizarea Consiliului orășe
nesc de educație politică 
șl cultură socialistă. Inter
vențiile prof. Olimpia Pa- 
lamariu, prof. Vasile lo- 
naș și prof. Liviu Morariu 
au fost file de Istorie ro
mânească încărcată de fio
rul cald al dragostei de 
vatra străbună și față de 
cei ce l-au ridicat faima 
prin vreme.

servicii prin valorificarea 
resurselor locale, a mate
rialelor recuperabile și re- 
folosibile, cooperarea cu 
marea industrie. în fiecare 
comună se va prevedea 
realizarea a cel puțin 10 
profile de producție și 
prestații în unități de in
dustrie mică.

în agricultură, analize
le și măsurile vor fi orien
tate spre îndeplinirea pro
gramului de îmbunătățiri 
funciare, realizarea iriga
țiilor, gospodărirea și folo
sirea judicioasă a terenu
rilor, executarea la timp 
și cu respectarea tehnolo
giilor stabilite a lucrărilor 
agricole, extinderea cultu
rilor duble succesive, îm
bunătățirea substanțială a 
organizării producției și a 
muncii.

în zootehnie, accentul 
trebuie pus pe realizarea 
efectivelor la toate speciile 
șl în toate sectoarele, acor
darea unei atenții deose
bite reproducției și reali
zării unor indici de nata
litate de cel puțin 85 la 
sută la bovine și 97 la sută 
la ovine.

în gospodăriile populației 
și în special ale țăranilor 
din zonele necooperativi- 
zate, prin măsurile ce vor 
fi stabilite în baza Progra
mului unic se va urmări 
cultivarea tuturor suprafe
țelor care au fost cîndva 
arabile, creșterea suprafe
țelor însămînțate cu grîu, 
porumb, cartofi și legume 
pentru satisfacerea în con
diții mai bune a consumu

Cupa Unirii
■ Timp de 6 zile, sala de 
sport „Constructorul" din 
Hunedoara a găzduit reu
șite întreceri de tenii de 
cîmp, dotate cu „Cupa U- 
nirii", la start fiind ali- 
niați 40 de sportivi seniori 
— fete șl băieți — din pe
ste 14 cluburi și asociații 
sportive din țară. Iată și 
cîștigătorii: simplu fete — 
Alice Dănilă (Dinamo Bucu
rești), care a învins în fi
nală pe Ileana Tocau 
(Steaua București), cu sco
rul de 6—1, 6—3; simplu 
băieți — Cristinel Ștefă- 
nescu (Steaua) — după ce 
a învins nu fără emoție 
pe colegul său de club Mi- 
hâi Șovar; dublu fete — di- 
namovistele Alice Dănilă — 
Marinela Totoran, după ce 
au cîștigat ușor în fața du
blului Luminița Sălăjan 
(Politehnica București) — 
Otilia Pop (Progresul 
București), iar la dublu 
băieți — steliștii Mihai Șo- 
văr — Răzvan Constanti- 
nescu, victorioși în fața co
legilor de club Florian Chi- 
ru — Cristinel Ștefănescu, 
cil scorul de 6—4, 6—2.

■ Tot cu „Cupa Unirii"

Cu toate că nici un afiș 
nu anunța desfășurarea 
primei etape a campiona
tului republican de lupte 
libere, sala nr. 2 de sport 
„Constructorul" Hunedoa
ra a găzduit într-o organi
zare modestă, triunghiula
rul Hunedoara — Arad — 
Brașov.

în urma unei dispute 
interesante, dîrze pe alo
curi, rezultatele au fost ur-

Azi, la Teliuc, meci amical
F.C. CORVINUL — MINERUL GHELARI

Azi, echipa F.C. Corvi- 
nul susține ultimul meci 
amical, înaintea turneului 
din Libia. Pe terenul din 
Teliuc, hunedorenii vor în- 

lui propriu și sporirea con
tribuției la fondul de stat 
cu astfel de produse. De 
asemenea, se va urmări ca 
toți deținătorii de terenuri 
să crească un număr co
respunzător de animale și 
să contribuie cu produse 
animaliere la fondul de 
stat și la aprovizionarea 
județului.

în domeniul autoaprovi- 
zionării, consiliile populare 
vor înscrie în programele 
ce le vor adopta sarcini 
concrete pentru organiza
rea de microferme pe lin
gă consumurile colective, 
unități de alimentație pu
blică, internate școlare, cît 
și amenajarea unor solarii 
și grădini de legume, pen
tru asigurarea consumului 
de carne, legume și zar
zavaturi.

Fiecare consiliu popular 
va stabili de asemenea 
.măsuri pentru înființarea 
de ferme proprii pentru 
creșterea de viței, scroafe 
de prăsilă, oi, iepuri de 
casă, cît și pentru ame
najarea de ciupercării, ia
zuri piscicole, dezvolta "ea 
creșterii albinelor și a ani
malelor mici în gospodă
riile populației.

Pentru realizarea inves
tițiilor vor fi stabilite mă
suri în vederea asigurării 
tuturor condițiilor materia
le și de forță de muncă 
necesare punerii în func
țiune la termenele stabi
lite a capacităților de pro
ducție, a obiectivelor so- 
cial-culturale și edilitar- 
gospodărești. 

au fost dotate întrecerile 
de tenis de masă, șah și 
popice, organizate sub e- 
gida „Daciadei" în munici
piul Hunedoara, de către 
C.M.E.F.S., în colaborare 
cu Comitetul municipal 
al sindicatelor, la startul 
cărora au fost aliniați a- 
proape 50 de concurenți 
din întreprinderile și in
stituțiile municipiului.

Au cîștigat: loan Rotară 
(I.M.H.) — la șah, Radu 
Raita (C.S.H.) — la popice 
și Ludovic Gherghely 
(I.C.S.H.) — la tenis de 
masă. ■ (Ion Cincișanu, co
respondent).

■ întrecerile de șah, te
nis de masă șl volei, des
fășurate la Sal i sporturi
lor din Deva, au reunit 
peste 200 de tineri și ti
nere din întreprinderi și 
instituții devene. La șah 
au cîștigat Georgeta Stepan 
și Silviu Oargă; la tenis 
de masă: 1. Florin Balta- 
ga (Energia Mintia); 2. Mu
gur Nedelcu (Lie. ind. nr. 
1); 3. Dumitru Ionescu 
(Șoimii). Volei: 1. Energia 
Mintia; 2. Șoimii I; 3. 
I.R.E.; 4. Șoimii II.

Prima etapă |
a campionatului '

republican 
mătoarele : Constructori ’ 
Hunedoara — Ranid Arad 
6—4, Dinamo Brașov — 
Constructorul 8—2 și Dina
mo Brașov — Rapid Arad 
8—2.

Hunedorenii, antrenați de 
E. Nicoară și C. Vlad au 
evoluat în general bine, 
remareîndu-se în mod deo
sebit Marcel Boroș, Teo
dor Albu și Cornel Vlad. 
(V. loan, corespondent).

tilni, de Ia orele 15. pe 
Minerul Ghelari.

In meciul de la Deva, 
hunedorenii au cîștigat cu 
3—2.

în consens cu măsurile 
adoptate de Comitetul Po
litic Executiv al C. C. al 
P.C.R. și cu sarcinile re
zultate din documentele 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 
noiembrie 1983, consiliile 
populare vor stabili acțiuni 
ferme pentru reducerea cu 
cel puțin 50 la sută a con
sumului netehnologic și 
casnic de energie electri
că, de încadrare în cotele 
repartizate de combustibili 
și energie.

în ansamblul măsurilor 
stabilite prin planurile și 
programele ce vor fi adop
tate, consiliile populare vor 
trebui să prevadă îmbu
nătățirea în continuare a 
stilului și metodelor lor de 
muncă, a organelor exe
cutive, a aparatului de 
specialitate, a organelor de 
conducere colectivă din u- 
nitățile subordonate, a de- 
putaților, comisiilor per
manente, comitetelor de ce
tățeni și a celorlalte for
me organizatorice de legă
tură cu masele.

Desfășurarea acestor se
siuni la un înalt nivel de 
exigență dă garanția asu
pra realizării exemplare a 
indicatorilor de plan în 
toate domeniile și sectoa
rele de activitate, cinstind 
astfel cum se cuvine n a
rile evenimente ce vor a- 
vea loc în acest an în via
ța poporului — sărbători
rea a 40 dt ani de la re
voluția de eliberare națio
nală și socială, antifascis
tă și antiimperialistă și 
Congresul al XIII-lea aJ 
partidului.



În India au apărut

Trei noi volume din ciclul dedicat gîndirii
souai-poiitice a tovarășului Nicoiae Ceaușescu

DELHI 24 (Agerpres). — 
Trei noi volume dintr-un 
ciclu dedicat gîndiril so- 
cial-politice a secretarului 
generai al Partidului Co
munist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, au apărut, în 
India, publicate de Editura 
„Mosaic Publications Press" 
din'Delhi, în suita inițiată 
în septembrie 1981, cînd 
au văzut lumina tiparului 
primele cinci volume.

Structurate într-o con
cepție unitară, pe criterii 
științifice, volumele înfă
țișează aspecte esențiale 
din opera teoretică și 
activitatea practică ale 
președintelui Nicoiae 
Ceaușescu, realizările ob
ținute de poporul român in 
făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate.

Volumul al VT-lea 
poartă titlul „Dezvoltarea 
și modernizarea bazei teh- 
nico-materiale a socialis
mului in România". In 
prefața la lucrare se rele
vă : „Oricare ar fi abor 
darea analitică a evoluției 
socialismului în România, 
este un adevăr axiomatic 
că cei de-al IX-lea Con
gres al Partidului Comu
nist Român, iulie 1965, a 
deschis o nouă perioadă 
a c cărei conținut, dimen- 
s ’.ine și împliniri repre- 
z rttâ un stadiu .calitativ 
superior al progresului in- 
țregit vieți economice, so- 
c Hie și politice. Trăsătura 
ouminantă a acestei perioa
de o constituie noile dimen
siuni teoretice și practi
ce ale construcției socia
lismului imprimate de gîn- 
direa creatoare a secreta
rului general al partidului, 
președintele Republicii So
cialiste România, Nicoiae
Ceaușescu-*. în volum se 
scot în evidență
procesele care au marcat 
victoria deplină a socia- 

țara noastră, 
contribuție a 

general al

lismului în 
rcmarcabi la 
secretarului
partidului la definirea stra
tegiei progresului continuu 
al construcției socialiste 
în țara noastră. Fărind 
o presentare cuprinzătoare

a politicii. Partidului Co
munist Român de făurire 
a unei economii complexe, 
dinamice, eficiente, edito
rul volumelor, cunoscutul 
publicist indian Vijay 
Chadha, pune in lumină 
gîndirea profund novatoa
re a tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu în elaborarea 
conceptelor fundamentale 
aie dezvoltării economico- 
socîale, pornind de la con
dițiile specifice afe edifi
cării noii orînduiri în țara 
noastră.

Următorul .volum — al 
VII-Iea — este dedicat, 
în întregime, temei de 
majoră importanță, sinte
tizată în titlul „Democra
ția socialistă în România". 
In prefața volumului este 
pus în evidență conceptul 
de democrație socialistă 
fundamentat de președin
tele Nicoiae Ceaușescu, 
concept care — se subli
niază — „dezvăluie virtu
țile unul sistem ce promo
vează ideile de libertate și 
progres social, conștiința 
înaintată a membrilor so
cietății, dezvoltarea și de- 
să vi.-și rea personali tățil
umane*.

Volumul al VilI-iea, 
intitulat „Dezvoltarea în- 
vățămîntului, științei si 
culturii în România*,  re
levă esența profund uma
nistă. revoluționară, origi
nală. dinamică, novatoare 
a gindirii științifice despre 
lnvățămint, știință si cul
tură a conducătorului 
partidului și statului nos
tru, oferind o imagine am
plă. cuprinzătoare a pre
facerilor produse în acest 
domeniu. a realizărilor 
obținute în anii socia
lismului. precum și a per
spectivelor deschise dez
voltării vieții spirituaie în 
România. „Formulînd li
niile fundamentale ale dez
voltării României în sta
diul următor — se subli
niază în prefață —. pre
ședintele Nicoiae Ceaușescu 
atribuie un rol central 
științei, te', ătămfntelul si 
culturii, pe care le consi
deră miiloace principale 
de îmbogățire a tezaurului 
de cunoștințe, pentru ac
țiuni eficiente de transf. r-

mare a naturii și societății, 
ca modalități specifice de 
exprimare a conștiinței 
creatoare a poporului 
român. Editorul scoate 
in relief relația legică din
tre dezvoltarea fără pre
cedent a forțelor de pro
ducție din industrie, agri
cultură, din celelalte ra
muri ale economiei națio
nale și rolul esențial al 
invățămîntului, științei și 
culturii în realizarea pro
gresului multilateral al so
cietății românești.

Apariția In India a aces
tor noi volume din gindi- 
rea social-politică a pre
ședintelui României, Nicoiae 
Ceaușescu, se înscrie în 
ampla suită de initiative 
editoriale întreprinse pe 
plan internațional pentru 
cunoașterea operei teore
tice și activității practice 
aie conducătorului partidu
lui și statului nostru, 
constituind, totodată. un 
omagiu adus personalității 
sale, prodigioasei sale ac
tivități politice, revolutin- 
nare. In mod deosebit, 
acest eveniment edricrial 
vme să întregea vii imagi
nea pe care nnmercase 
monog-afii, studii, articole 
și alte scrieri consacrate 
gir. firi! și acțiuttH condu
cătorului destinelor na
țiunii române, eminentului 
om pofitie a! hmii con
temporane. tovarășul 
Nicoiae Ceausescu. au 
proiectat-o. cu pregnantă, 
pe toate meridianele glo
bului. Noul eveniment edi
torial constituie, totodată, 
o expresie a interesului 
profund al celor mai largi 
cercuri soriai-potitice și 
culturale. al opiniei pu
blice indiene. fată de 
opera și activitatea 
președintelui Nicoiae 
Ceaușescu, arhitectul poli
ticii promovate de Partidul 
Comunist Român, de Româ
nia socialistă — politică 
plenar consacrată înfăp
tuirii aspirațiilor de pace, 
independență și progres 
ale poporului nostru, ale 
tuturor popoarelor, dezvol
tării La-gi a colaborării și 
cppperâru internaționale, 
edificării unei lumi mai 
d-epte și mai bune.

Luări de poziție I te
și manifestări 

pentru pace j 
și dezarmare

LONDRA 24 (Agerpres). 2 
— Lupta pentru renan- | 
țarea de către Marea Bri- » 
tanie, la armele nucleare | 
constituie una din prin- • 
cipalele direcții de acțiu- I 
ne ale mișcării laburiste . 
din Marea Bri tanie, a de- I 
clarat. Intr-un interviu la ' 
televiziunea britanică, li- I 
derul partidului laburist. J 
Neil Kinnock. Relevind I 
necesitatea de a se trece J 
la o politică de apărare I 
nenuclearâ, liderul laburist J 
a apreciat că numai o ase- I 
menea politică, urmată de * 
tratative constructive de I 
dezarmare, V răspunde } 
intereselor poporului en- I 
g.ez. '

neridiniie

■ NAȚIUNILE UNITE. - 
Geronimo Morb nex, secre- 
tar al Consibulai noțonal 
mexican el populoțtai a 
fort numit președinte ai
Comitetului de organizare a 
Conferinței mondiale a
populației, ale căre’ h>-
crăd se vor desfășura 
fa Oudad de Mexico intre

1
6 ți 13 august O.C. Din 
acest cc-r. tet foc porte 
rep'ezentong d - 27 de 
state.

■ LAGOS. - Guremul

Nigeriei a hotărit redeschi
derea frontierelor țârii, în
chise o dată cu preluarea 
puterii de către forțele 
militare, ta 31 decembrie 
anul trecut — s-a anunțot 
intr-o declarație oficială 
dată pubi citații ta Logos 
și reluată de agențiile 
Reuter și TASS.

TOKIO 24 (Agerpres). ! 
Intr-o serie de mari orașe | 
ale Japonie! au avut Ioc • 
noi mitinguri și demonstra- | 
ții In cursul cărora s-a • 
cerut desființarea bazelor I 
militare străine din arhi- J 
peiagul nipon. Manifestă- I 
rile au fost organizate de J 
Comitetul Central al luptei > 
pentru anularea „tratatului J 
de securitate*  nipono-ame- i 
rican și ele s-au desfășu- I 
rat sub lozincile „Nu — ■ 
rachetelor nucleare In Ja- I 
ponia '.* si „Anulați tra- J 
tatul de securitate*.  „Vrem I 
deza-ma-e și pace!". j

Lucrările unei
reuniuni regionale | te 

a ,,Grupului 
celor 77° !

CIUDAD DE GUATEMA- | 
LA 24 (Agerpres). — La j 
Ciudad de Guatemala s-au I 
deschis lucrările unei reu- > 
niuni regionale a „Grupu- I 
lui celor 77“, ale cărei ■ 
dezbateri sînt consacrate I 
promovării cooperării eco- ■ 
nomice intre țările în curs ’ 
de dezvoltare — transmite j 
agenția EFE. Participanțli, I 
reprezentînd 30 de state J 
și 20 de organisme și or- I 
ganizații din zonă, anali- ’ 
zează propuneri concrete I 
vizind dezvoltarea conlu- > 
crării regionale și, în ge- I 
nere, a colaborării inter- ■ 
naționale. In special între I 
statele în curs de dez- J 
voitare. I
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LONGEVIVII DIN CAUCAZ
In ajunul Anului Nou, 

Tuta Kozaeva, din satul 
Razdzog, din nordul Cau- 
căzu 'ui, a Împlinit 125 de 
ani. întrebată care este se
cretul uimitoarei ei longe
vități, Kozaeva a răspuns: 
ai -nentația raționolă, bo
gată in produse lactate .și 
in fructe, apă de izvor și- 
muncă. De la cei 10 copii 
pe co e l-a avut, Kozaeva 
are acum peste 150 de ne
poți și strănepoți. De altfel, 
in oceastă zonă de munte 
trăiesc cei mai mulți lon
gevivi din U.ftS.S. Peste 
700 de loc- ton al satelor 
din nordul Coacăzului au 

un veac de exis-

zute" și pină la cele uti- 
litare, dacă se poate spu- i 
ne așa, expoziția oferă o ) 
imagine panoramică a Js- 1 
toriculul" acestui obiect. 
Poate de aceea și prezin- i 
fă un deosebit interes pen- >

J

tru publicul larg, ca și pen
tru sociologi.

depășit 
lentă.

UN STRADIVARIUS 
REGĂSIT
contrai de 
automobil,

La un 
ol unui 
din orașul belgian 
nes a descoperit pe per
nele din spatele mașinii ua 
Stradivarius onginol din 
1710. Împreună cu vioara 
se afla și certfioatul de o- 
rrgi nai,late, care stipula și 
voaarea .obrectuiui’: 40
m. oo-a de franci belgiem!

Potrivit presei belg^ne, 
instrumentul a lost furat cu 
citeva luni in urmă de la 
propr etorui său — un me- 
d.c din orașul belgian Ver- 
v^r.

rutină 
poliția 
Varen-

DIN ISTORICUL 
BASTONULUI

Bastonul, ca accesoriu 
ol modei, și-a făcut apari
ția eu citeva sute de ani 
in urmă, mal precis pe vre
mea regelui Ludovic ol XII- 
lea al Franței. El a fost la 
modă pină m an/f 20 ai 
veacului nostru. Bastoane
le se schimbau în funcție

0 MOSCOVA - In o*tef  
Sibone se desfășoară Iu- 
crin de .prospectare in ve
derea edificării uneia din
tre cele mo1 mari hidro
centrale din Uniunea Sovie
tică. In zona localității Tru- 
hanskaia va fi construită, in 
următorii ani, o hidrocen
trală a cărei capacitate va 
fi aproape 20 000 MW. Ea 
va as'gura energia electri
că necesară complexului 
industrial siberian.

Programul de perspectivă 
al energeticii sovietice pre
vede, oe lingă edificarea 
unor centrale atomice, in- 
tensiha-rea lucrărilor de 
amenajare a unor noi hi
drocentrale sau de iărgire 
a capacităților existente. 
In baza acestui program

DIN TARILE SOCIALISTE
se af'â in construcție hidro
centrale a căror capacita
te totală este de peste 
13 000 MW.

0 BELGRAD. - O nouă 
instalație frigorifică de 6 000 
tone capacitate anuală 
este în curs de construc
ție lingă orașul Nlș din Iu
goslavia, ea urmind să fie 
utilizată la pregătirea și 
conservarea prin frig a 
fructelor. Cea mai mare 
parte a produselor astfel 
pregătite vor fi exportate.

Veniturile anuale ce se 
vor obține prin utilizarea 
acestei instalații sint esti
mate la 600 milioane de 
dinari

0 SOFIA - La Șantie
rul naval J. Boiangov' din 
Burgas, a fost pusă Io 
punct o instalație originală 
de lansare 'a apă — una 
din construcțiile cele mai 
mari de ocest tel din Eu
ropa.

Prima navă lansată Io 
apă cu ajutorul noii insta
lații este un petrolier de 
5 000 tdw.

Se preconizează ca la 
stirșitul celui de-al Vlll-leo 
cincinal (1981-1985), depla
samentul flotei bulgare să 
crească cu încă 220 000 de 
tone. Cea mai mare parte 
a navelor maritime sint con
struite la Varna, Burgas și 
Ruse.

0 PHENIAN. - In RP-D- 
Co-eeană se depun susți
nute eforturi pentru dez
voltarea transportului fero
viar. Anul trecut, pe căile 
ferate au rulat peste 25,2 
milioane tone mărfuri In 
plus față de norma de 
tracțiune — informează a- 
genția ACTC. Se constru
iesc, în continuare, noi sta
ții de cale ferată in care 
lucrările de Incărcare-des- 
cărcare a mărfurilor se e- 
xecută in mare parte me
canizat șl prin sistemul de 
containerizare. De mențio
nat că, în prezent, aproape 
90 la sută din transportul 
de mărfuri al țării se rea
lizează cu ajutorul locomo
tivelor electrice.
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CURIOZITĂȚI, CURIOZITĂȚI
Nici un om nu a numă

rat încă de la 1 la un mi
liard. Presupunînd că s-ar 
găsi un temerar dornic să 
o tocă, s-a calculat că, î 
rostind două numere pe se- l 
cundă, fără să doarmă, a- » 
cesta ar trebui să consa- l 
ere respectivei .opere" 16 l 
ani din viața sa. J

Revista londoneză .Psy- 1 
chic News**,  tratind proble- 1 
ma deosebirilor între psihi- / 
cui bărbatului și cel al fe- 1 
meii, conchide: «Bărbatul | 
uită ce trebuie să țină min- i 
te. Femeia iți amintește ce ' 
or trebui să uite".

i I 
!

ȘTIAp CA„.
...Savantul japonez Motsu- 

zawa a ajuns la concluzia 
că omuf trebuie să gindeas- 
că tot timpul, cit mai activ, 
mai intens pentru a întirzia 
cit moi mult îmbătrinirea 
creierului ț Savantul a exa
minat erei erele mal multor 
subiecți (cu un nou sistem , 
de radioscopie cu ultrasu- l 
nete), ceea ce i-a con fir- ) 
mat ipoteza. Explicația te- 1 
nomenuiui ar consta în lap- ■ 
tui că, gindind intens, va- . 
se.'e sanguine din creier se | 
dilată, efortul cerebral pro- ț 
voacă un aflux suplimentar , 
de singe și, astfel întregul ) 
creier este mai bine irigat. |ț

V 
(

*

v $

PALOMARES - 
DIN NOU IN ATENȚIE 
La 18 ani după acciden

tul aviatic care a dus la 
nu numai de anotimp, ci căderea unor bombe 
chiar ți de orele zilei, fără 
a mai vorbi de poziția so
cială a celor care le pur
tau. In prezent, la Paris 
ființează o originală expo
ziție care reconstituie isto
ria acestui articol, astăzi 
căzut in desuetudine. De la 
bastoanele confecționate 
din cele mal diferite ma
teriale (fildeș, lemn de o- 
banos), la bastoanele cu 
măciulii reprezentînd ani
male, personaje mitologice 
etc., de la bastoanele pur
tate doar .pentru a fi vă-

cu 
încărcături nucleare în a- 
propiere de Palomares 
(Spania), locuitorii acestui 
oraș 
vi lor 
moi 
altă 
nînd 
seama iradiațiilor produse 
în momentul accidentului 
amintit. Agenția UPI infor
mează că primarul loca
lității a cerut guvernului 
spaniol să întreprindă noi 
studii pentru a verifica a- 
ceastă plîngere.

susțin că rata bolna- 
de cancer este aici 
mare decit în orice 
parte din Spania, pu- 
acest fenomen pe

I
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• Vind apartament două
camere, boxă, cărămidă, gaze. 
Deva, telefon 11559. (3714)

• Vind apartament două 
camere, confort L Deva, te
lefon 23241, după orele 16.

(3704)
• Vind casă (grădină) la

Pricaz, nr. 247. Informații 
după orele 16. (c. 8)
• Vind Skoda S 100. după 

reparație capitală la motor 
fi caroserie. Satul La lași nț, 
nr. 22. județul Arad, telefon 
Bata. Interior 21 A. (3703)

• \Tnd Trabant 601 L. la
bord 22 000 km. vizibU la 
28—29 ianuarie. Orăștie, strada 
Plantelor 55. (3699)

• Vind casete înregistrate
(muzică bănățeană și disco). 
Deva, telefon 11559. (3715)

SCHIMB DE LOCUINȚA
• Schimb apartament două

camere cu garsonieră central, 
etajul 1—2. Deva, telefon 
22725. orele 14—16. (3710)

ÎNCHIRIERE
• Caut garsonieră sau ca

meră mobilată (la bloc), pen
tru închiriat. Deva, telefon 
16526, orele 17—19. (3709)

PIERDERI
• Pierdut legitimație de ser

viciu, pe numele Peride Gheor- 
gha, eliberată de secția mină 
Muncelu Mic. O declar nulă.

(3707)
• Pierdut legitimație de ser

viciu, pe numele Oprea Cor
nel, eliberată de I.C.S.M. Brad. 
O declar nulă. (3706)

a Pierdut legitimație de ser
viciu, pe numele Trifan Ma-

rianti, eliberată de C.S. Hu
nedoara. O declar nulă.

(3717)
• Pierdut legitimație de ser

viciu, pe numele Cioponea A- 
lexandru, eliberată de C. S. 
Hunedoara. O declar nulă.

(3716)
• Pierdut, în seara zilei 

de 22 ianuarie, cîine rasa 
boxer, talie mare, culoare 
maro-roșcat, pată albă în 
frunte, răspunde la numele 
Titi. Telefon 957/11659. Găsi
torului recompensă. (3725)

________ DECESE _______
> Colectivul de oameni 

ai muncii din cadrul în
treprinderii de industria
lizarea cărnii Deva a- 
nunță încetarea din via
ță a fostului coleg 

HANN SIMON 
fost director al abato
rului Deva și Centrului 
de preluare a anima
lelor Deva.

Sincere condoleanțe fa
miliei îndoliate. ______

a Colectivul Stației 
„Dacia44 Hunedoara este 
alături de colegul nostru 
Hann Ioan în greaua 
pierdere suferită prin 
moartea tatălui său 

HANN SIMON 
Sincere condoleanțe.

• Colectivul Inspecto
ratului sanitar veterinar 
Deva este alături de dr. 
Bostan Ștefan, în greaua 
pierdere suferită prin 
moartea mamei sale 

BOSTAN MARIA
Sincere condoleanțe.
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