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

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, a avut Ioc, marți, 
7 februarie, ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

In cadrul ședinței, a fost examinat ra
portul Comisiei de partid și de stat insti
tuite in scopul constatării cauzelor care 
au determinat avaria, în noaptea de 6—7 
decembrie 1983, a instalației de piroliză 
de la Combinatul petrochimic Teleajen, 
județul Prahova. Cercetările întreprinse 
de comisia de anchetă au scos în evi
dență faptul că accidentul s-a datorat 
unor grave deficiențe manifestate în or
ganizarea și conducerea activităților de 
punere în funcțiune a instalației de piro
liză, unor încălcări ale prevederilor le
gale și ale normelor privind exploatarea 
utilajelor și mașinilor, unor abateri grave 
de la ordine și disciplină.

Concluziile analizei relevă că cei însăr
cinați cu organizarea și îndrumarea di
rectă a activității de dare în exploatare 
a instalației de piroliză nu și-au făcut 
datoria, dovedind superficialitate și o 
gravă lipsă de răspundere, ceea ce a 
condus la producerea accidentului.

Avind în vedere gravitatea accidentu
lui și implicațiile acestuia, Comitetul Po
litic Executiv a aprobat propunerile Co
misiei privind sancționarea, în conformi
tate cu prevederile legii, a directorului 
centralei, a directorului combinatului și 
a altor cadre de conducere vinovate de 
producerea accidentului.

Comitetul Politic Executiv a apreciat 
că mari răspunderi în legătură cu acci
dentul produs revin unor cadre din con
ducerea Ministerului Industriei Chimice, 
atît m ceea ce privește neluarea tuturor 
măsurilor menite să asigure punerea în 
funcțiune a instalației de piroliză în 
condiții de deplină securitate, cit și pentru 
starea de indisciplină pe fondul căreia a 
avut loc accidentul. S-a stabilit ca minis
trul industriei chimice, Gheorghe Caran- 
fil, să fie eliberat din muncă și să pri
mească o sancțiune pe linie de partid. 
Totodată, s-a hotărit ca Ion Bivolaru să 
fie eliberat din funcția de adjunct al mi
nistrului industriei chimice și să fie sanc
ționat pe linie de partid.

în același timp. Comitetul Politic Exe
cutiv a hotărit sancționarea cu vot de 
blam a tovarășului Ion M. Nicolae, vice-

prim-ministru al guvernului, și Virgil 
Cazacu, prim-secretar al Comitetului ju
dețean Prahova al PXJt, pentru lipsurile 
grave de care se fac vinovați in legătură 
cu producerea accidentului. De asemenea, 
s-a stabilit atenționarea Secretariatului 
Comitetului județean Prahova al P.C.R. 
pentru că organizația județeană de partid 
nu a controlat și nu a luat măsurile or
ganizatorice și politico-educative care să 
asigure desfășurarea, în condiții cores
punzătoare, intr-un spirit de ordine și 
disciplină, a activității Combinatului petro
chimic Teleajen, mai ales în momentul 
important al punerii in funcțiune a 
instalației de piroliză.

A fost elaborat un program concret de 
acțiune pentru refacerea, intr-un termen 
cît mai scurt, a instalației avariate și pu
nerea ei in funcțiune, pentru recupe
rarea intr-o cît mai mare măsură a pier
derilor provocate. Totodată, Comitetul Po
litic Executiv a cerut guvernului să ur
mărească îndeaproape ca Ministerul In
dustriei Chimice și toate celelalte minis
tere economice in subordinea cărora exis
tă unități cu foc continuu sau care au 
instalații cu grad ridicat de pericol în ex
ploatare să ia măsuri pentru întărirea 
ordinii și disciplinei în darea în funcțiune 
și în exploatarea instalațiilor, pentru res
pectarea strictă a instrucțiunilor de su
praveghere a acestora, să asigure o mai 
bună precizare a atribuțiilor și răspun
derilor ce revin personalului muncitor de 
la fiecare loc de muncă, pentru preveni
rea unor accidente. .____

Comitetul Politic Executiv a hotărit ca 
rezultatele și concluziile cercetărilor pen
tru stabilirea cauzelor avariei, precum 
și măsurile ce se impun pentru preveni
rea unor accidente similare să fie dezbă
tute in Consiliul de conducere al Ministe
rului Industriei Chimice, în consiliile oa
menilor muncii de Ia Combinatul petro
chimic Teleajen, precum și în toate 
consiliile oamenilor muncii din unitățile 
subordonate Centralei industriale de rafi
nării și petrochimie Ploiești. Totodată, s-a 
indicat să fie dezbătută, într-o plenară a 
Comitetului județean de partid Prahova, 
activitatea necorespunzătoare a conduce
rilor Centralei industriale pentru rafinării 
și petrochimie Ploiești și Combinatului
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CHEMAREA LA ÎNTRECERE 
adresată de Consiliul popular al județului 
Bistrița-Năsăud tuturor consiliilor populare 

județene și al municipiului București 
-TEXT PRESCURTAT-

Prin reducerea consuma-Cu hotărîrea fermă de a 
consolida și amplifica re
zultatele obținute, Consiliul 
popular al județului Bis- 
trița-Năsăud adresează 
consiliilor populare jude
țene și al municipiului 
București chemarea la în
trecerea socialistă pentru 
îndeplinirea și depășirea 
obiectivelor ce ne revin din 
planul național unic de 
dezvoltare economico-so- 
cială pe anul 1984, anga- 
jîndu-se să realizeze între 
altele:

I. IN DOMENIUL 
DEZVOLTĂRII 

AGRICULTURII ȘI 
ÎNFĂPTUIRII 

PREVEDERILOR 
PROGRAMULUI

DE AUTOCONDUCERE 
ȘI AUTOAPKOVIZIONARE 

TERITORLALA
Vor fi întreprinse măsuri 

politico-o rganizatorice și 
tehnico-economice care să 
asigure crearea tuturor pre
miselor necesare obținerii 
în 1984 a unor producțli- 
record atît în sectorul ve
getal, cît și în zootehnie.

O atenție prioritară vom 
acorda îndeplinirii sarcini
lor ce ne revin din Pro
gramul unic privind creș
terea producției agricole 
în gospodăriile personale 
ale membrilor cooperatori 
și în gospodăriile producă
torilor particulari.

Cu participarea populației 
se vor executa importante 
lucrări de combatere a 
eroziunii solului, de înlă

din cronica Întrecerii socialiste

i 
I

MINERII DE LA 
VULCAN RIDICA 

ȘTACHETA 
SUCCESELOR 

Destoinicul colectiv de 
la mina Vulcan a înche
iat luna ianuarie cu un 
succes deosebit: 6 679 to
ne cărbune extras peste 
plan, Hotărîți să-și ampli
fice realizările în muncă, 
să-și sporească contribu
ția la creșterea produc
ției de cărbune, ei au 
început bine și luna fe
bruarie : în numai cinci 
zile de muncă sporul pro
ducției suplimentare se 
ridică Ia 3 388 tone căr
bune, aproape jumătatea 
cantității obținute peste 
plan in întreaga lună ia
nuarie.

Depășiri însemnate de 

turare a excesului de umi
ditate, decolmatarea și 
curățirea canalelor, redîn- 
du-se în circuitul agricol 
500 ha teren.

Pentru înfăptuirea pro
gramului de autoconducere 
și autoaprovizionare teri
torială, ne vom intensifica 
preocupările pe linia dez
voltării gospodăriilor-anexă.

II. ÎN DOMENIUL 
INDUSTRIEI MICI

ȘI AL PRESTĂRILOR 
DE SERVICII

Vom asigura depășirea 
planului pe anul 1984 în 
unitățile consiliilor popu
lare cu 26 milioane lei la 
producția-marfă industria
lă, 8 milioane lei la pro
ducția netă, 15 milioane lei 
la prestările de servicii 
către populație, astfel îneît 
pe ansamblul industriei 
mici a județului să reali
zăm încă din anul 1984 
o producție de peste 4 000 
lei/locuitor.

Vom livra peste sarci
nile de plan produse în 
valoare de cel puțin 6,5 
milioane lei la fondul 
pieței și 3 milioane la 
export.

III. ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR ȘI AL

ACTIVITĂȚII DE 
CONSTRUCȚII

Printr-o mai temeinică 
pregătire a investițiilor 
vom realiza suplimentar 
față de plan un număr de 
200 apartamente.

plan raportează de Ia 
începutul lunii februarie 
și minerii de la Livezeni, 
Petrila, Lonea, Dîlja și 
Aninoasa.

SUPLIMENTAR — 
6 500 TONE FONTA
Furnaliștii din cadrul 

C. S. Hunedoara muncesc 
cu abnegație și responsa
bilitate, înregistrînd zi de 
zi succese frumoase în 
producție. Celor peste 
6 300 tone de fontă reali
zate suplimentar in luna 
ianuarie, le-au adăugat 
in primele șase zile ale 
lui februarie alte depă
șiri de plan, ridicind spo
rul total de producție de 
la începutul anului la mai 
mult de 6 500 tone fontă. 
Rezultate mai bune a ob

rilor și gospodărirea mai 
bună a materialelor de 
construcții, vom economisi 
importante cantități de ci
ment și lemn, iar cheltu
ielile la 1 000 lei produc
ție de construcții-montaj 
vor fi diminuate cu 6 lei 
față de nivelul planificat.

IV. ÎN DOMENIUL 
GOSPODĂRIEI 
COMUNALE ȘI 

LOCATIVE, PRECUM 
SI AL TRANSPORTULUI 

LOCAL
Prin dezvoltarea, diversi

ficarea și ridicarea nivelu
lui calitativ al întregii 
activități de gospodărie co
munală și locativă vom rea
liza peste plan un volum 
de producție-prestații de 
cel puțin 15- Wilioane lei.

Pe baza măsurilor ce vor 
fi luate pentru raționali
zarea și optimizarea trans
portului auto de mărfuri 
și călători, vom asigura de
pășirea veniturilor brute 
cu cel puțin 4,5 milioane 
lei.

V. VENITURI PROPRII 
ALE BUGETULUI 

LOCAL
Prin intensificarea acțiu

nilor de dezvoltare a in
dustriei mici și a prestă
rilor de servicii către popu
lație vom depăși beneficii
le planificate cu 2,5 la 
sută iar veniturile proprii 
cu cel puțin 5 la sută.
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ținut în această perioadă 
colectivul secției I fur
nale.

PRODUSE 
NEMETALIFERE 

PESTE PLAN
Organizîndu-și temeinic 

lucrul pe formații și 
schimburi. în activitatea 
de exploatare și de pre
parare, oamenii muncii 
din cadrul secției neme
talifere Zlaști, a I.M. 
Hunedoara, raportează de
pășirea prevederilor de 
plan, de la începutul anu
lui, cu 5 500 tone dolomi- 
tă și aproape 200 tone 
talc măcinat, ceea ce în
seamnă depășirea an
gajamentului asumat pe 
primele două luni ale 
anului.

Cooperativa „Moțul-1 Brad — secția broderie. Harnica lu
crătoare Lucia Stanamirescu execută broderie manuală.

Creșterea efectivelor - expresie a vredniciei producătorilor agricoli
Recensămîntul animale

lor domestice se găsește în 
faza de finalizare, desfășu
rarea acestei acțiuni de 
interes general reliefînd 
preocuparea producătorilor 
agricoli de a transpune în 
viață obiectivele stabilite 
privind dezvoltarea conti
nuă a sectorului zootehnic 
și sporirea contribuției la 
fondul de autoaproviziona
re și la fondul de stat. De 
la Comisia județeană pen
tru recensămîntul anima
lelor domestice am fost in
formați că, după șase zile, 
această Importantă acțiune 
a fost finalizată în 250 de 
sate, înregistrările făcîn- 
du-se la 93 la sută din nu
mărul total al gospodării
lor populației. Există ast
fel create toate condițiile 
ca în cursul zilei de azi — 
în concordanță cu preve
derile Decretului Consiliu
lui de Stat — să fie în
cheiat recensămîntul în 
toate localitățile hunedo- 
rene.

Din datele obținute pînă 
acum se desprinde faptul 
că, față de recensămîntul 
animalelor domestice din 
anul trecut, s-au înregis
trat însemnate sporuri de 

efective la speciile bovine, 
porcine și caprine. Evident, 
cuprinderea în totalitate a 
gospodăriilor populației va 
amplifica aceste sporuri, 
ceea ce oglindește intere
sul țăranilor cooperatori și 
al țăranilor cu gospodărie 
particulară pentru a creș
te cît mai multe animale, 
pentru a-și aduce în acest 
mod o contribuție tot mai

Recensămîntul animalelor domestice - 
aefiune de interes general

de seamă la creșterea pro
priei bunăstări și a bună
stării generale a poporului 
nostru.

Preocuparea locuitorilor 
satelor pentru a valorifica 
mai bine potențialul zoo
tehnic de care dispun gos
podăriile personale ale 
membrilor cooperativelor 
agricole de producție și 
gospodăriile țăranilor parti
culari își găsește expresie 
concretă in creșterea efec
tivelor la toate speciile de 
animale. Edificator în a- 
cest sens este exemplul o- 
ferit de gospodăriile popu
lației din comuna Boșorod 
unde, comparativ cu situa
ția existentă la recensă

mîntul animalelor domes
tice din anul precedent, 
efectivele au sporit cu 131 
bovine, 360 ovine și 290 
porcine. De asemenea, în 
comuna Certej s-au înre
gistrat mai mult cu 56 bo
vine, 273 ovine, 213 por
cine și 127 familii de al
bine. O situație asemănă
toare există și la gospodă
riile populației din raza 

orașului Călan, care au 
sporit efectivele cu 121 bo
vine, 137 ovine, 830 porci
ne și 30 familii de albine. 
Nu își dezmint spiritul de 
buni gospodari nici locui
torii comunei Șoimuș, a- 
ceștia deținînd mai mult 
cu 146 bovine, 174 ovine 
și 166 porcine comparativ 
cu efectivele recenzate în 
anul 1983. Buni gospodari 
și crescători de animale se 
dovedesc a fi și locuitorii 
comunelor Balșa, Hărău, 
Lelese, Mărtineștl, Răchito- 
va, Sarmizegetusa și altele, 
unde datele recensământu
lui oglindesc importante 
șporuri la efectivele de a

nimale. înregistrarea reală 
a animalelor existente în 
fiecare gospodărie reflectă 
pe de o parte, interesul tu
turor deținătorilor de ani
male pentru a declara cu 
exactitate situația efecti
velor ce le dețin, Iar pe 
de alta, răspunderea comi
siilor de recensămînt față 
de îndeplinirea atribuțiilor 
ce le-au fost încredințate.

Pe baza datelor rezulta
te la recensămîntul anima
lelor domestice vor fi fun
damentate, în spiritul pre
vederilor Programului unia 
de creștere a producției a- 
gricole în gospodăriile per
sonale ale membrilor coo
perativelor agricole de 
producție și în gospodării
le țăranilor particulari, mă
surile de dezvoltare în con
tinuare a sectorului zoo
tehnic, de asigurare a ba
zei furajere și asistenței 
zooveterinare, în vederea 
punerii tot mai depline în 
valoare a potențialului zoo
tehnic de care dispune ju
dețul nostru, asigurării u- 
nei tot mai bune aprovi
zionări a populației cu pro
duse agroalimentare și sa
tisfacerii cerințelor econo
miei naționale.
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Minerii de la Bărbăteni —
angajafi cu răspundere in 

sporirea producției de cărbune
Darea de seamă — nu 

îndeajuns de analitică, cu 
puține aspecte critice și au
tocritice — pe care consi
liul oamenilor muncii a 
prezentat-o în fața adună
rii generale s-a referit la 
unele dintre neajunsurile 
manifestate în activitatea 
productivă a minei în a- 
nul 1983. Doar în două 
luni — aprilie și august
— a fost realizat planul 
la cărbune. Șase din 30 de 
brigăzi de producție — a- 
Hume cele conduse de Mar
ton Carol, Kovacs Mihai. 
Pompei Tomolea, Miron

.Uță. Emil Spătaru și Pe
tru Olteanu — au reușit 
să-și facă planul lună de 
lună. Calitatea cărbunelui 
a fost în multe cazuri ne
corespunzătoare, mina fiind 
penalizată la sfirșitul anu
lui trecut cu aproape 10 000 
tone cărbune. Indisciplina
— absențele nemotivate, 
concedii fără plată —■. fluc
tuația au tras înapoi rea
lizările la cărbune, mine
rii de la Bărbăteni rămî- 
nînd datori economiei - na
ționale cu peste 140 000 to
ne de cărbune cocsificabiL

Spre lauda lor și spre 
deosebire de darea de sea
mă, cei care au participat 
la dezbateri s-au referit în 
mod critic și autocritic la 
aceste neajunsuri, au venit 
cu idei și propuneri în ve
derea prevenirii și înlătu
rării lor, s-au angajat să 
acționeze cu răspundere 
pentru ca mina Bărbăteni 
să se situeze printre cele 
de frunte din Valea Jiului

— Sîntem conștienți că 
orice tonă de cărbune coc- 
sificabil nerealizată prici- 
nuiește greutăți economiei 
naționale — își începea cu- 
vîntul minerul șef de bri
gadă Nicolae Oprea. Dacă 
vom munci mai bine în fie
care abataj și pe fiecare

schimb, așa cum am lu
crat în luna ianuarie, pu
tem realiza și depăși pla
nul.

Fruntașul minei pe 1983, 
individual și cu brigada pe 
care o conduce, minerul 
Pompei Tomolea, spunea : 
„Nerealizîndu-ne planul la 
cărbune, am contribuit la 
nerealizarea producției de 
cocs a țării. Este adevărat 
că am intimpînat și unele 
greutăți. Dar nici noi nu 
am depus toate eforturile 
pentru a le învinge. Am In 
brigadă mineri de nădejde, 
oameni stabilizați. care 
muncesc cu dăruire. Am 
pornit bine In luna ianua
rie, ne-am depășit planuL 
Ca brigadă fruntașă pe 
mină, ne angajăm să reali
zăm în plus 100 metri li
niari de pregătiri in căr
bune-.

— Conduc o brigadă de 
mineri tineri, dar hotăriți 
să-și facă pe deplin dato
ria — arăta minerul șef 
de brigadă, Mihai Samson, 
de la sectorul III. Am pă
șit cu dreptul in 1984. 
Ne-am îndeplinit planul pe 
ianuarie, am realizat ceva 
in plus. Anul trecut am 
stabilizat doi oameni In 
brigada mea și am califi
cat doi mineri. Am încre
derea că vor ajunge mineri 
buni, oameni de bază la 
mina noastră.

— Pentru a putea pre
lua sarcinile sporite care 
sint puse în * fața noastră 
anul acesta — sublinia in
ginerul Dan Iureș, șeful 
sectorului deschideri-pre- 
gătiri, trebuie să executăm 
lucrări de importanță vita
lă pentru producția minei, 
să dezvoltăm sectoarele de 
producție, să respectăm 
graficul de punere în func
țiune a tuturor lucrărilor. 
O spun cu toată răspunde
rea că am început bine lu-

crărlle la toate obiective
le importante. Sîntem mai 
bine organizați și mobili
zați la toate punctele de 
lucru. Angajamentul nos
tru de a realiza în plus 100 
metri liniari la lucrările de 
pregătiri va fi mult depă
șit

— Față de anul trecut 
avem sarcina să realizăm, 
în 1984, 80 000 tone -ăr- 
bune cocsifîcabil in plus 
— făcea precizarea Ing'r.e- 
rul Ovidiu Avramescu, di
rectorul minei. Planul ește 
mai bine fundamentat "și 
pe deplin realizabiL Sînt 
asigurate toate condițiile 
pentru a-1 realiza și depăși 
Aceasta, dacă fiecare vom 
trage învățăminte din gre
șelile anului trecut ne vom 
organiza mai bine manca, 
vom C mai exiger.ți cu noi 
Înșine. Colectivul nostru

„Mă angajez" — laitmotivul 
partichanților la dezbateri
La adunarea generală a 

membrilor Cooperativei a- 
gricole de producție din 
Pui a impresionat nu nu
mai participarea largă la 
acest forum de conducere, 
participarea numeroasă la 
dezbateri, dar și spiritul 
critic și autocritic în care 
oamenii și-au evaluat mun
ca și rezultatele ei din anul 
trecut precum și dorința 
ca în acest an, printr-o 
organizare mai bună, prin 
disciplină și ordine, prin 
respectarea tehnologiilor de 
lucru să obțină recolte re
cord la culturile vegetale 
și o îmbunătățire sensibilă

ADUNÂRI GENERALE 
ALE OAMENILOR MUNCII

este tînăr, cu o medie de 
vârstă de 27—28 de ani. A- 
vem deci puterea și vitali
tatea să facem din 1984 
un an de cotitură în mun
ca noastră.

Ca o trăsătură comună 
am reținut și din cuvîntul 
altor participant la dezba
teri — Vasile Condoiu, Ion 
Gavrilă. loan Nichita, Con
stantin Cimponer, Mihai 
Ghenceanu, Ioan Cramer 
— spiritul angajant mo
bilizator și responsabil fa
ță de îndeplinirea sarcini- 
ior ce le revin fiecăruia și 
întregului colectiv din care 
fac parte. A fost de fapt 
concluzia care s-a desprins 
în finalul adunării că mi
nerii de la Bărbăteni sînt 
conștienți de sarcina ce le 
revine de a da țării mai 
mult cărbune cocsifîcabil 
și acționează cu răspun
dere pentru îndeplinirea ei. 
O primă și grăitoare dova
dă: 556 tone cărbune de 
bună calitate realizat pe
ste prevederi în prima 
lună de muncă din acest 
an !

a activității în zootehnie.
Fiecare vorbitor, apre

ciind noile măsuri stabili
te de conducerea partidu
lui prin Programul unic de 
creștere a producțiilor ve
getale și animale și spori
rea contribuției membrilor 
cooperatori la constituirea 
fondului de autoaprovizio- 
nare și a fondului de stat 
a arătat posibilitățile exis
tente în propria gospodă
rie, ca și în marea gospo
dărie a cooperativei agri
cole, de a spori producția, 
de a dezvolta sectorul zoo
tehnic, de a obține rezul
tate superioare în acest an. 
Aproape n-a existat parti
cipant la dezbateri care să 
nu-și încheie cuvîntul cu 
un angajament prin care 
să se oblige să participe 
mai mult la muncă, să se 
facă părtaș în mai mare 
măsură la succesele pe ca
re cooperativa agricolă le 
preconizează pentru acest 
an. A fost un laitmotiv 
care a răsunat mobilizator 
In această adunare gene
rală.

Pui a cunoscut în anul tre
cut unele realizări mai bu
ne la producția de porumb, 
de orz, de morcovi, de sfe
clă furajeră, dar nu și-a 
îndeplinit planul la grîu, 
la cartofi, ca și la majori
tatea indicatorilor din zoo
tehnie. Este o situație care 
nu a putut și nu a fost tre
cută cu vederea. Tonul cri
tic și autocritic l-a dat da
rea de seamă și a fost 
continuat de toți cei care 
au luat cuvîntul. Spunînd 
că .omul muncitor de la 
poartă se cunoaște", Ștefan 
Munteanu a făcut un apel 
la membrii cooperatori să 
acorde mai multă atenție 
îngrijirii livezilor, a tutu
ror pomilor fructiferi, care 
sînt importante surse de 
venituri. Filip Gherman a 
insistat pe buna pregătire 
a campaniei agricole de 
primăvară, arătînd că este 
necesar să se intensifice 
transportul gunoiului de 
grajd în cîmp și împrăș- 
tierea lui, mai ales pe te
renurile ce vor fi cultiva
te cu cartofi. Alexandru 
Bal a criticat rezultatele 
din zootehnie și a insistat 
ca în acest sector să se 
depună eforturi mai mari 
atît la realizarea efective
lor cît și a producției de 
lapte, angajîndu-se, în nu
mele brigăzii din Băiești, 
să participe la toate lu
crările din cooperativă, să 
fie primii în muncă.

Angajamente asemănă
toare au exprimat și An-

drei Juglea, Ion Munteanu, 
Saveta Stanciu, Hie Hoza, 
Petru Lungu, Liviu Bar- 
dan, toți ceilalți vorbitori. 
Ei au arătat că posibilită
țile cooperativei agricole 
din Pui sînt mari și tre
buie valorificate superior. 
Pentru aceasta este nece
sar să se organizeze mai 
bine munca, să se treacă 
la executarea lucrărilor de 
pregătire a campaniei de 
primăvară, să se acorde 
întreaga atenție ridicării 
producției de iarbă și fîn 
pe pășuni și pajiști și să 
se pună ordine în sectorul 
zootehnic.

Consiliului de conduce
re, președintelui cooperati
vei, inginerului șef, celor
lalți cooperatori cărora li 
s-au încredințat răspun
deri în conducerea coope
rativei li s-au făcut reco
mandări să fie exemplu în 
muncă, să pună întotdeau
na interesele generale în 
prim-planul activității lor, 
să fie cu adevărat, împreu
nă cu toți cooperatorii, gos
podarii avuției obștești.

Atmosfera optimistă, de 
angajare în care s-au în
cheiat lucrările adunării 
generale, spiritul democra
tic în care au avut loc dez
baterile și alegerea noului 
consiliu de conducere, ca 
și angajamentul pe care 
și l-a asumat cooperativa 
în întrecerea pe acest an 
sînt argumente că membrii 
cooperatori din Pui vor în- 
tîmpina a 40-a aniversare 
a eliberării patriei și Con
gresul al XIII-lea al parti
dului cu producții record, 
care să-i situeze printre 
unitățile fruntașe ale jude
țului.

GH. PAVEL
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GH. L NEGREA Cooperativa agricolă din

Revizia și repararea
La S.MA Luncoiu de 

Jos — unitate ce deservește 
gospodăriile producătorilor 
particulari din zona Bra
dului — reparațiile și re
viziile la tractoare și ma
șinile agricole se desfă
șoară in ritm intens. Pînâ 
în prezent au fost puse în 
stare de funcționare peste

mașinilor agricole
70 la sută din tractoare, 
precum și toate plugurile 
și grapele cu disc de care 
dispune stațiunea. La a- 
ceastă muncă, o contri
buție esențială și-o aduce 
întreg colectivul unității, 
evidențiindu-se Emil Tudo- 
ran, Marin Preduț șl alții.
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I.C. Oriștie, sculărie. Ioan loaneș lucrează pe a mașină 
de giurit prin coordonate. Bun meseriaș, execută lucriri 
de foarte bună calitate.

Gărzile patriotice intr-un. nou an al
perfecționării instrucției și educației

(Moc 
căpe
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Producție superioară de lapte
Ferma zootehnică a C.A.P. 

Ostrov continuă să desfă
șoare o activitate bună. Ca 
urmare a muncii desfășu

rate de îngrijitori, în luna 
ianuarie 1984, unitatea a 
realizat o producție de 
lapte marfă de 18 500 litri.

Cursuri de perfecționare
în scopul îmbunătățirii 

activității de producție, 
creșterii productivității 
muncii și ridicării calității 
articolelor fabricate, la 
întreprinderea de tricotaje

tip lină Hunedoara, 200 de 
muncitoare au început 
cursurile de perfecțio
nare la locul de muncă, 
în diferite meserii.

In întregul județ a avut 
loc, în aceste zile, deschi
derea anului 1984 de in
strucție și educație a gărzi
lor patriotice — formațiu
nile de luptă înarmate ale 
muncitorilor, “ 
intelectualilor.
la scurtă vreme după săr
bătorirea a două eveni
mente importante din isto
ria poporului nostru — 125 
de ani de la unirea Mol
dovei cu Muntenia și a zi
lei de naștere a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, ve
nerate de întregul nostru 
popor —, noul an de pre
gătire a gărzilor patrioti
ce, prin întregul lor pro
gram, se integrează cerin
țelor și exigențelor, orien
tărilor și programelor 
borate ' ~
XI 1-lea 
țională 
rectivei 
suprem 
rii într-un stadiu calitativ 
superior de dezvoltare, a- 
părarea și întărirea inde
pendenței și suveranității 
patriei.

Această puternică osmo
ză a dezvoltării economico- 
sociale a țării și apărării 
se află pregnant ilustrată 
în concepția secretarului 
general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
care surprinde fenomenele 
cu clarviziunea ce-i carac
terizează întreaga gîndire 
și acțiune revoluționară. In 
procesul de edificare-apăra- 
re se pornește de la prin
cipiul potrivit căruia „for-

țăranilor și 
Inaugurat

ela- 
al 

Na- 
Di-

de Congresul 
și Conferința 
ale partidului, 

comandamentului 
vizind trecerea ță-

ța statului nostru socia
list rezidă, în primul rînd, 
în dezvoltarea economico- 
socială, în succesele con
strucției socialiste și comu
niste, în afirmarea supe
riorității noii orinduiri, ca
re întăresc capacitatea de 
luptă și voință a poporu
lui de a apăra cuceririle 
socialismului, libertatea și 
independența".

In județul Hunedoara, 
care prin structura bogă
țiilor solului și subsolului 
dispune de o puternică și 
diversificată industrie ex
tractivă și prelucrătoare, 
lucrează puternice detașa
mente 
neri și 
ticieni 
crători 
murilor industriei chimice 
și ușoare, precum și un 
însemnat număr de oameni 
ai muncii care își desfă
șoară activitatea în agri
cultură, transporturi și ser
viciile sociale. Toate aces
te detașamente sînt înro
late în gărzile patriotice și 
în celelalte formațiuni 
populare de apărare, acțio- 
nînd cu spirit revoluționar 
și deplină responsabilita
te pentru înfăptuirea obiec
tivelor și sarcinilor ce le 
revin din cincinalul cali
tății și eficienței, ale P~>- 
gramului edificării stK.e- 
tății socialiste multilateral 
dezvoltate. în același timp, 
prin muncă și perfecționa
rea pregătirii de luptă și 
politico-ideologică, munci
torii, inginerii, maiștrii și

muncitorești — mi- 
siderurgiști, energe- 
și constructori, lu- 
și lucrătoare ale ra-

tehnicienii, toți ceilalți oa
meni ai muncii hunedoreni, 
indiferent de naționalitate, 
se pregătesc să întlmpine 
cu succese de seamă ma
rile evenimente ale anului 
1984: a 40-a aniversare a 
victoriei revoluției de eli
berare socială și națională 
și Congresul al XIII-lea 
al Partidului Comunist Ro
mân.

Uriașul efort economico- 
social pe plan județean, in
tegrat în cel național, se 
desfășoară și se amplifică 
viguros sub puternicul im
puls al programelor adop
tate de partid și de stat 
privitoare la amplificarea 
procesului constructiv în 
ultimii doi ani ai cincina
lului 1981—1985.

Deschizîndu-șl noul an 
de pregătire, luptătorii găr
zilor patriotice, ai forma
țiunilor de tineret pentru 
apărarea patriei, ai celor
lalte formațiuni de luptă 
și apărare s-au legat so
lemn ca în anul 1984 să 
țină cît mai sus steagul 
angajării muncitorești pen
tru creșterea producției fi
zice, a productivității mun
cii, îmbunătățirea calității 
produselor, pentru reduce
rea mai pronunțată a con
sumurilor de materii pri
me, materiale, energie și 
combustibili — pentru rea
lizarea programelor pri
vind cercetarea științifică 
și ingineria tehnologică, 
valorificarea superioară a 
resurselor materiale, rea
lizarea unor producții agri-

cole, vegetale și animalie
re, record etc.

Cu 
ta te, 
tivul 
nului 
tice s-au angajat să-și con
tinue eforturile, pe plan 
superior, pentru dobîndi- 
rea unor rezultate mai bu
ne în procesul instructiv- 
educativ, să-și dezvolte vir
tuțile politico-morale, ale 
patriotismului revoluțio- 1 
nar, responsabilității și con
științei datoriei — compo
nente esențiale ce definesc 
profilul moral, socialist al 
combatanților gărzilor pa
triotice, al omului nou, con
structor și apărător con
știent al prezentului și vii
torului patriei socialiste.

Păstrîndu-și și consoli- 
dîndu-și neîncetat convin
gerile politico-ideologice și 
etice izvorîte din doctrina 
militară națională româ
nească, al cărei fondator 
strălucit este secretarul 
general al partidului, pre
ședintele republicii, coman
dantul suprem al forțelor 
armate, luptătorii, coman
danții formațiunilor de 
luptă și apărare din județ 
sînt ferm hotăriți ca, îm- 
binînd preocupările de zi 
cu zi pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan, să acor-- 
de o atenție sporită pregă
tirii lor multilaterale, ast
fel îneît la sfîrșitul anului

aceeași responsabill- 
păstrîndu-și califica- 
obținut în cursul a- 
trecut, gărzile patrio-

Ivi 111CXI, XcX oXlltplLLXX exil UI UA 
să poată raporta cu mîn- 
drie patriotică îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor ce 
le-au revenit.
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Și în consumul casnic, 
trebuie sâ-și găsească

• Economii în sectorul industrial, depășiri în cel 
casnic • „S-au luat o serie de măsuri..." (dar mai tre
buie) • Asociațiile de locatari să fie mai „pe fază"
• ...De-ar fi automate pentru iluminatul pe scări...
• Și în întreprinderi se mai pot reduce consumu
rile.

Deși, prin Uzina electri
că Paroșeni, cu o putere 
instalată de 300 MW, mu
nicipiul Petroșani este un 
important producător de e- 
nergie electrică, prin di
mensiunile industriei sale 
carbonifere, construcției de 
mașini, ușoare etc., este și 
un mare consumator de e- 
nergie electrică.

Ne-am deplasat zilele 
trecute, la consiliul popu
lar municipal, să vedem 
cum se acționează pentru 
diminuarea consumurilor 
de energie electrică, care-i 
bilanțul lunii ianuarie. To
varășul ing. Nicolae Giur
giu, șeful sectorului de 
gospodărie comunală și lo- 
cativă, ne-a spus că îm
preună cu conducerea Cen
trului de distribuire a e- 
nergiei electrice Petroșani 
și cu președinții asociațiilor 
de locatari au întreprins o 
serie de acțiuni și măsuri 
menite să determine redu
cerea consumurilor de e- 
nergie electrică în toate 
sectoarele producției și ale 
vieții, să stopeze pe toate 
căile risipa. „Am editat și 
difuzat afișe care, prin 
calcule sugestive, îndeam
nă la economii, se între
prind controale complexe 
în unități economice și la 
consumatorii individuali, 
urmărind modul în care se 
încadrează în repartiții, în 
care reduc consumurile de 
energie electrică, luîndu-se 
măsuri acolo unde se im
pune — sublinia interlocu

torul. De asemenea, în pri
ma zi de joi din fiecare 
lună, în cadrul acțiunii 
„Sfatul gospodarului1*, or
ganizată la consiliul popu
lar municipal, între alte 
probleme, dezbatem și mo
dalitățile de economisire a 
energiei electrice. Acțiuni
le și măsurile luate au dus 
la unele rezultate bune".

Care sint aceste rezulta
te bune, am aflat la Cen
trul de distribuire a ener
giei electrice Petroșani, de 
la șeful acestuia, mg. An
drei Samuel. Astfel, am re
ținut că pe ansamblul ma
rilor consumatori indus
triali din municipiu. în luna 
ianuarie s-au făcut econo
mii de 1260 000 kWh. ta 
iluminatul comercial s-au 
consumat cu 37 000 kWh 
mai puțin decât a fost re
partizat, în schimb ilumi
natul public a consumat a- 
proape dublu față de re
partiție, iar consumul cas
nic a fost depășit cu 
1753 940 kWh, adică mai 
mult decît economiile în
treprinderilor.

Interlocutorii au ținut să 
explice fără ocolișuri cau
zele respectivelor depășiri.

— în întreaga Vale a Jiu
lui, iluminatul public a fost 
redus (prin măsuri adecva
te) la maximum — releva 
Andrei Samuel —, dar cota 
repartizată pentru acest 
sector a fost cu mult sub 
strictul necesar. Cît îi pri
vește pe consumatorii cas
nici, individuali, foarte

măsurile 
eficiența I

mulți acceptă să consume 
și să plătească. Numai că 
noi nu acceptăm această 
idee și, prin dispeceratul 
centrului, urmărim zilnic 
consumul populației, iar a- 
colo unde se depășesc co
tele întrerupem furnizarea 
energiei electrice. îndeo
sebi la vîrfurile de strei
nă.

Și totuși, consumul cas
nic al celor 44 000 de abo
nați din municipiu a fost 
depășit cam mult ta furia 
ianuarie. -Aceasta și din- 
tr-o altă cauză, a ținut să 
adauge Nicolae Giurgiu, 
întrucît nu s-a asgu-at 
necesarul de agent termic 
ta cele peste 30 000 de i- 
partamente iermoficate de 
la Uzina electrică Paroșeni, 
locatarii au uzat de re- 
șouri, radiatoare, care au 
consumat într-adevăr mult 
peste repartiție*.

Cauzelor consemnate li 
se adaugă și altele, consi
derăm noi. Consiliul popu
lar municipal, cele orășe
nești au lucrat insuficient 
cu asociațiile de locatari 
In direcția reducerii consu
murilor de energie electri
că. iar acestea au acționat 
neconvingător. în cartie
rele -Carpați* și -Live- 
zeni* din Petroșani, de e- 
xemplu, abia acum se ac
ționează, timid insă, pentru 
înlocuirea becurilor cu tu
buri de neon și sistemati
zarea iluminatului pe casa 
scărilor, unde lumina arde 
de cum se înserează și pină 
dimineața. .Noi am făcut 
cite ceva ta această pri
vință, ne spunea Mihail 
Gheorghiu, președintele a- 
sociației de locatari nr. 6, 
din cartierul Livezeni — 
cea mai mare asociație din 
municipiu (cu 540 de apar
tamente și 1813 locatari) — 
și vrem ca în scurt timp 
să înlocuim toate becurile 
mari cu tuburi de neon, 
să eliminăm iluminatul a- 
tunci și acolo unde nu este 
necesar (in holuri, spălă
torii, balcoane!. Cel mai 
bine ar fi dacă am avea 
automate pe casele scări
lor. La unele blocuri au 
fost, dar s-au defectat, la 
altele nu stat deloc. Dacă 
industria le-ar produce, 
noi le-am cumpăra, le-am 
monta și ne-ar fi de mare 
folos".

DUMITRU GHEONEA

Poftiți la... 
„Galeșul"

Firma frumoasă de afa
ră parcă te îndeamnă: hai, 
călătorule, intră ! Iți ofe
rim... Și am intrat la res
taurantul cu autoservire 
„Galeșul" din Hațeg, șef 
de unitate Adam Ilioni. 
Ciolanul cu fasole ne-a is
pitit cel mai mult. Contra 
10 lei am obținut și cuți
tul, fără de care n-am fi 
putut păcăli ditamai cio
lanul. Dar mare greșeală. 
Ce folos de cuțit, cînd cio
lanul era numai bun de... 
perie pentru ghete 2 Și, 
ne-am exprimat nemulțumi
rea șefului de unitate. O 
clipă mal tîrziu, vine bu
cătăreasa:

— Serviți o altă porție 
sau vă dăm banii înapoi ?

— Nici una, nici alta. 
Mulțumim !

— Cum vreți, avem cio
lane berechet. Nu prea 
trec...

Am Înghițit in sec, ne-am 
ridicat murmmind încă o 
<la*ă „mulțumim" și am ieșit 
urmăriți de zimbetul galeș 
al personalului de serviciu. 
Am intrat flămînzi la „Ga
leșul" și am ieșit la fel. 
Păi să te mai încrezi in re
clame...

LIVIU BRAICA

— Aspectul edilitar-gos- 
podăresc al majorității 
străzilor și cartierelor, to
varășe Gheorghe Popescu, 
vicepreședinte al Biroului 
executiv al Consiliului 
popular orășenesc Hațeg, 
demonstrează că oamenii 
țin la așezarea lor, că se 
preocupă constant de efec
tuarea și menținerea cură
țeniei.

— Cum bine ați sesizat, 
înfățișarea orașului este o 
preocupare permanentă a 
edililor, a locuitorilor lui. 
Tot ceea ce s-a făcut pînă 
acum pentru ca drumuri
le, spațiile și aleile dintre 
blocuri, parcurile, fațade
le imobilelor, curțile și gră
dinile să îmbrace o haină 
mereu nouă, se datorește 
celor care trăiesc și mun
cesc aici. Ei dau lumină 
și culoare orașului.

Spre a da înfățișarea do
rită localității, au fost an
trenate într-o întrecere gos
podărească toate întreprin
derile, am folosit orice 
prilej — ca adunările ce
tățenești, întîlnirile din 
cadrul „Tribunei democra
ției" — în scopul formării

gustului pentru frumos, ex- 
plicînd prevederile Legii 
10/1982 privind obligațiile 
unităților socialiste și ale 
cetățenilor pentru buna 
gospodărire, întreținere și 
curățenie a localităților ur
bane și rurale.

— Ce acțiuni gospodă
rești importante ați între
prins în vremea din urmă, 
ce alte noutăți pregătiți în

Preocuparea și interesul se relevă 
prin permanenta acțiunilor

Ce fac, ce trebuie să facă, 
pe durata iernii, căminele 
culturale pentru a-și înde
plini mai bine misiunea educa
tivă ce le este încredințată ? 
La Biăjeni ne-au întimpinat 
oamenii satelor, cei care sînt 
realizatorii dar și beneficia
rii octu ui de cultură — mi
neri, țărani, elevi: „Noi așa 
ințe egem că trebuie să fie, 
o'tfel cum ? Doar am parti
cipat cu trudă la ridicarea 
cărr -. ui cultural. ocum să-l 
ținem ca omoment ?* ; .Noi 
ne-am indem-ct — ori ne-or 
indemnet tovc'âșii învățători 
— spre munca culturală ci nd 
nu aveam cămin și ne strin- 
geam ic unui și la altul a- 
casâ. •a">a. la șezători. Că 
tovarășul învățător Miheț ii 
martor. Dumnealui ne che
ma și-i și astăzi prezent cu 
noi la toate manifestările*.

Nicolae Raț. secretar od- 
junct cu probleme de pro
pagandă in comitetul comu-

că. pe durata iernii, așeză- 
mintele de cultură de la sate 
pentru a-și împlini mai bine 
misiunea ? La Biăjeni răs
pund faptele. In aceste zile 
pe agenda de lucru a fac
torilor educaționali se află 
Programul unic de creștere a 
producției agricole în gospo
dăriile personale, problemele 
privind realizarea indicatori
lor de plan pe 1984; cadrele 
de conducere se sfătuiesc cu 
oamenii satelor, stabilind ce 
vor face împreună pentru 
dezvoltarea zestrei edilitar- 
gospodărești. Iar la cămin, 
la școală, oamenii continuă 
pregătirile pentru ca forma
țiile artistice să nu-și știr
bească permanența activită
ții. „Se poate munci dacă e- 
xistă preocupare dar și în
țelegere din partea oame
nilor — ni se confesează di
rectorul căminului cultural. 
Acum este codrul prielnic de 
a asigura locuitorilor mani
festări pol'tico-educative și 
culturol-artistice și avem o-

Orele de iarnă 
ale căminului cultural

nai de partid, directorul că
minului cultural, zimbește au
rind vorbele oamenilor sa
tului. ii știe bine, door îm
preună foc orele iernii pli
ne, atrăgătoare, împreună se 
stătu esc și realizează lucruri 
de care se bucură și ei și 
satul. Se numesc Cornel Mi- 
heț. Cornelia Mado, Condin 
Jurca. Nicolae Costina, Ma
ria Raț, Nicolae Rusu. Nico
lae Ciocan. Dar cine-i poate 
enumera pe toți cei care os
tenesc cu tragere de inimă 
și pricepere pentru ca B!ă- 
jeniul să fie in rindul oșe- 
zărilor rurale de frunte și în 
viața spirituală I Ei, și mulți 
alături de ei, ou încununat, 
în ultimii oni, cu Icuri în
trecerile de pe podiumul cei 
mai incit ol Festivalului na
țional .Gnta'ea României*. 
Nouă locuri I pe țară ou cu
cerit blejenii și in recenta e- 
diție a festivalului. Tulnică- 
resele, îndrumate de educa
toarea Cornelia Morta, dețin 
locui I de patru ani. Nicolae 
Costina. Mc-ia Raț. Marta 
Fruja. Viorica Res gc, Dorica 
Rusu și citi oameni oi locu
lui s-au dovedit neintrecuți 
in orto populară, creațiile lor 
— sculptu'â în lemn, țesături, 
cusături — cucerind primul 
loc pe țară.

Ce fac, ce trebuie să fa-

bligoția să-l folosim. Cadrele 
didactice ne sint mereu ală
turi, sprijinindu-ne atit în ac
țiunile politico-educative - 
care, dacă știi să le orga
nizezi atractiv, iși relevă ros
tul — cît și în cele cultu- 
ral-artistice. In tovarășii Cor
nel Miheț. Cornelia Marta, 
Candin jurca și mulți alții 
om sprijin permanent*.

— De curind ați realizat 
un spectacol cu formațiile ar
tistice proprii care, am a- 
flat, s-a bucurat de mare 
succes și aici și in satele 
vecine. Iar surpriza au fost 
călușeriî.
- Intr-adevăr. Am reușit 

să revitalizăm, după 40 de 
ani, formația de călușeri. Ni- 
coloe Rusu, mecanic la I.M. 
Borza, e vătaful. Are 10 flă
căi, unul și unul. Spectaco
lul de care vorbiți — _Cînt și 
joc pe ploi străbun* — a in
dus montaj literar, taraf, so
liști vocali și instrumentiști, 
călușeri, dansuri populare 
mixte, rapsod popular. A fost 
cu adevărat un succes acest 
spectacol. Oamenii l-au pre
țuit, și-au dat seama că pot 
realiza prin artă momente 
care să-i bucure, să le în
frumusețeze viața. Și vom ve
ghea cu stăruință ca orele 
iernii la căminul cultural să 
le dea cît mai multe satis
facții, manifestările să fie cît 
mai aproape de inimile lor.

LUCIA LICIU

și culoare orașului
am creat câteva zone verzi 
ta preajma blocurilor noi 
din cartierul Aurel Vlaicu, 
uimind să continuăm ac
țiunea imediat ce timpul 
ne va permite și să plan
tăm apoi arbori și arbuști, 
ornamentali. Pe lingă cei 
3 000 de trandafiri plantați 
deja ta zona centrală și ta 
parcurile de pe bulevar
dul Tudor Vladimirescu și

LOCALITATEA - OGLINDA 
SPIRITULUI CETĂȚENESC

perspectivă pentru păstra
rea personalității așezării ?

— Pe străzile Ciprian 
Porumbescu, I. L. Caragia- 
le, Vasile Alecsandri s-au 
efectuat lucrări de canali
zare la care au contribuit 
efectiv și locatarii acestor 
artere. Aș remarca fap
tul că la același gen de lu
crări cetățenii de pe strada 
M. Kogălniceanu s-au au- 
tomobilizat, efectuînd prin 
muncă patriotică toate lu
crările ce n-au necesitat 
o calificare. De asemenea,

cartierul Aurel Vlaicu, vom 
mai planta încă atiția tran
dafiri, ca și peste 45 000 fire 
de gard viu, 1 000 de sal- 
cîmi și 500 tei.

in același cartier a fost 
organizată o acțiune co
mună a E.G.C.L. și loca
tarilor pentru acoperirea 
și nivelarea terenului des
fundat în urma introduce
rii unei conducte de apă, 
rezolvînd astfel problema 
ce o aveam cu apa rece în 
unele blocuri. La aceste 
lucrări s-au remarcat, prin 
participare, cetățeni ca Ma

ria Milici, Aurora Crai, 
Dionisie Frențoni, Ludovic 
Iercan, loan Herța, Gheor
ghe Luță, Ștefan Iancu, 
Teodor Pietraru ș.a. Avem 
în atenție, pentru anotim
pul primăverii, reparația 
unor artere de circulație 
ca 8 Mai, 23 August, Pro
gresului și Horia deterio
rate pe alocuri.

— Cum ați rezolvat în
treținerea spațiilor dintre 
trotuare și șosea, în gene
ral neglijată în alte lo
calități ?

— Pentru menținerea cu
rățeniei pe aceste porțiuni, 
cît și pentru refacerea fa
țadelor deteriorate, a fir
melor, vopsitul gardurilor 
și prospețimea vitrinelor și 
ferestrelor am luat legătu
ra cu conducătorii unități
lor, cu deputății circum
scripțiilor electorale pen
tru a cuprinde astfel toate 
străzile, inclusiv cele pe
riferice. Tot cu sprijinul 
deputaților continuăm ac
țiunile de înfrumusețare a 
satelor aparținătoare: Sil- 
vașu de Sus, Silvașu de 
Jos și Nălați.

ESTERA ȘINA

CINSTE Șl OMENIE s
Bolnav (suferise patru r 

intervenții chirurgicale), A- 1 
dam Bogdan, din Grădiș- I 
tea de Munte r-, 31, se I 
întorcea din Deva spre ) 
casă. Un șofer binevoitor ț 
/-a transportat pînă in L 
gara Simeria. La coborî- J 
re, omul iși uită în mașî- 1 
nă rucsacul, in care a- l 
vea, printre altele, și o 1 
mare sumă de bani, pe- 1 
ste 20 000 lei, bani ago
nisiți prin munca la pă
dure. Deznădăjduit se 
prezintă la miliția gării. 
Dar cînd să se declanșeze 
cercetările pentru găsirea 
mașinii cu pricina, apare 
un om: Irimie Luca, me- 1 
canic auto la A.C.R. De
va. Era cel care-l trans
portase pe A.B. Dîndu-și 
seama că are în mașină 
obiecte care nu-i aparțin, 
s-a întors din drum pentru 
a căuta păgubașul și a-i 
înapoia lucrurile. O faptă 
de aleasă cinste și ome- 

I nie.
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VITRINA INESTETICĂ
Se cunoaște că vitrina 1 

magazinului este prima 
invitație făcută cumpără
torilor de către lucrătorii 
comerciali. Modul în care 
sint expuse articolele, cu
rățenia ei vorbesc și de
spre pricepere și dăruire 
in meserie. In municipiul 
Petroșani sint multe uni
tăți de desfacere sau de 
prestări ale căror vitrine 
sint aranjate cu deosebit 1 
simț estetic.

Sint insă și altele — în 
care mărfurile sînt aglo
merate, expuse dezordo
nat, geamurile murdare. 
O astfel de... mostră ne-o 
oferă unitatea nr. 34 a 
Cooperativei meșteșugă
rești „Unirea". Aspectul 
inestetic este cu atît mal 
deranjant, cu cit firma 
„informează" că este vor
ba de un magazin de... 
prezentare și desfacere.

DATORII IGNORATE
Cofetăria nr. 320 din 

cartierul Livezeni al mu
nicipiului Petroșani are o 
denumire deosebită — 
„Iosca~. Nu același atri
but H putem întrebuința 
insă cind este vorba de
spre... servire.- Cafeaua, ( 
oterită solicitanților joi, 2 1 
februarie a.c., in jurul o- 1 
rei 11,30, era o licoare i 
suficient de dulce dar nu 4 
și de aromată, iar ceștile ) 
nu erau însoțite de obiș- 1 
nuita farfurioară. Deși u- 
nitatea nu era aglomera
tă, multe din mesele la 
care s-a servit nu erau 
debarasate și șterse.

Căreia dintre cele două 
lucrătoare — Anei Marta 
sau Rozaliei Cherci — îi I 
revenea misiunea aceas
ta, dar mai ales a pre- > 
parării corecte a cafelei ? 
Sau — de ce nu — lucră
toarei gestionare Floarea 
Ștefan, mai puțin ocupată 
decît colegele ei ?

DE LA BUTELIA 
DE ARAGAZ...

Zileie trecute, la baraca 
Șantierului nr. 2 din Pă- 
cnșa a izouenit un incen- 
aiu. cauza ? A.C. a ple
cat de acasă, lăsind ara
gazul nesupravegheat In 
funcțiune. Flăcările ara- 1, 
gazului au aprins mate- 
riaieie din apropiere și au 1

( provocat explozia bute- 
i hei, unul din cei doi co- 
’ pii lăsați închiși în cosă 
( pierzindu-și viața, lată o 
l situație care îndeamnă la 
? mai multă prudență în to- i 
’ losirea buteliilor de ara- J 
\ goz. 1
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Sedinfa Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R
(Urmare din pag. U

petrochimic Teleajen, cu care prilej să se stabilească 
măsuri de perfecționare a muncii organizațiilor de partid 
din aceste unități.

.n continuare, in cadrul ședinței Comitetului Politic 
Executiv au fost dezbătute concluziile ședinței Secreta
riatului C.C. al P.C.R. din 6 februarie a.c., care a ana
lizat munca desfășurată de secretariatul Comitetului 
județean de partid Timiș pentru înfăptuirea hotărîrilor 
pe care Comitetul Politic Executiv le-a stabilit în vede
rea îmbunătățirii muncii în agricultura județului, precum 
și rapoartele privind controalele de partid efectuate în 
județele Constanța și Tulcea cu privire la lipsurile grave 
existente în agricultura acestor județe. Comitetul Politic 
Executiv îsi însușește pe deplin concluziile Secretaria
tului C.C. al P.C.R. care a apreciat ca nesațisfăcătoare 
activitatea desfășurată, anul trecut, în domeniul agricul
turii, de comitetele județene de partid Constanța și Tul
cea. Comitetul Politic Executiv a atenționat comite
tele județene de partid Constanța și Tulcea, birourile 
și secretariatele acestora — ca organe colective — pen
tru lipsurile manifestate și a cerut ca, în cel mai scurt 
timp, să se întocmească planuri concrete de măsuri, 
care să asigure înlăturarea hotărîtă a neajunsurilor 
existente și îmbunătățirea radicală a muncii atît în 
sectorul producției agricole vegetale, cît și în zootehnia 
acestor județe. S-a indicat ca concluziile desprinse 
din această analiză și măsurile ce se impun să fie larg 
dezbătute în toate comitetele județene și în organi
zațiile de partid din toate unitățile agricole.

în cadrul ședinței Comitetului Politic Executiv, to
varășul Nicolae Ceaușescu a făcut o informare cu privire 
la vizita în țara noastră, între 30 ianuarie și 1 februarie, 
a delegației de partid și guvernamentale a Uniunii So-

CHEMAREA LA ÎNTRECERE

vietice, condusă de tovarășul A. A. Gromîko, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri și ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S.

Comitetul Politic Executiv a aprobat în întregime 
rezultatele vizitei, ale convorbirilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu delegația de partid și guvernamentală a 
Uniunii Sovietice, înțelegerile Ia care s-a ajuns cu 
privire la dezvoltarea relațiilor bilaterale și a stabilit 
ca ministerele, organizațiile economice să acționeze în 
continuare pentru intensificarea colaborării și coope
rării româno-sovietice pe plan economic, tehnico-științl- 
fic și în alte sectoare de activitate. De asemenea, in 
timpul convorbirilor s-a discutat și s-au stabilit măsuri 
pentru intensificarea relațiilor pe linie de partid, precum 
și în domeniul colaborării culturale.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a prezentat, de aseme
nea, o informare despre vizita efectuată in țara noastră, 
în perioada 1—2 februarie 1984, de primul ministru al 
Canadei, Pierre Elliott Trudeau. Comitetul Politic Exe
cutiv a aprobat întru totul rezultatele noului dialog 
româno-canadian la nivel înalt. apreciind că acesta 
reprezintă o contribuție importantă la dezvoltarea ra
porturilor dintre România și Canada.

Comitetul Politic Executiv și-a manifestat deplinul 
acord față de concluziile la care au ajuns președintele 
Nicolae Ceaușescu și primul ministru Pierre Elliott Tru
deau asupra unor aspecte ale vieții internaționale actuale, 
schimbul de vederi rclevind hotărirea României și Ca
nadei de a conlucra tot mai strins pe arena mon
dială. de a contribui, prin eforturi comune, la soluțio
narea problemelor complexe ce confruntă omenirea. Ia 
reluarea și consolidarea cursului spre destindere și pace.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, de asemenea, 
probleme curente ale activității de partid și de stat.

a

adresată de Consiliul popular al j'udețului Bistrița-Năsăud 
tuturor consiliilor populare județene și al municipiului București 

(Urmare din pag. 1)
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VII. IN DOMENIUL 
1NVAȚAMÎNTULUI 
ȘI AL OCROTIRII

SĂNĂTĂȚII
In cadrul atelierelor șco

lare vom realiza peste plan 
o producție industrială de 
2 milioane lei.

In activitatea de ocrotire 
a sănătății se va intensi
fica educația sanitară și 
se va asigura darea in 
folosință, cu o lună înain
te de termen, a spitalului 
cu 430 paturi și policlinicii 
din orașul Năsăud.

VIII. ÎN DOMENIUL
EDUCAȚIEI POLITICE 

SI AL CULTURII 
SOCIALISTE

în cadrul celei de-a V-a 
ediții a Festivalului națio
nal „Cîntarea României" 

versificarea produselor și 
serviciilor vom realiza, 
peste plan, o producție- 
marfă industrială și pres
tări de servicii neindus
triale în valoare de 15 mi
lioane leL

III. ÎN DOMENIUL 
AUTOCONDUCERn ȘI 

AUTOAPROVIZIONARII 
POPULAȚIEI 
CU PRODUSE 

AGRO ALIMENTARE

Vom urmări punerea in
tegrală în valoare a tutu
ror suprafețelor de teren 
pentru creșterea mai sub
stanțială a producției ve
getale și animale, pentru 
sporirea efectivelor de ani
male în gospodăriile popu
lației.

Pe baza creșterii pro
ducției în industria mică, 
volumul desfacerilor de 
mărfuri prin comerțul so
cialist va fi depășit cu 3,2 
la sută

IV. VENITURILE 
PROPRII ALE 

BUGETULUI LOCAL

Prin dezvoltarea unor 
noi activități de industrie 
mică, extinderea servicii
lor către populație, atrage
rea unor noi surse de ve
nituri, reducerea cheltuie
lilor și sporirea rentabili

vom milita pentru integra
rea mai deplină a acti
vităților politico-ideologice 
și cultural-educative în am
pla întrecere a muncii, 
hărniciei și talentului.

Adresînd chemarea la În
trecerea socialistă, Consi
liul popular al județului 
Bistrița-Năsăud asigură 
conducerea partidului și 
statului, personal pe se
cretarul general al parti
dului, președintele Repu
blicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, că oamenii 
muncii de pe aceste me
leaguri, în frunte cu co
muniștii, vor face totul 

CONSILIUL POPULAR AL JUDEȚULUI 
BISTRIȚA-NĂSĂUD

ÎNTRECERE

tății activităților, venituri
le proprii ale bugetului vor 
fi depășite cu 4 la sută

V. PARTICIPAREA 
CETĂȚENILOR LA 

AUTOGOSPODĂRIREA 
LOCALITĂȚII

Prin munca patriotică a 
cetățenilor se vor executa 
lucrări de interes obștesc 
în valoare de peste 175 
milioane lei.

VL ÎN DOMENIUL 
GOSPODĂRIEI 
COMUNALE ȘI 

LOCATIVE
Volumul producției șl 

prestărilor de servicii va 
spori, față de plan, cu 
cel puțin 6 milioane lei.

VII. IN DOMENIUL 
REDUCERII 

CONSUMULUI DE 
COMBUSTIBIL ȘI 

ENERGIE ELECTRICA, 
RECUPERĂRII 

MATERIILOR PRIME 
ȘI MATERIALELOR

Vom acționa pentru gos
podărirea chibzuită a ener
giei electrice și combusti
bililor, eliminarea oricărei 
forme de risipă, economi
sind 175 mii kWh energie

CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI 
ALBA IULIA
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pentru îndeplinirea exem
plară și depășirea prevede
rilor planului de dezvol
tare economico-socială în 
profil teritorial, a anga
jamentelor asumate în pre
zenta chemare, pentru a 
intimpina cu rezultate de 
seamă a 40-a aniversare a 
revoluției de eliberare so
cială și națională, antifas
cistă și antiimperlalistă și 
Congresul al XIII-lea al 
partidului, aducîndu-și ast
fel contribuția la edificiul 
măreț al societății socia
liste multilateral dezvol
tate și a comunismului pe 
pămîntul României.

electrică și 6' milioane • 
metri cubi gaze naturale.

MIL IN DOMENIUL 
EDUCAȚIEI POLITICE

ȘI AL CULTURII * 1 II. 
SOCIALISTE

VI. IN DOMENIUL 
GOSPODĂRIRII, 

ÎNFRUMUSEȚĂRII 
ȘI SISTEMATIZĂRII 

LOCALITĂȚILOR

Vom executa peste plan, 
pritl utilizarea materiale
lor de construcții locale, 
lucrări de interes obștesc 
în valoare de peste 1,5 mi
lioane lei.

Vor fi reanalizate și ac
tualizate prevederile schi
țelor și detaliilor de sis
tematizare ale tuturor co
munelor, urmărindu-se re
strângerea suprafețelor cu
prinse în perimetrele 
construibile cu cel puțin 
500 ha.

Răspunzând cu înflăcă
rare îndemnurilor secre
tarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a intimpina 
marile evenimente din viața 
patriei și a partidului — 
cea de-a 40-a aniversare a 
revoluției de eliberare so
cială și națională, antifas
cistă șl antiimperialistă și 
cel de-al XIII-lea Congres 
ai partiduhii — cu noi și 
importante succese în toate 
domeniile de activitate, 
Consiliul popular al muni
cipiului Alba Iulia adre
sează tuturor consiliilor 
populare municipale și oră
șenești din țară chemarea 
la întrecere socialistă pen
tru îndeplinirea și depă
șirea sarcinilor de plan pe 
anul 1984, angajîndu-ne să 
realizăm :

I. IN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR ȘI 
CONSTRUCȚIILOR

DE LOCUINȚE
Darea In folosință cu 30 

zile înainte de termen a 
200 apartamente, cu Insta
lațiile solare aferente, șl 
cu 90 de zile a unei gră
dinițe cu 200 locuri.

II. IN DOMENIUL 
INDUSTRIEI MICI 
ȘI PRESTĂRILOR

DE SERVICII
Prin extinderea utilizării 

resurselor refolosibile, di

Munca politico-educativă . 
va avea ca obiectiv priori- I 
tar ridicarea permanentă J 
a conștiinței socialiste a ■ 
oamenilor muncii, în ve- I 
derea mobilizării acestora J 
la îndeplinirea ’ sarcinilor | 
economico-sociale ale mu- J 
nicipiului șl îndeplinirea I 
angajamentelor asumate in • 
prezenta chemare la între- | 
cere. .

Adresînd această entu- | 
ziastă chemare la Întrece- , 
re către toate consiliile | 
populare municipale și o- ‘ 
rășenești. Consiliul popular i 
al municipiului Alba Iu- I 
lia se angajează în fața J 
conducerii partidului și sta- | 
tulul, a tovarășului • 
Nicolae Ceaușescu, că nu | 
va precupeți nici un efort » 
pentru realizarea exempla- | 
ră a obiectivelor de dez- « 
voltare economică și so- | 
cială a acestei localități, cu J 
profunde rezonanțe în is- . 
toria patriei. *

I w 
I

A devenit tradițional a- 
cest turneu de handbal 
feminin, dotat cu „Cupa 
Sudului*, pentru forma
țiile Industria textilă Pi
tești, AFIROM Rm. Vîl- 
cea. Trainica Pucioasa, 
Confecția Drobeta Turnu 
Severin, HIDROMIN Pe
troșani. Pentru ca cea 
de-a IV-a ediție să facă 
o mai mare propagandă 
handbalului au mai fost 
invitate să participe și 
echipele OLTCIT Craio
va, Constructorul Hune
doara și Sănătatea Deva.

într-o organizare per
fectă, Sala sporturilor din 
Deva a fost o bună gaz
dă a acestui turneu, cu 
jocuri de o bună calita
te, mult aplaudate de iu
bitorii handbalului.

în urma rezultatelor în
registrate în cele trei zile 
de întreceri, clasamentul 
arată astfel:

1. Industria textilă Pi
tești; 2. Trainica Pucioa
sa; 3. HIDROMIN Petro
șani ; 4. Confecția Dro
beta Turnu Severin; 5.
AFIROM Rm. Vîlcea.

O comportare la nivelul 
întrecerii au avut-o și 
OLTCIT Craiova, Con
structorul Hunedoara și 
Sănătatea Deva, care au 
participat în afara tur
neului, dar care au 
obținut următoarele re
zultate : OLTCIT Craiova: 
12—18 cu HIDROMIN Pe
troșani, 20—20 cu Con
fecția Drobeta Turnu Se-
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publicitate

V1NZARI

• Vind apartament două 
camere, cărămidă. Deva, bloc 
E 23. scara II, etajul II, apar
tament 9, lingă piață. (4132)

• Vind urgent apartament 
două camere, confort I, preț 
convenabil. Deva, Minerului, 
bloc 41 bis, apartament 3.

(4114)
• Vind apartament două

camere, boxă. Deva, strada 
Caragiale, bloc R. scara A, 
apartament 11. (4111)

• Vind urgent „Lada 1 500-. 
Crișcior, strada Zărandului 73, 
telefon 233. după orele 13.

(4118)

• Vind Renault 16 cu piese
de schimb. Șoimuș. strada 
Vesca 154. (4110)

• Vind Trabant 601. Hune
doara, bulevardul Dacia, nr. 
1®. bloc B 3. apartament 49.

(4120)

• Vind cutie de viteze cu
planetare cu tot, Renault 10 
sau Dacia 1 100, Deva, strada 

eHoria 202. (4115)

• Vind sufragerie „Luxor- 
nedes pa cheta tâ, sufragerie 623 
și birou. Deva, telefon 23633. 
zilnic, orele 18—19.30.

• (4129)

• Vind Mini-Rak 2 x 25 
J.V.C. Deva, telefon 15721.

(4130)

OFERTA DE SERVICIU

• Căutăm îngrijitoare vîrst-
nlcă pentru cabană. Hunedoa
ra, telefon 15010. după orele 
18. (4125)

PIERDERI

• Pierdut foi de parcurs 
nr. 14528 și 17825, pe numele 
David Eugen, eliberate de 
LR.E. Deva. Le declar nule.

(4117)
• Pierdut legitimație de

serviciu, nr. 40627, pe numele 
Allstar Nicolae, eliberată de 
C. S. Hunedoara, secția R.S. I. 
O declar nulă. (4121)
• Pierdut parafă medie, pe

numele Cozac Mariana. O 
declar nulă. (4128)

ANIVERSARE

• Mariana fiică, Titus gine
re, Mirela nepoată îi urează 
lui SANDU VASILE, din 
Deva, cu ocazia aniversării 
zilei de naștere multă sănă
tate, un călduros „La mulți 
ani !*. (4116)

CU PA 
SUDULUI 

verin, 20—18 cu AFIROM 
Rm. Vîlcea, 12—18 cu
Industria textilă Pitești.

Constructorul Hunedoa
ra : 29—13 cu Industria
textilă Pitești; 33—13 cu 
AFIROM Rm. Vîlcea 5 
32—22 cu Trainica Pu
cioasa ;

Sănătatea Deva : 33—32 
cu Trainica Pucioasa j 
26—22 cu AFIROM Rm. 
Vîlcea; 19—17 cu Indus
tria textilă Pitești; 27—34 
cu Confecția Drobeta 
Turnu Severin.

Lăudabilă comportarea la 
acest turneu a echipelor 
hunedorene HIDROMIN 
Petroșani și Constructo
rul Hunedoara și, în spe
cial, a tinerei formații 
Sănătatea, care a obți
nut victorii de prestigiu 
în fața primelor două 
clasate la acest turneu.

Organizatorii au înmî- 
nat cupe pentru : cea mai 
tehnică jucătoare: Edith 
Desmaz, de la Industria 
textilă Pitești; cel mai 
bun portar — Maria Dra- 
gomir de la Industria 
textilă Pitești. Jucătoarei 
Elena Paraschiv, de la 
Industria textilă Pitești, 
l-a fost înmînată cupa 
pentru cele mai multe 
goluri marcate, iar jucă
toarei Carmen Raicu, de 
la Confecția Drobeta 
Turnu Severin — cupa 
pentru cea mai tînără 
jucătoare (14 ani). (Ion 
Jura, corespondent).

DECESE

• Soția Janeta, copiii 
Luminița, Virgil, Sabin 
și Mircea anunță cu ne
mărginită durere înceta
rea din viață a celui 
care a fost un bun soț și 
tată

LUNGU ILAR1E 
în virată de 44 ani.

înmormîntarea are loc 
astăzi, orele 14, la cimi
tirul Popa Șapcă. din 
Hunedoara. (4135)

• Adine îndurerați de 
pierderea fulgerătoare a 
colegului lor. impiegatul 
de mișcare

LUNGU ILARIE
colectivul de oameni ai 

muncii de la stația C.F.R. 
Mintia transmite sincere 
condoleanțe familiei îndo
liate.

Amintirea lui va râmî- 
ne neștearsă în inimile 
noastre. (4136)

• Colegii din Autogara Deva 
sînt alături de impiegatul de 
mișcare Pîslaru Eugen. la 
moartea tatălui său și trans
mit condoleanțe familiei.

(4140)

• Cu adincă durere în 
suflet, colectivul de oa
meni ai muncii de la 
Consiliul popular al co
munei Cerbăl, anunță în
cetarea din viață, la 
6 februarie 1984, a celui 
care a fost .

BISTRIAN NICOLAE 
contabil, în vîrstă de 59 
ani.

Niciodată nu-1 vom uita.

• Familia îndoliată mul
țumește tuturor colegilor 
de serviciu, vecinilor, 
prietenilor, rudelor, cu
noștințelor, care, cu la
crimi și flori, au condus-o 
pe ultimul drum pe cea 
care a fost o bună soție, 
mamă și bunică

VAIDA ROZALIA
O vom păstra veșnic în 

inimile noastre. (4127)

• Familia Filip Petru, 
din Călan, mulțumește și 
pe această cale celor 
care, prin prezență, flori 
sau telegrame i-au fost 
alături în marea lor. du
rere pricinuită de dece
sul fiicei lor

CAMELIA-RODTCA.
(4113)
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