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ÎN SPIRITUL CUVINTĂRII TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

LA RECENTA CONSFĂTUIRE DE LUCRU DE LA C. C. AL P.C.R.

Pentru o activitate economică 
mai dinamică, mai eficientă

SCRISOAREA 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 

adresată celor caro i-au trimis mesaje de felicitare 
și urări cu prilejul împlinirii a peste 50 de ani 

de activitate revoluționară și al aniversării 
zilei sale de naștere

Cuvlntarea rostită de se
cretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la recenta Con
sfătuire de lucru de la 
C. C. al P.C.R. — profund, 
analitică, bazată pe cu
noașterea temeinică, exac
tă a realităților economi
ce ale țării — se consti
tuie intr-un program con- 

— creț de acțiune pentru in- 
B treaga noastră clasă mun- 
” citoare, acum cînd se pun 

bazele realizării planului 
pe întregul an 1984.

Asemenea tuturor colec
tivelor muncitorești din 
țară, oamenii muncii hune- 
doreni trebuie să acțio
neze cu perseverență si 
responsabilitate în produc
ție, în spiritul orientării w 
date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, să valorifice de
plin, superior, toate posi
bilitățile materiale, tehnice 
și umane de care dispun, 
să’-și organizeze temeinic 
lucrul în uzine și secții, 
în ateliere, pe sectoare și 
pe șantiere, incit planul 
să se realizeze integral, zi 
de zi.

Consemnăm cu satisfac
ție că în luna ianuarie 
minerii din Valea Jiului 
au extras peste plan a- 
proape 18 000 tone de 
cărbune, energeticienii de 
la Mintia și Paroșeni au 
produs suplimentar

„Foc continuu" pe zeci de linii paralele
Stația Simeria-Triaj.

Aici activitatea, miș
carea, viața nu înce

tează nici o clipă. Zi 
și noapte, pe ger sau ar
șiță, pe ploaie ori nin
sori, munca nu con
tenește, ceferiștii sint mereu 
la datorie. Cu răspundere 
și dăruire, cu abnegație și 
devotament muncitoresc, co
munist — așa cum a făcut-o 
dintotdeauna bravul detașa-

Profite în spatiuT muncii.
în vnetîî

ment al ceferiștilor români...
— Ce înseamnă munca 

ceferistului din triaj ?
— In stația Simeria-Triaj 

se descompun șl se com
pun, în 24 de ore, zeci șl 
zeci de trenuri, — precizea
ză inginerul șef cri stației, 
tovarășul Liviu Ghițoaica. 
Adăugați șl cele citeva sute 
de vagoane care intră șl 
ies In tranzit fără manevră, 
destinate termocentralei 
Mintia, combinatelor side
rurgice de la Hunedoara și 
Călan, la export, și cărora 
trebuie să le purtăm de 
grijă — și veți avea ima
ginea activității de 24 de 
ore a ceferiștilor din triaj. 

15 000 000 kWh, slderurgiștil 
din Hunedoara au realizat 
în plus însemnate canti
tăți de cocs, tontă, o;ei, la
minate, iar producătorii de 
materiale de construcții de 
la Bîrcea au livrat șantie
relor mai uruite prefabri
cate din beton și produse 
din b.cA. decît prevedea 
plănui. Multe unități eco
nomice insă au rămas da
toare economiei naționale 
cu produse de primă ne
cesitate — QS.V. Căiaa cu 
cocs și fontă, LL. Deva eu 
ciment, unitățile de indus
trie ușoară din județ cu 
țesături, tricotaje, încălță
minte, confecții.

Am făcut aceste referiri 
la realizările și restanțe
le la producția fizică, deoa
rece este indicatorul cen
tral al planului pe acest 
an. economia națională 
avind nevoie directă, ex
presă de produse fizice, în 
gama sortimentală stabi
lită, necesare pentru reali
zarea altor produse. înde
plinirea acestui important 
indicator de plan, fabri
carea unui număr sporit 
de produse fizice, de ma
terii prime și alte resurse 
materiale reclamă crește 
rea considerabilă a pro
ductivității muncii — ea 
factor determinant pentru 
progresul economic al ță

— Răspunderea lor în
seamnă...

- ...Cea mai mare aten
ție la trierea vagoanelor — 
care trebuie să fie corec
tă, operativă, fără tampo- 
nări, în vederea păstrării 
integrității produselor și 
mărfurilor transportate —, 
revizia tehnică și comercială 
a vagoanelor, garantarea 
siguranței ie circulație a tu
turor trenurilor care pleacă 
de la noi.

— Pentru buna îndepli
nire a misiunii sale...

— ...Se impune în fiecare 
tură ordine și disciplină de
săvârșită, o organizare per
fectă, pină in cele mai mici 
amănunte, o informare re
ciprocă, operativă, spirit de 
dăruire, intr-un cuvînt, În
țelegerea rostului său de a 
asigura în cele mai bune 
condiții plecarea și sosirea 
trenurilor, a miilor de tone 
de produse de care are 
nevoie țara, în toate col
țurile ei...

Ceferistul de la triaj se 
numește acar, maga
ziner, manevrant, im

piegat de mișcare, șef de 
manevră, impiegat dispozl- 

rii —, prin modernizarea 
continuă a tehnologiilor, 
utilajelor și instalațiilor 
din dotarea întreprinderi
lor și foiosirea rațională 
a acestora, ta capacitate, ri
dicarea nivelului de pregă
tire a torței de muncă, 
organizarea Judicioasă * 
lucrului pe secții, ateliere, 
schimburi, întărirea ordinii 
și disciplinei în muncă. A- 
ceste laturi ale activității 
productive trebuie să-i 
preocupe mai mult pe oa
menii muncii de la CJS.V. 
Călău, de la T.U.M. și 
LP-S.RV.EX.M. Petroșani, 
din secțiile și sectoarele
I.P.L.,  LF.E/T.. TMC. și 
I.L. Deva, pe cei din uni
tățile industriei chimice și 
ușoare, dar și pe cei din 
minerit și energetică.

Totodată, realizarea și 
depășirea producției fizice 
se cer înfăptuite în condi
țiile unui înalt nivel teh
nic și calitativ al produ
selor și al reducerii con
tinue a consumurilor de 
materii prime, materiale, 
combustibil și energie. în 
toate întreprinderile din 
județ ștacheta calității tre
buie să crească în mod 
simțitor, după cum se cere 
acordată o atenție mult 
mai mare, deplin responsa-
(Continuara ia pag. a 2-a) 

tor, șef de stație ajutor, șef 
de stație. Pe unii i-am in- 
Ginit la lucru in lungul șl-n 
latul liniilor interminabile 
ale stației. Și batea un 
vînt... AJțij $6 ctflcHi /q po$“ 
tarile de comandă, acolo 
unde le-o cerea misiunea, 
datoria. Laurian Renteo, 
Viorel Irina, Aurel Lucaci, 
Lazâr Luca — șefi de ma
nevră ta cocoașa mecani
zată, promovați din liedu
rile manevranților, au stagii 
îndelungate la cocoașă, un 
fel de Jnimă“ a triajului, 
o inimă care bate fără în
cetare. Din cabina lor cu
prind cu privirea întregul 
păienjeniș al l i n ii I o r 
triajului. Urmărim, o vre
me, activitatea acestor oa
meni. La comanda lor, va
gon după vagon părăsește 
trenul cu care a sosit și se 
încolonează în alte trenuri, 
pe alte linii, după reguli 
dinainte stabilite. Un șuie
rat scurt și încă o garni
tură, încă un tren format 
în triaj a pornit pe dru
murile de oțel ale țării.

— Ce simte ceferistul care 
a compus trenul atunci cînd 
ii vede că pleacă f

GH. I. NEGREA

(Continuare in pag. a 2-a)

Cu prilejul împlinirii • 
peste 50 de ani de activi
tate revoluționară și ai ani
versării zilei sale de naș
tere, tovc’ășvl Nicolae 
Ceaușescu, secretar generai 
al Pactiduiu» Comunist Ro
mân, președintele Republicii 
Socialiste România, o primit 
un mare număr de mesaje, 
telegrame și scrisori prin 
care oamenii mucii din în
treaga țară — muncitori, 
țărani, intelectual*, bărbați 
și femei, tineri și «rstnici,

„Aș dori să odresez cele mai calde 
mulțumiri tuturor organizațiilor de partid, de 
stat și obștești, organizațiilor Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, ministerelor și 
celorlalte organizații și instituții centrale și 
locale, precum și comuniștilor și celorlalți 
oameni ai muncii din patria noastră, fără 
deosebire de naționalitate, care mi-au trimis 
telegrame și mesaje de felicitare și urări cu 
prilejui împlinirii a peste 50 de ani de ac
tivitate revoluționară și al zilei de naștere.

Consider toate acestea drept cea mai 
înaltă apreciere pe care o dați activității 
mele, o puternică expresie a prețuirii ți 
încrederii pe care mi-o acordă clasa munci
toare, țărănimea, intelectualitatea, întreaga 
noastră națiune — ceea ce imi sporește și 
mai mult convingerea și hotărirea de a pune, 
întotdeauna, mai presus de orice, interesele 
poporului, cauza socialismului in România, 
progresul și înflorirea patriei noastre scumpe. 
Consider, de asemenea, aceste manifestări 
ca o apreciere a activității gloriosului nostru 
partid - ai cărui militant sint și in 
rindurife căruia am slujit, slujesc și voi sluji 
întreaga mea viață — ca o nouă și puter
nică afirmare a voinței și hotăririi unanime 
a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii 
de a acționa și în viitor, strins uniți in jurul

Partidului Comunist Român — centrul vital 
și conștiința întregii națiuni - pentru înfăp
tuirea neabătută a politicii interne și exter
ne a partidului și statului nostru socialist, a 
hotăririlor și orientărilor stabilite de Congre
sul al Xll-lea al partidului și Conferința Na
țională, pentru dezvoltarea social-economică 
a patriei, pentru realizarea unei calități noi, 
superioare, a muncii și vieții în toate do
meniile de activitate.

Folosesc acest prilej pentru a adresa, din 
toată inima, tuturor celor ce mi-au trimis 
asemenea mesaje și scrisori, întregului nos
tru popor, călduroase urări de noi și mari 
succese, de realizări și satisfacții depline 
in muncă și in viață.

Să facem in ața fel, dragi tovarăși, incit 
să intimpinăm cea de-a 40-a aniversare a 
revoluției de eliberare socială ți națională, 
antifascistă ți antiimperialistă ți cel de-al 
Xlll-lea Congres al partidului cu realizări 
tot mai ’însemnate in toate domeniile vieții 
economice și sociale din patria noastră, in 
înfăptuirea Programului partidului de făuri
re a societății socialiste multilateral dezvol
tate ți de înaintare a României spre co
munism.

Vă doresc tuturor, dragi tovarăși ți prie
teni, multă sănătate ți fericire !“.

NICOLAE CEAUȘESCU
' _____ __________ ' ■

HOTĂRÎREA
Secretariatului C.C. al P.C.R. cu privire 
la activitatea secretariatelor comitetelor 

județene de partid Timiș, Constanta și Tulcea 
în domeniul muncii de partid în agricultură

Secretariatul Comitetului 
Central al Partidului Co
munist Român a analizat 
modul cum se înfăptuiesc 
hotărârile Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., indicațiile secretaru
lui general al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu privire la 
lichidarea lipsurilor care 
s-au manifestat în ultimii 
ani In agricultura județului 
Timiș și îmbunătățirea ac
tivității în această ramură. 
De asemenea, pe baza ho- 
tărîrilor adoptate în toam
na anului 1983, au fost 
analizate concluziile con
trolului de partid efectuat 
în județele Constanța și 
Tulcea, unde, anul trecut, 
s-au obținut rezultate ne
satisfăcătoare în agricul
tură.

în ce privește județul 
Timiș, secretariatul Comi
tetului Central apreciază 
că în 1983 s-au obținut 
rezultate bune, care si
tuează Timișul printre 
județele cu cele mai bune 
producții, mai cu seamă la 
grîu, orz șl porumb. A- 
ceasta demonstrează că 
măsurile stabilite de Comi
tetul Politic Executiv s-au 
dovedit juste, că organi
zația județeană de partid 
acționează cu perseverență 
pentru aplicarea lor în 
mod corespunzător.

în zootehnie, însă și în
deosebi în creșterea bovi
nelor, efectivele și produc
ția sînt încă sub posibi
lități. Ținînd seama de 
aceasta s-a indicat ca or
ganele șl organizațiile de 
partid să acționeze ca 

români, maghiari, germani 
și de alte naționalități —, 
animați de puternice senti
mente de Înaltă stimă și res
pect, de dragoste nețărmuri
tă și recunoștință, l-au a- 
dresat cefe mai calde feli
citări și urări de viață înde
lungată, în deplină sănătate 
și putere de muncă, zile 
luminoase, și numai satis
facții în activitatea de su
premă răspundere pe care o 
desfășoară, cu nesecată e- 

mai multă fermitate pen
tru redresarea situației, 
îndeosebi în sectoarele de 
taurine și ovine, și pentru 
îmbunătățirea activității de 
creștere a celorlalte spe
cii.

Apreciind că, în general, 
Comitetul județean de 
partid Timiș, biroul și se
cretariatul acestuia au des
prins concluziile necesare 
și au acționat cu bune 
rezultate, că oamenii mun
cii din agricultura județu
lui au trecut cu hotărîre 
la îmbunătățirea activită
ții, la lichidarea lipsurilor 
care s-au manifestat în 
trecut, Secretariatul C.C. 
al P.C.R. a cerut să se 
continue cu și mai multă 
fermitate aplicarea progra
melor și măsurilor stabilite 
în consfătuirile de lucru, 
în plenarele C.C. al P.CJR., 
a hotăririlor Comitetului 
Politic Executiv.

în ce privește județele 
Constanța și Tulcea, pro
ducția agricolă obținută 
în 1983 în aceste județe 
se apreciază că este nesa
tisfăcătoare în sectorul ve
getal — iar, în județul 
Constanța, și în zooteh
nie —, datorită lipsurilor 
foarte serioase din activita
tea organelor agricole, dar 
și a celor două comitete 
județene de partid. Deși 
s-a atras atenția, și în 
1981, șl în 1982, cu privire 
la necesitatea respectării 
stricte a normelor agroteh
nice, nu s-au tras conclu
ziile corespunzătoare. Și 
în 1983, au fost situații 
cînd, pe mari suprafețe, 
nu s-au respectat prevede

nergle, în fruntea partidului; 
a statului, spre binele și 
înălțarea patriei pe noi trep
te de civilizație și bunăstare, 
ol cauzei edificării socialis
mului și comunismului pe 
pămîntui României.

Exprimînd călduroase mul
țumiri, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat tuturor 
celor ce i-au trimis mesaje 
și telegrame de felicitări 
și urări următoarea scrisoare: 

rile legii referitoare la 
perioada de însămînțare, 
nu s-a asigurat densita
tea optimă ; întreținerea 
culturilor s-a făcut cu 
întîrziere și nu ori de cîte 
ori a fost nevoie, iar a- 
plicarea udărilor s-a reali
zat necorespunzător din 
cauza neîntreținerii și ne- 
reparării sistemelor și 
instalațiilor de irigare.

Organele și organizațiile 
de partid din cele două 
județe, organele agricole 
n-au manifestat preocupa
rea necesară pentru res
pectarea prevederilor legii, 
care obligă ca, îndeosebi 
în perioadele de vîrf din 
agricultură, toți locuitorii 
satelor să participe la exe
cutarea lucrărilor agricole, 
astfel încît să se asigure 
încadrarea acestora în epo
ca stabilită. De asemenea, 
nu au fost luate toate mă
surile pentru buna re
partizare și folosire a spe
cialiștilor în vederea asi
gurării asistenței tehnice 
necesare în fiecare unitate 
și fermă, pentru întărirea 
ordinii și disciplinei în 
muncă, pentru creșterea 
răspunderii cadrelor de 
conducere, a tuturor lu
crătorilor din agricultură 
în îndeplinirea sarcinilor 
de plan ; s-a exercitat un 
control slab asupra modu
lui cum sînt duse la înde
plinire hotărîrile și mă
surile adoptate și nu s-au 
manifestat întotdeauna exi
gența și combativitatea 
necesară.

Comitetele județene de 
partid Constanța și Tulcea

(Continuare in pag. a 4-a>
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Adunări generate ale oamenilor muncii
Participanții la adunarea 

generală a reprezentanți
lor oamenilor muncii pe 
întreprinderea minieră Lo- 
nea n-au avut multe mo
tive de mulțumire pentru 
activitatea desfășurată in 
anul 1983. Minerii de aici 
au rămas restanțieri econo
miei naționale cu o însem
nată cantitate de cărbune, 
nu și-au îndeplinit sarci
nile de plan la producțiile 
marfă și netă, la producti
vitatea muncii, au depășit 
costurile de producție pe 
tona de cărbune extras ți 
indicele de calitate admis, 
au înregistrat și un număr 
cam mare de accidente.

După cum s-a arătat in 
darea de seamă prezentată 
in adunare ți după cum au 
relevat unii participant la 
dezbate-i. nerealmărt> li 
producția de cărbune s-au 
datorat absențelor nemoti
vate, slabei organizări a 
muncii in subteran si a- 
baterilor de la disciplina 
tehnologică, utilizării ner»- 
tlonale a capacităților de 
producție, a forței «le mun
că și a timpului efectiv «ie 
lucru In abataje. Fă-4 anr 
-nenea neajunsuri, planul 
anual ar fi putut fi Înde
plinit și chiar depășit pe 
întreaga mină, de către 
toate sectoarele, așa cum 
a reușit colectivul sectoru
lui IV, care a extras supli
mentar 29 105 tone de căr
bune.

Și totuși, o satisfacție — 
și încă nu una de neluat 
în seamă — au încercat 
minerii de la Lonea. în 
1983, ei au extras cea mai 
mare cantitate de cărbune 
din istoria minei, cu 151 590 
tone mai mult decît In 1982. 
Este, desigur, un rezultat 
cane-i onorează pe minerii 
de la Lonea, care vorbește 
convingător despre străda
niile lor In muncă, despre 
hotărîrea de a da tot mai 
mult cărbune patriei.

Stimulați de acest succes

— pentru că este totuși un 
succes în dinamica pro
ducției minei, în activita
tea colectivului — și tră- 
gînd învățăminte din greu
tățile și neajunsurile cu 
care s-au mai confruntat 
in 1983. cei care au luat 
cuvântul in cadrul adunării 
generale au spus deschis 
cam au muncit, unde au 
greșit și rum au de eînd 
să artiooeze In acest an 
pentru a-$i îndeplini inte
gral planul, a recupera res
tanțele din 1983 ți a reali
za chiar o producție supli
mentară de cărbune.

producători, proprietari și 
beneficiari ai tuturor valo
rilor materiale. să gospodă
rească mai atent materia
lele, combustibilul și ener
gia, să exploateze rațional, 
la capacitate, utilajele din 
dotare, in scopul ușurării 
muncii și creșterii producti
vității. să întrețină în mod 
corespunzător abatajele, 
căile de acces din subte
ran. Incit activitatea de ex
tracție să se deruleze nor
mat fără strangulări, efi
cient. -De fapt, secretul 
succesului nostru în 1984 
va trebui să se numească

LA I. M. L O N E

Angajare unanimă 
pentru îndeplinirea 
planului la cărbune

— CoJectivol nostru — 
>3 sptts șeful de brigadă 

<î maistrul 
miser Aurel Negru. de la 
sectorul IV __  este hotărât
să repete succesul de anul 
trecut, chiar să-1 amplifice. 
Avem condiții bune de 
muncă, dar va trebui să 
îmbunătățim organizarea 
lucrului și disciplina in a- 
batsje, iar consiliul oame
nilor muncii să ne ajute 
mai consistent in privința 
aprovizionării cu lemn de 
mină, asigurării pieselor «ie 
schimb pentru stilpii hi
draulici și a edilității aces
tora.

Alți participant! la dez
bateri — Gheorghe Burtea. 
Traian Ionuț, Maria Bo- 
ghean. Ion Cherecheș — au 
subliniat necesitatea ca toți 
minerii, în calitatea lor de

productivitatea muncii, de
oarece prin nerealizarea a- 
cestui Intiicator noi am 
pierdut în 1983 mai mult 
de 15 000 tone de cărbune, 
adică jumătate din întrea
ga restantă a sectorului 
III, arăta maistrul T.vadw 
Dolha. Deși am demarat 
cam greoi și în acest an. 
avem condiții ți sistem ho- 
tăriti să ne îndeplinim pla
nul anual pe sector*. -Bri
gada mea «ieja a luat un a- 
vans de 300 tone in luna 
ianuarie, așa incit sperăm 
să extragem și In acest an 
cel puțin tot atit cărbune 
peste plan ca In 1983. adică 
mai mult de 6 000 tone — a- 
precia. In aceiași spirit de 
angajare și responsabilita
te minerească, șeful de bri
gadă Repaș Ludovic, de la 
sectorul V. Avem un colec-

tiv tinăr, ambițios, decis să 
muncească mai mult și mai 
bine".

Evidențiind dăruirea cu 
care au muncit minerii de 
la Lonea în 1983. reușind 
să extragă o cantitate de 
cărbune mult mai mare 
decît în 1982, loan Beser- 
man, inginerul șef al Com
binatului minier Valea Jiu- 
lui-Petroșani, le-a reamin
tit sarcinile deosebit de 
mobilizatoare din acest an, 
cind vor trebui să realize
ze cu 112 000 tone cărbune 
mai mult decît în anul 
trecut, obligațiile sporite 
privind creșterea producti
vității muncii și îmbună
tățirea calității cărbunelui 
extras. îndeplinirea integra
lă a tuturor sarcinilor ce 
le revin minerilor de la 
Lonea în 1984, a spus vor
bitorul. reclamă organiza
rea mai temeinică a lucru
lui în abataje, pe brigăzi 
și schimburi, întărirea dis
ciplinei de producție, res
pectarea severă a tehnolo
giilor de exploatare și a 
normelor de protecția mun
cii, îmbunătățirea activită
ții de aprovizionare și 
transport Consiliul oame
nilor muncii va treimi 
să urmărească materiali
zarea măsurilor aprobate 
de adunarea generală, să 
promoveze un stil de lucru 
principial, ferm, să atragă 
larg masa de mineri la so
luționarea problemelor pro
ducției, li organizarea și 
conducerea întregii activi
tăți productive și sociale, 
in spiritul autoconducerii 
și autogestlunii muncito
rești, al democrației noas
tre socialiste.

Activitate economică
mai dinamică,
(Urmare din pag. 1)

bilă, activității de recu
perare, recondiționare și 
reintroducere în circuitul 
economic a materialelor, 
pieselor de schimb și sub- 
ansamblelor refolosibile. Și 
tot în acest context s-a re
levat necesitatea creșterii 
și îmbunătățirii activității 
de export și de reducere 
■a importurilor, fiind rele
vate acțiuni și măsuri con
crete în acest sens, care 
trebuie să-i preocupe in 
egală măsură și pe oamenii 
muncii hunedoreni care 
realizează o gamă largă 
de produse pentru export.

Un capitol esențial ' în 
cadrul consfătuirii l-a 
constituit activitatea de 
investiții, privită prin 
prisma rezultatelor slabe 
din prima lună a anului, 
dar și din unghiul perfec
ționării ei, în lumina mă
surilor și hotărîrilor adop
tate de curând de Comite
tul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. privind sistemul 
de retribuire în acord glo
bal a personalului munci
tor care lucrează în con- 
strucții-montaj, prin pre
luarea lucrărilor în antre-

mai eficientă
priză. Constructorii hune
doreni au luat un start 
slab în acest an, ceea ce 
reclamă acum intensifica
rea la maximum a efortu
rilor, recuperarea restan
țelor și încadrarea tuturor 
obiectivelor în graficele 
de execuție. Un accent 
major se cere pus în ju
dețul nostru pe obiectivele 
din minerit (îndeosebi îri 
Valea Jiului, la Coranda- 
Hondol și la Valea Morii 
— Brad), din energetică 
(de la C.T.E. Mintia și de pe 
Rîu Mare-Retezat), dar și 
din siderurgie, din cele
lalte sectoare economice.

Este de datoria fiecă
rui colectiv muncitoresc 
din industrie șl investiții 
să-și însușească îndemnuri
le și orientările secretaru
lui general al partidului, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și să acționeze 
grabnic, ferm și responsa
bil pentru îmbunătățirea 
activității productive, să 
aplice operativ măsurile 
adoptate în adunările ge
nerale ale oamenilor mun
cii, să confere dinamism, 
continuitate și eficiență în
tregii activității economice.

Depășiri la principalii indicatori
Oamenii muncii din 

stația C.F.R. Hunedoara 
intimpină „Ziua ceferiști
lor" cu rezultate bune 
in muncă. In perioada 
care a trecut din an, ei 
și-au organizat temeinic 
lucrul pe ture, reușind 
să depășească planul Ia 
tone expediate cu 2 la

sută și să îmbunătă
țească media de stațio
nare, de asemenea, cu 2 
Ja sută. Se evidențiază 
in muncă, intre alții, Iosif 
Rada, David Mihai, Ștefan 
Vizitiu, Gheorghe Sferlea, 
Maria Hanganu, Remus 
Vlad. (IOAN VLAD, co
respondent).
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Aport mai susținut din partea 
tuturor cooperatorilor la 

obținerea unor producții record
Desfășurată sub semnul 

exigențelor formulate de 
secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru obține
rea în acest an a unor pro
ducții agricole record, adu
narea generală a țăranilor 
cooperatori din Sălașu de 
Jos a analizat rezultatele 
economico-financlare din 
anul trecut și a stabilit o 
serie de măsuri pentru îm
bunătățirea activității In 
acest an. Din darea de sea
mă a consiliului de condu
cere și din dezbateri s-a 
desprins faptul că poten
țialul productiv al unității 
și al gospodăriilor persona
le ale membrilor coopera
tori nu a fost nici pe de
parte pus în valoare. Ne
realizarea producțiilor pla
nificate la cereale, cartofi 
și legume, cit și restanțele 
înregistrate la efective și 
la producția animalieră au 
determinat diminuarea a- 
portului C.A.P. la fondul 
de autoaprovizionare și la 
fondul de stat, au influen
țat negativ situația finan
ciară a unității și realiza
rea nivelului stabilit pen
tru retribuirea muncii în 
acord global.

Adunarea generală a re
liefat faptul că era posibil 
ca în sectorul vegetal și în 
zootehnie să se obțină re
zultate mai bune, dar ne
ajunsurile de ordin organi
zatoric și tehnic ce s-au 
manifestat au făcut ca ran- 
«iamentele la hectar și pe 
cap de animal să fie nesa

tisfăcătoare, ceea ce denotă 
că organizația de partid și 
consiliul de conducere nu 
au acționat cu fermitate 
pentru unirea eforturilor 
tuturor cooperatorilor și 
mecanizatorilor. în vederea 
aplicării tehnologiilor avan
sate, Îmbunătățirii calității 
muncii in fiecare sector de 
producție. Rău este că une
le hotâriri ale adunării ge
nerale a cooperatorilor au 
rămas doar simple însem
nări pe hîrtie, cum a fost 
cazul, spre exemplu, cu 
sectorul de activități indus
triale.

— Nu atit seceta, cit u- 
nele cauze subiective au 
influențat realizările din 
anul trecut — spunea Vic
tor lovănescu. Lipsa de 
control și îndrumare a ac
tivității ce s-a desfășurat 
Ja specia ovine a făcut ca 
obligațiile asumate la lapte, 
lină și carne să nu fie o- 
norate conform planului. 
De asemenea, au existat 
deficiențe la amplasarea 
culturilor, la fertilizarea lor 
și la întreținerea acestora.

— Consiliul de conduce
re nu a desfășurat totdeau
na o activitate colectivă, 
unii membri ai săi nefiind 
antrenați la rezolvarea pro
blemelor de producție — 
afirma Marin Bîrlea. Con
sider că, pe baza învăță
mintelor desprinse, să fie 
repartizate de acum sarci
nile de producție pe for
mații de lucru, să se or
ganizeze din vreme acțiuni 
de masă cu toți cooperato

rii și locuitorii satelor la 
lucrările de îmbunătățiri 
funciare și la îmbunătăți
rea pășunilor și finețelor. 
astfel puțind să sporim nu
mărul de animale și in gos
podăriile personale, în con
formitate cu prevederile 
Programului unic.

Constantin Cocoloș rele
va că și mecanizatorii tre
buie să-și aducă o contri
buție mai mare la pregă
tirea de pe acum a unor 
oaze temeinice viitoarei re
colte, punind accentul pe 
acțiunile de fertilizare a te
renurilor, pe respectarea 
densităților la fiecare cul
tură și încadrarea lucrări
lor in perioadele optime.

in cuvîntul lor, coopera
torii Iosif Bîrlea șl Barbu 
Lăsconi, contabila șefă Ana 
Munteanu și inginerul șef 
Vasile Băbuță au reliefat 
preocupările existente și 
măsurile ce trebuie între
prinse in continuare pen
tru ca în acest an la C.A.P. 
Sălașu de Jos să se obți
nă producții sporite la toa
te culturile și de pe toate 
suprafețele, să crească pro
ducția în sectorul zooteh
nic. Important este însă ca 
organizația de partid și 
consiliul de conducere să 
acționeze energic și cu 
toată răspunderea pentru 
mobilizarea întregului po
tențial uman și material 
al unității la realizarea ire
proșabilă a indicatorilor de 
plan.

N. TIRCOB

DUMITRU GHEONEA

SUM. Deva. Harnica echipă de lăcătuși condusă de eomunistul Ioan Burcin execu
tă lucrări de modernizare 1* liniile de celule pentru flotare de la uzina de preparare a 
minereurilor.

Foc continuu" pe zeci de
(Urmare din pag. 1)

- O clipa de bucurie, a- 
lăturată unui gind de drum 
bun, fără evenimente ți in 
deplină siguranță. Nu-i 
timp de mai mult, pentru 
că, vedeți, vagoanele .curg* 
fără contenire. Formăm me
reu alte ți olte garnituri de 
trenuri — vorbește Laurian 
Rentea, cu mulțumirea o- 
mului care și-a făcut pe de
plin datoria tură de tură, 
de ani și ani in cabina de 
comandă a cocoașei meca
nizate.

Asemenea vorbe simple, 
dar adinei, cărora numai 
sentimentul datoriei împli
nite le dă puterea de a fi 
rostite, pot fi auzite la Si- 
meria-Triaj ți din gura aca
rilor Aurel și loan lorda
che, Dumitru Savu, Cornel 
Dachim, Vasile Adămesc, 
Sofia Hălălai, Valeria Voi- 
ca, Ion Păcurar, Gheorghe 
Pleter, a manevranților Emil 
Bozan, Augustin Bumb, Mi
hai Botezata, Petru Crișan, 
leontin Crăciun, Adrian Cio

can, a magazinerilor llie 
lovănescu, Come! Vlad, 
Maria Lai și mulți alții.

Turnul de comandă ci 
stației. O altă .ini
mă" a triajului sime- 

rlan. De oici, impiegații dis- 
pozitori Gri gore Filip, Ale
xandru lacobescu, Nicolae 
Matei. Dorin Morar, Ion Pa
vel, toți comuniști, dispun 
de la masa de comandă 
circulația trenurilor, prin 
centralizarea electrodinami- 
că. Macazele sint ma
nevrate automat prin aceas
tă centralizare — rod al 
introducerii noului în mun
ca de la calea ferată. Tot 
de aici, de la turnul de 
comandă s-a introdus în ul
tima vreme sistemul comu
nicării prin stații radio cu 
mecanicii de locomotivă de 
pe trenurile de marfă la 
distanțe de peste 100 kilo
metri, sistem deosebit de 
util în siguranța circulației 
mai cu seamă pe timpul 
nopții, pe ceață, ninsoare, 
ploaie.

linii paralele
La Simeria-Triaj mun

cește zi și noapte un 
colectiv de oameni 

harnici, un colectiv de ce
feriști destoinici. Mai bine 
oe jumătate dintre ei sint 
comuniști, oameni de ac
țiune și nădejde la fiecare 
loc și punct de lucru. In 
ultima vreme ei și-au făcut 
tot mai mult un titlu de mîn- 
drie mm iorească din o 
compune ți descompune 
mai multe trenuri pe tură, 
din reducerea staționării 
vagoanelor in tranzit, pen
tru a scurta ciclul dintre 
două încărcări succesive a 
acestora — indicator de ba
ză al căilor ferate, din pre
venirea evenimentelor ți qa- 
rantarea siguranței în cir
culație a trenurilor pe care 
le compun și cărora le dau 
cale liberă pe drumurile de 
oțel ale țării. Prin munca 
lor încărcată de răspunde
re, devotament și dăruire 
ei întrețin .focul continuu" 
al curgerii vagoanelor de 
marfă pe zecile de linii 
ale triajului simerian spre 
toate colțurile țării.
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PROGRAMUL UNIC - programul 
dezvoltării fiecărei gospodării țărănești

Acul „Busolei de aur“ a indicat Bradul

Organizația comunala de partid 
acționeazâ cu 

înfăptuirea 
lației 
de Comitetul Politic Exe
cutiv ai C. C. al P.C.R. 
trasează noi și importante 
sarcini organizațiilor de 
partid de la sate, comu
niștilor, tuturor locuitorilor 
comunelor în ce privește 
creșterea producției agri
cole vegetale și animale — 
menite să impulsioneze în
treaga activitate din agri-

rostită de to-w. cultură, să asigure reali
zarea unor producții a- 
gricole record în acest an 
și în 
Ce am 
în primulLoo Bă
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Cum acționează comite
tul comunal de partid și 
organizațiile de bază din 
satele comunei Geoagiu 
pentru înfăptuirea preve
derilor Programului unic 
de creștere a producției 
agricole în gospodăriile 
personale ale membrilor 
cooperatori și în gospodă
riile producătorilor particu
lari, â sarcinilor reieșite din 
euvîntarea 
varășul Nicolae Ceaușescu 
la Consfătuirea de lucru 
de la Sinaia ? Am abordat 
acest subiect cu cîțiva 
membri ai comitetului co
munal de partid și ai bi
roului executiv al consi
liului popular al comunei 
Geoagiu.

— Comuna noastră — 
sublinia de la început loan 
Necșa, secretarul comite
tului comunal de partid — 
este una dintre cele mai 
reprezentative din județ.
Gospodarii din satele ei 
contribuie an de an cu
însemnate cantități de pro
duse animale și vegetale la 
fondul de stat, la înfăp
tuirea autoaprovizionării 
teritoriale. în anul tre
cut, de exemplu, de 
gospodăriile populației 
fost livrate la fondul 
stat 215 bovine, cu 
peste plan, 249 porci, 
59 peste prevederi, 
ovine, peste 1700 hl 
lapte de vacă și oaie, 2 650 
kg de lină, numeroase alte 
produse. In acest an co
munei noastre îi revin sar
cini sporite atît în secto
rul cooperatist și de stat, 
cît și în cel individual. 
Iar Programul unic de 
creștere a producției agri
cole în gospodăriile popu-

responsabilitate pentru 
sarcinilor ce-i revin
de la sate, aprobat ce ne revin în 

din programele 
și județean în 

agriculturii. Am 
în această ac- 

comitetului 
de partid, co

de agitatori ale

perspectivă, 
întreprins noi ? 
rînd am inițiat

GEO AGIU

ia 
au 
de 
86 
cu 

230
de

dezbaterea largă, în fiecare 
sat, a sarcinilor ce revin 
producătorilor agricoli din 
Programul unic, pentru a 
asigura cunoașterea și 
sușirea temeinică de 
tre fiecare gospodar a 
datoririlor pe care le 
în legătură cu creșterea 
producției vegetale și ani
male, a drepturilor și o- 
bligațiilor legate de con
tractarea și predarea la 
fondul de stat a produse
lor agricole.

— Și în acest sens — 
completează loan Marcu, 
secretar adjunct cu pro
paganda al comitetului 
comunal de partid — am 
intensificat activitatea po- 
litico-educativă, folosind 
toate formele și mijloa
cele ce le avem la îndemi- 
nă pentru conștientizarea 
oamenilor, pentru a-i face 
să înțeleagă măsurile cu
prinse în Programul unic,

în- 
că- 
în- 
are

sarcinile 
acest an 
național 
domeniul 
antrenat 
țiune activul 
comunal 
lectivele 
organizațiilor de bază din 
sate și deputății. De ase
menea, prin stația de ra- 
dioficare popularizăm in
tens, pe capitole distincte, 
prevederile amintite, legate 
concret de sarcinile ce 
revin comunei noastre. în 
același timp, evidențiem 
la panoul fruntașilor, la 
gazetele de perete și prin 
sistemul de radioficare pe 
gospodarii fruntași ai co
munei, care cresc și con
tractează cantități însemna
te de produse agricole.

— Chiar în aceste zile — 
aflăm de la Romeo Postel- 
nicu — secretarul biroului 
executiv al consiliului popu
lar comunal, în satele co
munei acționează dteva 
comisii care au menirea de 
a explica locuitorilor sar
cinile ce revin fiecăruia în 
domeniul creșterii anima
lelor și de a impulsiona 
contractările. Mai mult — 
preciza interlocutorul — 
avind în vedere experien
ța bună din anul trecut, 
am stabilit să asigurăm 
gospodarilor care se anga
jează să crească și să con
tracteze un număr sporit 
de animale, purcei obținuți 

a 
de 

a 
de 
au

va-

in vara trecută, atunci 
cind pionierilor brădeni le 
era decernat troieul „Buso
la de argint" pentru locul 
II pe fără in întrecerea e- 
chipajelor pionierești, con
semnam in finalul reporta
jului nostru: „Dar echipa
jul zărăndean nu se opreș
te aici. Pentru această
canță și-a ales „Drumul au
rului*. Simbolic drum, 
putea urca chiar spre 
cetirea trofeului... de aur". 
O previziune, o speranță pe 
care, iată, cei 12 pionieri 
expediționari ou confirma
t-o, „Busola de aur" indl- 
and, la cea de a XlV-a sa 
ediție, Bradul.

„Este aici, este a voas
tră I „Busola de aur" a re
venit, pe merit, pionierilor 
din capitala moților cri- 
șeni' - rostea, in cadrul 
deosebit de emoționant al 
festivității de premiere, poe
tul Mihai Negulescu, redac
torul șei ci revistei „Cute
zătorii', inițiatoarea, acum 
15 ani, a minunatelor ex
pediții pionierești.

Dar să facem cunoștință 
cu temerarii». de aur ai e- 
chipajului „Sunet de tul
nic' al Casei pionierilor și 
șoimilor patriei din Brad. 
Căpitanul echipajului - Dan 
Stoica, Dorina Indrei — cro
nicar, Horațiu Nedopaca și 
Gabriel Stănescu — istorici, 
Diana Piclișan — geograf, 
Florin Coșoveanu - etno
graf, Mirela Farcaș și Ro
meo Casian - folcloriști, Ze-

Ar
cu-

novia Onofraș - desenator. 
Alin Palcu - fotograf, Lu
minița Draia — sanitar și 
Marius Simiriceanu — gos
podar. Au fost permanent 
insoțiți și îndrumați pe par
cursul sutelor de kilome
tri ai „Drumului aurului" de 
prieteni) și sfătuitorii lor, 
profesorii Marin Stan și Ște
fan Palcu. Tot alături de 
micii expedițlonari s-au a- 
flat — cu gîndul, cu inimile, 
dar și cu sprijin concret — 
organele locale de partid 
și de stat, colegi și profe
sori, întreaga suflare a ora
șului.

Expediția pionierilor bră
deni a urmat un traseu 
lung, dificil in multe por
țiuni, dar care le-a oferit 
satisfacții greu de redat 
prin cuvinte. • Baia de Criș, 
Țebea, Abrud, Cimpeni, 
Baia de Arieș, Roșia Mon
tană, Zlatna, Săcărimb, Cer- 
tej, Băița — ca să amintim 
doar citeva puncte ale a- 
cestui adevărat tur de for
ță — au reprezentat pentru 
membrii echipajului „Sunet 
de tulnic' tot atltea mo
mente de aprofundare a cu
noștințelor despre una din
tre cele mai vechi îndelet
niciri ale locuitorilor acestor 
meleaguri de istorie și mun
că, prilejuri de a demon
stra, pe viu, dragostea și 
admirația pentru trecutul 
istoric și pentru prezentul 
plin de împliniri ale har
nicului nostru popor.

Festivitatea decernării 
marelui premiu a avut loc

in sala cinematografului 
brădean „Steaua roșie", tn 
prezența a sute de purtă
tori ai cravatelor roșii cu 
tricolor, onorați de a-i a- 
vea in mijlocul lor pe mulți 
dintre membrii juriului repu
blican, personalități mar
cante ale vieții spirituale 
românești. Despre modul in 
care a fost apreciată va
loarea rezultatelor expedi
ției „Drumul aurului" vor
besc de la sine cuvintele 
inscrise in cartea de onoa
re: „Niciodată pină acum 
nu a fost întrunită o ase
menea majoritate, în fapt 
unanimitatea voturilor mem
brilor juriului republican ffl 
atribuirea „Busolei de aur", 
li felicit pe pionierii care 
au participat la expediție 
și pe profesorii lor. Marin 
Stan și Ștefan Palcu" (prof, 
univ. Ion Pișotă); „Vai fi cu 
glndul mereu la acești mi- 
nunați copii, ce ne-au in
cintei cu succesele lor la 
invățătură, la expediția mi
nunată, la munca de folos 
obștesc" (Ion Grecea, scrii
tor); „Sinteți minunați și 
extraordinari" (Constantin 
Diaconu, „Cutezătorii")... șt 
aprecierile elogioase con
tinuă.

Succesul „Sunetului de 
tulnic" se revarsă în tonuri 
calde peste Apuseni, iar 
„Busola de aur" luminea
ză cu raze aurite din Bra
dul cel viguros al moților 
crișeni.

MIRCEA DIACONU

Marea echipă a Craiovei —la Deva
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AVEȚI CUVINTUL
• In luna octombrie 1983 am solicitat atelierului de 

reparații ți renovări pălării al Cooperativei meșteșugă
rești „Moțul" din Brad renovarea unei pălării din păr 
de iepure. Cind m-am dus s-o ridic, păiăria era ruptă. 
Pe bună dreptate am refuzat-o, responsabila unității 
promițindu-mi că pină la sfîrțitul lunii decembrie îmi va 
confecționa alta. Nici pină acum nu mi-a făcut-o și, in 
plus, mi-a răspuns că... „n-a tuns încă iepurii". Poate 
aveți dumneavoastră o foarfecă pentru a „tunde" pe 
unii care nu știu ce-i respectul față de mai wstnici. (Mir
cea Bulzan, strada Horia, nr. 42 — Brad).

SESIZĂRI - SOLUȚII
• Locuitorii din satul 

Bretea Mureșană reclamă 
nefuncționarea difuzoare- 
lor în localitatea lor încă 
din trimestrul III al anu
lui trecut, lată răspunsul 
Direcției județene de poș
tă și telecomunicații: „In 
trimestrul III 1983, IJI.E. 
Deva a început reparația 
la linia electrică de joasă 
tensiune de pe raza loca
lității Ilia, adică înlocui
rea stflpilor de lemn cu 
stîlpi de beton. Linia de 
radioficare care merge la 
Bretea Mureșană era șl 
va rămîne izolată pe stâl
pii I.R.E. de joasă tensiu
ne. Din această cauză, 
am fost obligați de a în
trerupe această linie, pre-

INTREBĂRi -

cum și altele, ca linia din 
Ilia și cea care merge în 
localitatea Bacea. IJi.E. 
ne informează că lucră
rile ânt în stadiu final, 
urmînd să ne monteze și 
suporți! liniilor de radio- 
ficare pentru Bretea Mu- 
reșană, Bacea și Ilia. A- 
cest lucru l-am constatat 
și noi, deplasîndu-ne în 
teren. După ce I.R.E. De
va va monta suporții li
niei de radioficare, vom 
trece imediat la întinde
rea liniei și punerea ei 
sub tensiune. Abonații din 
zona respectivă au fost 
scutiți de taxele de abo
nament și vor fi și în con
tinuare, pînă la punerea 
liniilor în funcțiune".

RĂSPUNSURI
• Roșia Tiberiu — Hu

nedoara. După lăsarea la 
vatră. Combinatul side
rurgic „Victoria" Călan 
avea obligația să vă reîn
cadreze în muncă, în ba
za aceluiași contract, fără 
să vă pretindă vizita me
dicală. în situația în care

vă aflați, unitatea are o- 
bligația să vă înscrie în 
carnetul de muncă relua
rea activității cu data la 
care v-ați prezentat, res
pectiv 15 decembrie 1983, 
și să vă plătească perioa
da de incapacitate tempo
rară de muncă.

în gospodăria anexă 
cooperativei agricole 
producție. Ca urmare 
acțiunilor întreprinse, 
ia începutul anului 
fost deja contractate de la 
gospodăriile populației un 
număr 
adulte și tineret 324 
porci, 
de vacă și alte produse.

Așadar la Geoagiu, co
mitetul comunal de partid, 
și organizațiile de bază 
acționează energic, cu com
petență și responsabilitate 
pentru îndeplinirea sarci
nilor ce revin localității 
din Programul unic de 
creștere a producției 
agricole.

MIRCEA LEPADATU

de 96 de bovine 
de 

1 424 hl de lapte

După 10 ani, adică de 
atunci cind iți incepuse dru
mul spre piscurile marii 
performanțe, Universitatea 
Craiova va fi din nou oas
petele Devei. Atunci venea 
după o victorie răsunătoare 
la U.T.A. ți spectatorii de
veni iți amintesc că, aț- 
tepbnd cu nerăbdare să-l 
vadă pe „tunarul* Ion O- 
blemenco, l-au văzut pe... 
Ilie Bălăci, aflat la începu
tul carierei. Acum, Ilie Bă
lăci, Costicâ Ștefânescu, 
Cămătarii, Țideanu, Geol- 
gău ți intreaga pleiadă de 
internaționali ai primei se- 
mifinaliste române intr-o 
competiție europeană - a- 
cum, mai precis duminică,

la poalele ..Cetății" se vor 
afla față in față cu spec

COSTICA ȘTEFĂNESCU, 
căpitanul echipelor Univer
sitatea Craiova și României.

tatorii deveni ți toți iubito
rii echipei craiovene, ai 
fotbalului.

Un meci amical cu o ma
re echipă este o 
pentru formația 
Mureșul Explorări,

cinste 
deveană 

. . pentru
spectatorii noștri, care, de
sigur, ii vor întîmpina pe 
jucătorii „campioanei unei 
mari iubiri** așa cum se cu
vine. Un meci al cărui re
zultat nu interesează în 
primul rînd, cît interesează 
șansa de a-i vedea pe viu 
pe mulți dintre eroii calk 
ficării la Campionatul eu
ropean din Franța.

Deci, pe duminică, 
la gala fotbalistică oferită 
de Universitatea Craiova.

SĂPTĂMÎNA
DUMINICĂ, 12 FEBRUARIE

• »,30 Teleșcoală • 9,ou Almana
hul familiei • 9,30 De straja pa
triei • lu,uu Muzica pentru uiși • 
lu,3u Via șa saiuiui • ii.ao cmnea 
copiuor • 12,33 T'eiefiimoteca de 
gmuzuan: triiucchio • 13,uu Aioum 
aumiiucal. Din sumar: • Telex
* Moment muzical « Glumă muzi
cala, parodie loiciorică » Uascuuorii 
nsuiui " Momente vesele... am ope
rete * Moment umoristic * rrogiam 
folcloric * Sub cupola circuiui * 
Muzica ușoara * Fe aripile valsu
lui • 14,30 Desene animate: ran
ters roz * Drumuri printre amintiri. 
Fanau Isirau > Din cele mai fru
moase meiodii populare romanești 
» Umor și muzica « Vocile veacu
lui — Maria uauas * Muzica ușoa
ra * Teieoport « viprian rorumoes- 
cu. Uvertura la opera „urai nou" 
» Uintareși străini care ne-au vizi
tat țara * Secvența telespectatorului
• lo.uu Fum serial: „Viașa iui ueo- 
nardo da Vinci" • 18,3» Micul e- 
craa pentru cei mici • 18,50 luul de 
ieri • 19,uu Telejurnal • 19,15 Cân
tarea României. Spectacol • 19,55 
Teiecinemateca. Ciclul; Mari actori, 
mari regizori: „Tatăl Iul Eddie". 
Premiera pe țară • 21,35 Varietăți 
muzicale • 21,50 Telejurnal * Sport.

LUNI, 13 FEBRUARIE

Ori- 
Film 
după 

„Dincolo de pod“.

VIITOARE LA TELEVIZIUNE
Ultimul episod • 21,05 Stop-cadru 
pe mapamond • 21,20 Amintiri mu
zicale. Un mare interpret de ope
retă — Ion Dacian • 21,35 Civica 
• 21,50 Telejurnal.

MARȚI, 14 FEBRUARIE
• 15,00 Telex • 15,05 Tribuna ex

perienței • 15,20 Amfiteatru stu
dențesc • 15,45 Karino • 16,10 A- 
grozootehnia pe înțelesul tuturor • 
20,00 Telejurnal • 20,20 Actualita
tea in economie • 20,35 Tezaur fol
cloric • 2040 Teatru tv. : „Azi, vine 
tata !“ de Ion Băieșu. Premieră pe 
țară • 2145 Revista literar-artisti- 
că tv. • 2145 Videoteca internațio
nală • 22,20 Telejurnal.

MIERCURI, 15 FEBRUARIE
• 15,00 Telex • 15,05 Universul 

femeilor • 1540 Emisiune in limba 
maghiară • 16,30 Închiderea pro
gramului • 20,00 Telejurnal • 20,20 
Actualitatea in economie • 20,30 
Tangoul de demult Muzică ușoară 
cu tineri interpreți • 20,40 Lumea
contemporană și confruntările de 
idei. Consecințe ale decalajelor din
tre țările bogate și țările sărace • 
20,55 Film artistic: „Intimplări pe 
zăpadă". Premieră pe țară • 22,20 
Telejurnal ♦ Sport.

JOI, 16 FEBRUARIE
• 20,00 Telejurnal • 20,20 

zont tehnico-științific • 20,40 
românesc în serial. Ecranizări 
opere literare:

• 15,30 Școala satului, școala pen
tru sat • 15,45 Studioul tineretului 
• 20,00 Telejurnal • 20,20 Actuali
tatea în economie • 20,35 Partidul,

patria, poporul. Cîntece patriotice 
și revoluționare • 20,45 Locuri de 
luptă și izbindă. Reportaj-documen- 
tar • 21,00 Film serial: „Vîntul fier
binte". Episodul 2 • 21,55 Țara mea 
de dor și cint. Melodii populare • 
22,15 Telejurnal.

VINERI. 17 FEBRUARIE

15,00 Teiex • 15,05 Politehnica tv. 
15,2a Viața culturală • 15,CJ La vo
lan • 16,uU Emisiune în limba ger
mană • 20,00 Telejurnal • 20,20 Ac- 
tuaiitatea in economie • 20,30 Cîn
tece pe adresa dv. • 20,40 Cadran 
mondial • 21,00 Telefilmoteca de 
aur; arnza Venea. Medalion cinema
tografic și teatral • 2140 Telejur
nal.

S1MBĂTA, 18 FEBRUARIE
• 13,uU l eiex • 13,05 La sfîrșit de 

săptamină : * Din cintecele cimpiei 
< Gala desenului animat * Aplauze 
pentru premiați * Meșterii Severi- 
nului dau un preț nou lemnului,.. 
Reportaj * Moment muzical * Tai
nele naturii... * Muppets * Tele- 
sport • 16,25 împliniri și perspec
tive. Azi, județul Dolj • 16,45 Săp- 
tămina politică • 19,00 Telejurnal
• Sport • 19,20 O melodie, un dans
• 19,30 Teleenciclopedia • 20,00
Film serial: „Jean Christophe" • 
21,00 Varietăți... La Hanul Ancuței
• 21,50 Telejurnal * Sport • 22,00 
Invitații Televiziunii... pe scena stu
dioului de concerte al Radioteievi- 
ziunii.
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HOTAR IREA
Secretariatului C.C. al P.C.R.

(Urmare din pag. 1)
trebuie să analizeze în con- 
tinuare, cu toată răspun
derea, activitatea din a- 
gricultură, stările de lucruri 
negative, de lipsă de răs
pundere, precum și modul 
de a acționa al unor or
gane agricole, cadre de 
conducere și specialitate, 
să ia toate măsurile pen
tru a asigura o ordine și 
disciplină exemplare în 
toate sectoarele de acti
vitate. Pretutindeni trebuie 
asigurate cadre care să 
știe» să aplice cu fermi
tate hotărârile de partid, 
legile țării, normele știin
țe* agricole.

Organizațiile județene de 
partid Constanța și Tulcea 

* sini organizațH puternice, 
au un număr mare de 
membri de partid. Secreta
riatul C.C. al P.C.R. apre
ciază că, dacă se desfășu
ra o activitate corespunză
toare, dacă se manifesta 
consecvență și spirit de 
răspundere în urmărirea 
aplicării hotărârilor Comi
tetului Central, ale orga
nelor centrale, s-ar fi pre
venit aceste stări de in
disciplină, de automulțu- 
mire, delăsare și lipsă de 
răspundere.

Statul nostru socialist a 
făcut mari eforturi pentru 
dezvoltarea și moderniza
rea bazei tehnico-materiale 
a agriculturii. In aceste 
condiții, în mod deosebit 
județul Constanța — unde, 
pînă în 1985, urmează să 
se amenajeze pentru irigat 
întreaga suprafață — tre
buie să devină un județ 
model in producția agri
colă, care să obțir.ă. In 
medie, la hectar, cel puțin 
10 mii kg porumb, 5 mii 
kg grâu, 50—60 mii kg sfe
clă de zahăr, 2,5—3 mii kg 
floarea-soarelui și 2—2,5 
mii kg soia.

Pornind de la analiza 
activității de partid desfă
șurate în cele trei județe 
în domeniul agriculturii, 
secretariatul C.C. al P.C.R. 
hotărăște :

1. Se atenționează comi
tetele județene de partid 
Constanța și Tulcea, birou
rile și secretariatele aces
tora în legătură cu rezul
tatele slabe obținute în 
producția agricolă în anul 
1983.

2. Secretariatele celor 
două comitete județene de 
partid trebuie să analizeze 
cu răspundere sporită si
tuația din agricultură și să 
tragă toate concluziile din 
lipsurile și neajunsurile 
care s-au manifestat. Pe 
această bază ele trebuie 
să prezinte în ce] mai 
scurt timp un program 
concret de măsuri pentru 
lichidarea tuturor lipsuri
lor existente în organiza
rea și conducerea muncii 
din agricultură, pentru a- 
sigurarea realizării în cele

OLIMPIADA ALBA 
DE LA SARAJEVO
Dupâ o perioadă relativ 

catoă, la Sarajevo și în spe
cial pe platourile montane 
unde se vor desfășura între
cerile de schi temperatura a 
scăzut brusc, ajungînd pînă 
la minus 18 grade. Atît or
ganizatorii cit și concurenții 
au răsuflat ușurați.

• Dintre disciplinele înscri- 
se în programul Jocurilor 
Olimpice de la Sarajevo de 
cea mal mare popularitate 
se bucură patinajul artistic 
și hocheiul pe gheață, com
petiții pentru care a fost 
înregistrată cea mai mare 
cerere de bilete.

• in proba masculină de 
coborire ultimul concurent 

mai bune condiții a sarci
nilor ce le revin în 1984 
în domeniul producției a- 
gricole.

3. Toate comitetele jude
țene de partid, birourile și 
secretariatele acestora să 
analizeze, în această pe
rioadă, activitatea din a- 
gricultura județului, munca 
organizațiilor de partid și 
a organelor agricole și să 
acționeze cu toată hotă
rârea pentru a se asigura 
toate condițiile politice, 
organizatorice și materiale 
necesare îndeplinirii in 
mod exemplar a sarcinilor 
ce revin agriculturii din 
planul de stat pe anul 19M.

Tn primul rând trebuie 
pregătită temeinic cam
pania agricolă de primăva
ră. Să se încheie fc cel 
mai scurt timp repararea 
șl revizuirea întregului 
parc de tractoare și mașini 
agricole, respecttodu-se cu 
strictețe normele de cali
tate stabilite. Să fie mo
bilizate toate forțele uma
ne ți mijloacele materiale 
pentru ca, piuă la declan
șarea campaniei agricole 
de primăvară, să fie înche
iate toate lucrările de cu
rățire, reparare și între
ținere v sistemelor de iri
gații și desecări, precum și 
de punere in stare de func
ționare a utilajelor și insta
lațiilor, să fie asigurată, 
condiționată și pregătită 
corespunzător întreaga can
titate de sămintă necesară, 
în structura de soiuri și 
hibrizi stabilită.

— O atenție deosebită 
se va acorda executării 
în cele mai bune condiții 
a lucrărilor curente din Ie- 
gnmicultu-ă, pcmicultn-ă 
și viticultură și urmăririi 
sistematice a stării de ve
getație a culturilor, pentru 
a se putea interveni ope
rativ ori de cite ori este 
nevoie.

— Prin Întreaga activita
te politică și organizato
rică ce se desfășoară acum, 
la sate, să se asigure cu
noașterea temeinică și res
pectarea întocmai a pre
vederilor legii cu privire 
la încadrarea lucrărilor in 
epoca optimă. realizarea 
densității stabilite, execu
tarea la timp și de calitate 
a lucrărilor de întreținere, 
precum și a tuturor acte
lor normative care regle
mentează activitatea din 
agricultură. Pe această 
bază să se întărească or
dinea și disciplina în fie
care unitate și la fiecare 
loc de muncă, să se aplice 
întocmai principiile orga
nizării și retribuirii mun
cii in acord global, să 
crească răspunderea co
lectivă și personală față 
de soarta producției și În
deplinirea planului.

în vederea folosirii cu 
randament maxim a pă- 
mlntulul se va acționa cu 

— — • — • — • — • — • — • — • — • — • — • —

care a luat startul a fost 
egipteanul El Reedy. Avînd 
o minimă experiență compe- 
tițională, el a renunțat să 
participe la tragerea la sorți 
pentru atribuirea ordinii de 
start, preferind să coboare 
ultimul și avînd astfel certi
tudinea că nu poate fi 
ajuns de nimeni din urmă.

• Prima medalie de aur 
a celei de-a 14-a ediții a 
Jocurilor Olimpice de iarnă 
de la Sarajevo a fost cuce
rită de sportiva finlandeză 
Marja-Lisa Hamalainen, în
vingătoare în proba feminină 

toată răspunderea pentru 
organizarea în mod exem
plar, a producției pe tere
nurile destinate culturilor 
intensive, intercalate și 
duble.

— în zootehnie se vor 
lua, în continuare, toate 
măsurile organizatorice și 
tehnice in vederea realiză
rii efectivelor și a produc
țiilor planificate, actionlr.- 
du-se în mod deosebit 
pentru creșterea natalității, 
reducerea pierderilor prin 
mortvijtăti, îmbunătățirea 
asistentei sanrtar-weterina- 
re, permanentiaarea și ri
dicarea calificării profe
sionale a îngriji tarilor. 
creșterea producției de nc- 
trețuri si folosirea depfluâ 
a pAșcnilar â ffcetelor na
turale, a pădurilor păsunv- 
bue și a eetorialte resurse 
de furaje in aederen bră-

Jor.

fiilor de partid, aăe ocea
nelor agricole trebuie s-o 
constitute generalizarea 
experienței înaintate, a 
mctrwrelw tie laCTU folo
site In unitățile agricole 
care obțin producții record.

— Urmărind pe-manent 
înfăptuirea sareinilcr ce 
revin agricii hurii ta. acest 
an. a angajamentelor asu
mate în întrecerea socia
listă, comitetele Județene 
de par—d. btrourâje șt se
cretariatele acestora vor 
trebui să acorde o atenție 
deosehtxă îmbunătățirii ac- 
ttvttătif organizatorice și 
politice la sate. în agri- 
cultură, să acționeze neîn
cetat pentru întărirea mun- 
cfi de propagandă șt po- 
Iittco-edncativă fc: rându
rile țărănimii, astfel Incit 
organele și organizațiile de 
partid să dete: mine o și mai 
largă mobilizare a forțelor 
în vederea perfecționării 
continue a activității din 
agricultură, valorificării 
depline a marilor rezerve 
de creștere a producției de 
care dispune această im
portantă ramură de bază 
a economiei naționale

4. Secretariatul Comite
tului Ceatral al P.CLR. 
cheamă comitetele județe
ne de partid, birourile și 
secretariatele acestora, pe 
comuniștii și toți oamenii 
muncii de la sate să facă 
totul pentru ca, anul a- 
cesta. în întimpinarea celei 
de-a 40-a aniversări a zilei 
de 23 August și a celui 
de-al XIII-Ies Congres al 
partidului nostru să obți
nem producții record ta 
toate culturile. în toate 
sectoarele, asigurând, pe 
această bază, o bună apro
vizionare a populației cu 
produse agroalimentare și 
satisfacerea in condiții co
respunzătoare a alfor nevoi 
ale economiei naționale.

de 10 km schi-fond, cu 
timpul de 31' 44" 2/10. Me
daliile de argint și bronz au 
fost cîștigate de Raisa Sme- 
tanina (U.R.S.S.) - 32’02” 
9/10 și, respectiv, Brît Pet- 
tersen (Norvegia) — 32’ 12” 
7/10.

Concurenta româncă Livia 
Elena Reit a realizat timpul 
de 36’ 20” 9/10.

• Surpriza primei zile a 
turneului de hochei pe ghea
ță a fost furnizată de echipa 
Canadei, care a învins cu 
4—2 pe deținătoarea titlului 
olimpic, selecționata S.U.A.

■ BEIJING. - Președin- I 
tele R.P. Chineze, Li Xia- * 
nnian, l-a primit pe primul ■ 
ministru al Australiei, Ro- * 
beri Hawke, aflat intr-o J 
vizită oficială la Beijing. | 
S-au relevat cu acest pri- • 
lej posibilitățile extinderii | 
re-oțiitor bilaterale, a coo- • 
perării economice și teh- I 
■‘co-st>mț>6ce între cete . 
doua țâri. i

■ HELSINKI. - Primul 
mirustru al Finlandei, Kafevi 
Sorsa, »-a pronunțat în 
favoarea convocării unei 
conferințe internaționale îm
potriva tendințelor protec- 

dial, transmite agenția 
DPA. frrtr-o criocvțhjne res- 
Sta Ia Helsinki, ei a sub- 
Bniot că ță-fe Irdustria- 
Ezote or trebui să supri
me — in codrul măsurilor 
pentru pregătirea corrfe- 
re'tei — restricțiile exis
tente în comerțul lor. Kalevi 
So<xa a declarat, pe de 
ahă parie. că trebuie să 
se țriă seama în mod spe
cial de cererile formulate 
de țările în curs de dez- 
wftere.
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■ WASHINGTON. - Ma
nevrele comune americano- 
honduriene s-au încheiat, 
dar un număr de 700 pină 
ta 850 militari ai forțelor
S.UJL. vor continua să ră- 
tnnă „temporar* in Hon
duras — a anunțat c- pur
tător de cuvînt d Penta
gonului. citat de agenția 
UPL B a accvgct că. in 
cursul aceste7 luni, a-
vioane de recunoaștere
americane vor fi staționate 
pe teritoriul hondurian și a 
precizat că. la viitoarele 
manevre comune din vară, 
codificate „Granodero 
vor participa 1 700 de 
rrtori al forțelor S.LLA.
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mi-

o-■ WASHINGTON. - 
firâui pentru Buget ol Con
gresului Statelor Unite an
ticipează că deficitul bu
getar anual ai Statelor 
Unite «a ajunge, in 1989, 
la 339 miliarde dolari, 
dacă «nu se iau măsuri 
decisive".
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în rest, favoritele s-au im
pus cu autoritate, obținind 
victorii ia scor. In mod deo
sebit □ Impresionat jocul 
bun practicot de reprezenta
tivele U.R.S.S.. Cehoslovaciei 
și Suediei, specialiștii fiind 
de părere că acestea au 
cele mai mari șanse în dis
puta pentru cucerirea meda
liilor olimpice.

• La cel de-ai treilea an
trenament al săritorilor cu 
schiurile, efectuat pe 
bulina de 70 m de la 
Polpe, cea mai lungă sări- 

96,5 m — a
de austriacul Ri- 

Americanul 
care se evi- 

la antrenamentul 
a ocupat locul
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I
tram- 
Malo

fosttură — 
realizată 
chard Schallert. 
Jeff Hastings, i 
dențiase 
anterior, 
patru, cu 93 m.
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UNITATEA AGROINDUSTRIALĂ DEVA 
Ferma Șoimuș 

încadrează urgent:
# mecanici agricoli
Retribuirea în conformitate cu legile 12/ 

1971 și 57/1974.

STAȚIUNEA PENTRU MECANIZAREA 
AGRICULTURII SIMERIA 

județul Hunedoara 
încadrează în muncă :

• sudor electric și autogen ;
• mecanic agricol - posesor de permis 

conducere categoria B și C.
încadrarea și retribuirea se vor face în baza

Legii nr. 12/1971 și 57/1974.
Informații suplimentare la sediul unității.

AUTOBAZA T.A. ORĂSTIE
ÎNCADREAZĂ

O șoferi categoriile C.D.E.

I 
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ÎNTREPRINDEREA DE INDUSTRIALIZAREA 
LAPTELUI 

HUNEDOARA - DEVA
ÎNCADREAZĂ în MUNCĂ URGENT :

LA FABRICA DE PRODUSE LACTATE DEVA
• un gestionar de produse finite
• cinci lucrători comerciali pe rutele co

merciale.
Condiții de încadrare și retribuire conform

legilor nr. 22/1969, nr. 12/1971 și 57/1974.
Informații suplimentare la sediul fabricii din 

str. Dorobanților, nr. 32 A și telefon 20509, 
20721.

’mica—
publicitate

VINZABE

■ Vind Renault 10. Hune
doara. strada S im ion Bămu- 
țiu. nr. 24. telefon 18136.

(«. 3)
aniversari

■ Soția. fiul. nora, nepotul
urează dragului lor Pogan 
Iosif. viață lungă cu bucurii 
și multă sănătate, cu prilejul 
sărbătoririi a 52 ani $1 a 
ieșirii la pensie. Să ne trăiești 
și , .La mulți ar.i !“. (c. 6)

■ Cu ocazia zflef onomasti
ce, colectivul întreprinderii 
..Vidra-. secția Hunedoara, 
dorește inginerei Heg<^* Bia, 
multă sănătate. ,,La mulți 
ani T“.

DECESE

■ Cu adinei durere în 
suflete, soția Sofia, fiul 
Milian, nora Maria, ne
poțica Daciana anunță 
încetarea din viață după 
o lungă și grea suferin
ță a dragului soț, tată și 
bunic

BOCA TRAIAN,
în vîrstă de 52 ani.
Inmormîntarea, mîine, 11 

februarie 1984, orele 14, 
la cimitirul din strada 
Călugăreni, Deva.

(4115)

■ Elevii clasei a X-a E da 
la Liceul industrial nr. 2 Deva 
sînt alături de diriginta lor, 
prof. Tiplic Maria, în greaua 
încercare suferită prin pier
derea mamei sale. (4156) 

■ Soția, fiul, surorile, 
frații, cumnații, cumna
tele, nepoții profund în
durerați anunță moartea 
fulgerătoare a celui ce a 
fost
IORDACHESCU IULIAN, 
în vîrstă de 43 de ani.
Inmormîntarea va avea 

loc mîine, 11 februarie 
1984, orele 14, la cimitirul 
din orașul Simeria.

Chipul lui drag va ră- 
mine viu în inimile 
noastre.

■ Familia Szemesuk Anton 
este alături de familia feidu- 
rerată a celui care a fost 

IORDACHESCU IULIAN, 
cel mai bun prieten.

Transmitem și pe această 
cale sincere condoleanțe.

■ Vecinii de scară din 
blocul I 2 Hunedoara sînt 
alături de familia Moldo
van, la greaua durere 
produsă de dispariția ful
gerătoare a scumpului lor 
fiu

MOLDOVAN MIRCEA 
(PUIU)

Sincere condoleanțe.

■ Soția Eudochia și 
fiicele dr. Băc Aurelia, 
Sofia și Traian Endu 
ginere, anunță cu adîncă 
durere încetarea din via
ță a celui ce a fost un 
bun soț și tată

BAC ION
din satul Rovina, comu

na Brănișca.
Te vom păstra în ini

mile noastre.
înhumarea va avea loș 

în data de 10 februarie 
1984, ora 13.
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