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8 Martie....... Ziua internațională a femeii

Lumina demnității
lată-ne în a opta zi de 

martie, pregătiți să des
chidem larg ferestrele că
tre Primăvară, Frumusețe, 
Iubire. Mirabilii ghiocei și 
muguri vestesc un anotimp 
tînăr și o zi de Mărțișor 
în care țara își omagiază 
marea și generoasa forță 
în construirea noii socie
tăți - femeile. E sărbătoa
rea mamei, soției, surorii, 
fiicei și nu omagiem doar 
o jumătate din populația 
țării, ci o prezență dina
mică, remarcabilă în toate 
domeniile, cu semnături de 
prestigiu îri ctitoria Româ
niei socialiste.

Prezența femeii 
Cetății este azi o 
te, rodul politicii 

ta lui, a secretarului 
B neral, tovarășul

Ceaușescu, de creștere a 
rolului femeii în toate do
meniile vieții mațepole și 
spirituale.

in tot ce e românească 
înfăptuire se află și pece
tea muncii femeii.’ Noul 
său statut în viața econo- 

- .Lmică, politică și socială a 
’ țării este însoțit de o tot 

mai bună pregătire profe
sională, de specialitate, la 
nivelul exigențelor revo
luției tehnico-științifice con
temporane. in județul nos
tru ponderea femeilor în 
numărul personalului mun
citor se ridică la aproape 
35 la sută, iar în indus
tria ușoară, dezvoltată ca 
urmare a orientărilor date

în viața 
realita- 

partidu- 
său ge- 
Nicolae

LA COMBINATUL SIDERURGIC „VICTORIA" CĂLAN

Pulsul redresării se simte de la un schimb la altul, de la o zi la alta
După cele 9 articole publicate sub genericul

RADAR COTIDIAN PE PLATFORMA
SIDERURGICĂ DIN CĂLAN

dată de secreta-Transpunînd în viață indicația 
rul general al partidului, to varășul Nicolae Ceaușescu, 
de a îndrepta cu prioritate munca politico-organizato- 
rică spre unitățile care se confruntă cu greutăți și 
neajunsuri. Biroul Comitetului județean de partid a 
constituit un colectiv de îndrumare, sprijin și con
trol în Combinatul siderurgic „Victoria**  Călan. La 
această acțiune a fost prezent și un redactor al zia
rului nostru, ale cărui articole au fost publicate în 
zilele trecute. Considerăm că acum, la cel de-al 10- 
lea articol, putem face un prim bilanț. Pentru aceas
ta, am solicitat să-și spună cuvîntul tovarășii : ec. 
IONEL HODOROG, secretarul comitetului de partid; 
ing. VLADIMIR DAVID, directorul combinatului ; 
subinginer VIRGIL SAVULESCU, președintele comi
tetului de Sindicat ; IOAN AVRAM, secretar cu pro
bleme organizatorice al comitetului U.T.C.

— Ne-am confruntat și 
ne mai confruntăm cu u- 
nele greutăți la noile sec
ții — cocserie, aglomerator, 
furnale mari — spunea to
varășul Ionel Hodorog. Rit
mul producției nu este 
încă cel stabilit. Mai sînt 
opriri și staționări nepro
ductive, păgubitoare. Dar 
de la o zi la alta, aș zice 

fciZ'a la un schimb la altul, 
se simte pulsul redresării. 
Am statornicit practica de
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reprezintăde secretarul general 
partidului în vizitele de 
cru pe această vatră hune- 
doreană — 85,11 la sută. 
In industria chimică a ju
dețului femeile reprezintă 
55,21 la sută, în minerit
— 19 la sută, în siderur
gie — aproape 21 la sută, 
în industria materialelor de 
construcții — peste 33 la 
sută, agricultură — 65 la 
sută, circulația mărfurilor

— 82 la sută, învățămînt și 
cultură - 65 la sută, cer
cetare-proiectare — 67 la 
sută, sănătate și asistență 
socială — peste 80 la sută.

a analiza săptămînal, ope
rativ și la concret, cu se
cretarii comitetelor noas
tre de partid, modul în ca
re se acționează în orga
nizațiile de bază pentru 
cunoașterea și îndeplinirea 
sarcinilor de producție ale 
fiecărei zile de muncă Cei 
peste 2 700 de comuniști 
din combinat își asumă 
rășpunderea de a munci 
acolo unde este mai greu. 
Și eforturile lor se văd în 
creșterea producției de

4 pagini — 50 bani

trans- 
struc- 
mînui 
înaltă 

exercitînd

Cifre 
formări esențiale, de 
tură, femeile puțind 
utilaje complexe de 
tehnicitate sau 
funcții pînă nu demult in
accesibile lor. Pentru că
azi, femeia României so
cialiste este cercetător,
strungar, primar, sudor, di
rector de întreprindere, mi
nistru, deputat, oțelar.

Dreptul la adevărata 
demnitate, cîștigat prin 
competență, inteligență, 
conștiinciozitate, vrednicie 

(Continuare in pag. a 2-a)

cocs, fontă, aglomerat, pie
se turnate.

— Am aflat astăzi de
spre -Ziua secretarului-. 
Ce vrea să însemne aceas
tă inițiativă ?

— Prima zi de marți din 
fiecare lună am declarat-o 
„Ziua secretarului**.  Cu a- 
cest prilej analizăm în a- 
mănunțime cum s-au în
deplinit sarcinile perioadei 
trecute în fiecare organi
zație de bază, stabilim cu 
precizie ce avem de făcut 
în următoarele zile la fie
care loc de muncă. Prile
juim și un fructuos schimb 
de experiență între secre
tarii de partid, dezbatem 
articolele care au 
în presă referitoare 
tivitatea noastră.

— Prin tot ceea

apărut 
la ac-

ce fa
cem trebuie să sporim pro
ducția noastră de cocs me
talurgic și fontă cenușie 
de care economia naționa
lă are nevoie — a conti
nuat tovarășul director 
Vladimir David. Media zil
nică a lunii februarie a 
fost de 1 275 tone cocs. în 
zilele ce au trecut din 
martie ne-am ridicat la 
1 344 tone și vom ajunge 
la 1 450—1 500 tone cocs 
metalurgic pe ri. La fontă 
am ajuns la 1 855 tone, 
față de 1 632 tone cît rea
lizam în medie pe zi în 
februarie. Bună este și e- 
voluția producției zilnice 
la furnalele mari, unde

în prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, miercuri a avut 
loc Plenara lărgită a Con
siliului Sanitar Superior.

La lucrări au /ost pre- 
zenți tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Con
stantin Dăscălescu, alți to
varăși din conducerea de 
partid și de stat.

Au luat parte, ca invi
tați, membri ai Consiliu
lui de conducere al Minis
terului Sănătății, secretare 
cu probleme sociale ale 
comitetelor județene de 
partid și vicepreședinte ale 
consiliilor populare jude
țene, cadre de specialitate 
din rețeaua de ocrotire a 
sănătății, directori de mari 
unități spitalicești, medici 
șefi de policlinici dia în
treprinderi, secretari ai co
mitetelor de partid „Sănă
tatea**.  reprezentanți ai 
unor ministere, organizații
lor de masă și obștești, pro
curaturii. justiției. Ministe
rului de Interne, membri 
ai Comisiei Naționale de 
Demografie.

Organizată din inițiativa 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. plenara reflec
tă grija constantă a con
ducerii partidului și sta
tului, personal a secreta
rului general al partidului, 
pentru creșterea natalității 
și asigurarea unui spor 
natural corespunzător al 
populației, pentru ocrotirea 
mamei și copilului, întărirea 
familiei, păstrarea tine
reții și vigorii întregului 
popor, pentru dezvoltarea 
națiunii noastre socialiste 
și progresul general al 
patriei.

ÎN ZIARUL DE AZI :

■ Pagina femeii : 8 Mar
tie 1984. La mulți anii

■ Prin creșterea calită
ții minereurilor - de
pășiri la toate sorti
mentele.

■ Dialog cu cititorii.

aveam cele mai grele pro
bleme. De la 887 tone pe 
zi am ajuns Ia 1 138 tone 
fontă cenușie de bună ca
litate. Creșteri însemnate 
se înregistrează și la a- 
glomerat. De la 1 379 to
ne pe zi, la peste 1 600 tone 

‘astăzi.
De un real folos ne este 

sprijinul pe care-1 primim 
din partea Comitetului ju
dețean de partid, mai cu 
seamă în ceea ce privește 
ritmicitatea în aproviziona
rea tehnico-materială. "întă
rirea ordinii și disciplinei. 
De asemenea, conducerea 
Centralei industriale side
rurgice Hunedoara ne aju
tă cu specialiști, piese de 
schimb, cu unele materiale 
deficitare.

— în toate cele 129 de 
grupe sindicale s-au dez
bătut cu prioritate aspec
tele legate de întărirea or
dinii și disciplinei, elimi
narea absențelor nemotiva
te, mai buna supraveghe
re a agregatelor și insta
lațiilor în funcțiune — a- 
răta tovarășul Virgil Să- 
vulescu. S-au dat răspun
suri la problemele ridica
te de oamenii muncii în 
adunările generale din lu
nile ianuarie și februarie, 
s-a discutat cu cei care 
mai comit abateri de la 
disciplina muncii. Ca ur-

GH. I. NEGREA
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a examinat 
în spiritul re-

Politic Executiv al 
al P.C.R., al orienta
și indicațiilor tovară- 

Nicolae Ceaușescu, 
esențiale pri- 

infăptuirea politicii

Plenara 
multilateral, 
centei Hotărîri a Comite
tului 
C.C. 
rilor 
șului 
problemele 
vi nd 
demografice în țara noas
tră.

în cadrul plenarei, tova
rășul Eugen Proca. minis
trul sănătății, a prezentat 
Raportul Consiliului de 
conducere al ministerului 
cu privire la cauzele care 
au determinat scăderea 
sporului natural al popu
lației și măsurile ce se 
impun a fi luate de Con
siliul Sanitar Superior, 
Ministerul Sănătății și Co
misia Națională de Demo
grafie in vederea îmbună
tățirii indicatorilor demo
grafici.

în continuare au luat 
cuvîntul tovarășii Maria 
Prepeliță, secretară cu 
probleme sociale a Comite
tului județean de partid 
Suceava, Gheorghe Lupaș- 
cu, profesor de obstetrică- 
ginecologie la I.M.F. Iași, 
Veronica Ciobănete, direc
torul Direcției sanitare a 
județului Constanța, Iancu 
PurdeL secretarul Comite
tului de partid „Sănăta
tea**  din municipiul Bu
curești, Zoe Pațiu, directo
rul Direcției sanitare a 
județului Cluj, Mihail Ba- 
nacu, directorul Spitalului 
municipal din Petroșani, 
Elvira Chirică, secretară 
cu probleme sociale a Co
mitetului județean de 
partid Botoșani, Constan
tin Nuță, adjunct al minis
trului de interne și șef al 
Inspectoratului General al 
Miliției, Angela Costa, di-

1984 —an de producții agricole record

Legumicultorii pregătesc 

cu răspundere viitoarea producție
Ferma de solarii a Aso

ciației horticole Deva are 
prevăzut să contribuie în 
acest an la fondul de 
autoaprovizionare cu 1 390 
tone legume.

— Pentru a îndeplini 
sarcina respectivă — ne 
spunea ing. Liviu Ardean, 
șeful fermei — ne preocu
păm să gospodărim cît mai 
bine cele 30 de hectare 
solarii. în scopul produce
rii răsadurilor de roșii, ar
dei și vinete necesare — 
1,5 milioane fire — avem 
insămințate o bună parte 
din culturile respective în 
lădițe la sere. Repicatul a- 
cestora va începe în a doua 
decadă a lunii martie.

— Ce alte pregătiri s-au 
mai făcut 7

— Deoarece în această 
primăvară trebuie să asi
gurăm producerea a circa 
8 milioane fire răsaduri 
de legume pentru nevoile 
proprii, pentru alte unități 
cultivatoare de legume din 
județ și pentru gospodării
le populației, am acoperit 
peste 2,5 ha solarii cu fo
lie de polietilenă. Conco
mitent s-au acoperit o par
te din culturile de legume. 
verdețuri, cum ar fi ceapa 
și salata. întrucît am pri
mit numai 20 de tone folie 
de polietilenă, care nu sa
tisface decît parțial 
voile fermei, 
rat o bună parte 
utilizată în anul 
care o refolosim.

ne
am recupe- 

din folia 
trecut pe 
Culturile

A ÎNCEPUT SEMĂNATUL MAZĂRII
La întreprinderea pentru producerea și indus

trializarea legumelor și fructelor din Hațeg a început 
semănatul mazării. Mecanizatorul Victor Ciora a în- 
sămînțat, intr-un teren pregătit cu multă grijă, pri
mele 10 ha cu mazăre din suprafața de 70 de ha des
tinată acestei culturi.

Geormă- 
de pedia- 
București, 
directorul

rectorul Spitalului de copii 
Oradea, Mircea ~ 
neanu, profesor 
trie la I.M.F.
Rodica Samoilă,
Direcției sanitare a jude
țului Giurgiu, Li viu Vul- 
cu, directorul Direcției sa
nitare a județului Alba, 
Lucreția Titincă, soră- 
șefă la Spitalul județean 
Baia Mare, Mircea Alexan- 
drescu, directorul Direcției 
sanitare a județului Praho
va, Poliana Cristescu, se
cretar al C.C. al U.T.C., 
Matei Nicolau, secretarul 
Consiliului național pentru 
protecția mediului încon
jurător, Vasile Lupu, șeful 
secției obstetrică-ginecolo- 
gie la Spitalul județean 
Galați, Maria Costache, 
redactor-șef al ziarului 
„România liberă**,  membră 
a Comisiei Naționale de 
Demografie, Gheorghe Bă. 
canu, rectorul Institutului 
de Medicină
George Iacob,
Direcției sanitare a muni
cipiului București. Viorica 
Boiboreanu, secretara cu 
probleme sociale a Comi
tetului județean de partid 
Timiș, Leontina Dincă, di
rectorul Direcției sanitare 
a județului Doij, Melany 
Ciubotarii, directorul Di
recției sanitare a județului 
Teleorman, Ion Lemnete, 
conferențiar de obstetrică- 
ginecologie la I.M.F. Bu
curești, directorul materni
tății Filantropia.

Atît în raportul prezen
tat, cît și în dezbateri s-a 
subliniat că, în procesul 
amplu și complex al dez
voltării economico-sociale 
a patriei, al creșterii cali
tății vieții, partidul și sta-

Timișoara, 
directorul

(Continuare in pag. a 4-a)

din toamnă au fost ferti
lizate fazial cu azotat de 
amoniu. în vederea produ
cerii răsadurilor, în solarii 
s-au făcut amestecurile de 
pămînt necesare, avem 
procurate semințele și în 
aceste zile vom trece la 
semănatul roșiilor, ardeiu
lui, vinetelor și verzei.

Pentru producția proprie 
sînt procurate îngrășămin- 
tele chimice și am trans
portat 300 tone îngrășămin
te organice de la comple
xul de ovine, urmînd ca 
acestea să Ce aplicate pe 
rigole, o dată cu plantatul. 
Astfel reușim să folosim 
In mod mai economicos în- 
grășămintele naturale.

— Cunoscînd că soarta 
recoltei este hotărâtor in
fluențată de irigarea cul
turilor, ce s-a întreprins 
în acest scop ?

— S-a făcut revizia sta
ției de pompe și verifica
rea întregului sistem de 
udare. De asemenea, sînt 
puse în -stare de funcțio
nare toate utilajele și s-a 
făcut instruirea lucrători
lor din fermă în legătură 
cu tehnologiile de lucru 
specifice fiecărei culturi. 
Organizarea și retribuirea 
muncii în acord global re
prezintă un puternic factor 
stimulator pentru executa
rea în cele mai bune con
diții a lucrărilor, în vede
rea realizării și depășirii 
producției de legume pla
nificată.
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i*ARGUMENTE ALE CERTEI DEVENIRI

Le-am privit chipu
rile in lumina dem
nității acestui Mar

tie din anul 40 al liber
tății patriei, anul celui 
de-al Xlll-lea Congres al 
partidului. Ne-au intim- 
pinat cu izvorul de liniș
te ți zimbet, de iubire 
ți ințelegere pentru copiii 
pe care i-au adus pe lu
me și i-au crescut, dar 
mai ales cu măsura fap
telor vieții. Fapte ale con
diției noi de care se bucu
ră, ale statutului social 
ciștigat, ale increderii cu 
care au fost investite. Și, 
iată, toate sint argumen
te ale certei lor deveniri.

SĂ VEZI 
DEVENIREA 

OAMENILOR PRIN 
FAPTELE LOR

Cind iși numără Smaron
da Scorțeonu anii de mun
că n'rci nu poate crede că 
a trecut un pătrar de veac 
de cfnd și-a găsit rostul 
Intre operatorii chmșb din 
Întreprinderea de P'OÎZ a 
Orăștie:, ți nici ce'e 
două decenii de responsa
bilă activitate obștească.

i
„Nu știu dacă am să pot 
formula exact ce simt ți 
gindesc, dar munco pe care 
am desfășurat-o in acest 
răstimp a constitv:t imiți 
rațiunea mea de ei stențo 
însuși miezul de loc of re
ții mele* *.

i-a fost deschis de Parti
dul Comunist Român, de 
secretarul său generai, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
prin statornica-i preocupa
re pentru continua ridicare 
c rolului femeii în viața 
social-economică, științifi
că și culturală a țării. Cti
torul României socialiste 
este și ctitorul noului sta
tut ol femeii. De aceea, în 
această zi sărbătorească, 
femeia hunedoreană ii a- 
duce gînd de aleasă re
cunoștință și mulțumire, iar 
exemplul academicianului 
doctor inginer Elena 
Ceaușescu, personalitate 
marcantă a vieții științifi
ce internaționale — care 
îmbină alesele calități de
om politic, de știință și mi
litant revoluționar cu cele 
de soție și mamă — ie este 
însuflețitor îndemn.

Ințe.'egînd că viața nouă 
și condiția de care se bucu
ră astăzi o datorează parti
dului. femeile hunedore- 
ne iși reînnoiesc — în a- 
ceasta sărbătorească zi de 
martie - angajamentul de 
a îndeplini cu cinste sar
cinile de plan pe acest an, 
pentru a onora cum se 
cuvine a 40-a aniversare a 
actului istoric de la 23 Au
gust și cel de-al Xlll-lea 
Congres al partidului.

Recenta Hotărâre _o Co

— Vorbește ocum opera 
torul chimist sau președinta 
comitetului orășenesc a 
femeilor ?

— Această funcție o de
țin numai din 79, dar o văd 
ca pe o Implicare, ca pe 
O răspundere pentru tot 
ceea ce se petrece in mun
ca și viața femeilor noas
tre. Am învățat sâ privesc 
omul din om, am vorbit 
frumos și mi s-a vorbit fru
mos, iar cîștigul este e- 
norm I Să vezi devenirea 
oamenilor prin faptele lor.
- Și ați mai învățat ce

va: să învăța ți mereu.
— Vă referiți la studiile 

liceale economice pe care 
le-am făcut paralel cu fiica 
mea, Eugenia. Ea este acum 
profesor, eu tot operatoa
re chimistă și mă mindresc 
cu asta. Și încă cu ceva: 
de un sfert de veac lucrez 
în același loc de muncă cu 
Victor, soțul meu. El m-a 
ajutat mult să-mi pot o- 
nora cu răspundere munca 
de activist obștesc.

CA PE O BUNĂ 
MAMĂ

Centru/ de cercetare-pro- 
iectare din cadrul Combi
natului siderurgic Hunedoa
ra. Aici, in secția „Proiec
tări" am întîlnit-o pe ing. 
Maria Jendea, coordona
toarea unui colectiv formai 
In majoritate din tinere. 
Inginere, subinglnere, teh- 
nrcîene proiectante, toate o 
prețuiesc ca pe o bună 
mamă.

Cu zgirceme in anmte 
ne-a vorbit Maro Țe~-oea 
despre viața și oct. teșea 
sa, dar se însuflețea la 
fiecare vorbă rost tă despre 
hărnicia, talentul și puterea 
de muncă ore celor pe ca
re le numește Jetree me**.

.Este oare greu de cre
zut că mpres onc~:e>e con
strucții indusirae. mstaio- 
țiile compere. atitea o.se 
lucrări ce por «ș-'te tfa 
Mtîo>’le uaor sift Pe
iopt. pornite de aid. de 
pe planșetei io core mhur 
deiKote le prei.g- -ea:â re- 
iooree di^ensm-. p Fjmc- 
pona tăț ? Poete ine» 
pe ntru oae nu șce ce oat 
tete e moe ! Pentru cete 
nu șce că ieme e poc și 
dovedesc in munco voca
ția de pctcpc—e actv*  
la noua ctitore o pot'e I 
Dar c me nu cunoaște as
tăzi oces. ace.ăr l Iar t 
zemp.„: strălucit pe cce 
Eecore f<-că a ocest. pă-

rioța tovarășei ocooe»con 
doctor Ingner ceac 
CsQ.sexj de» ne peetro 
noi îndemn B căă.ză.

CÎND rjl FACI 
DATORIA 

CU PLĂCERE...
Coope-ativc ogr coc de 

producție d.a Bretea Str«, 
comuna S-etec Rp-ro--. 
ore un seaor roatele cu 
reaizăr. t-oe. Succese*  
> Ou or gmec ir =u*cc  
p£nâ pe pcsvne și râs- 
punoere 3 oameni for 
prietre cere p ioane 
Petraru. a senee har
nică toc ioana Petra-. este 
pr.ma core .nt-ă io grajd, 
in flecare d m nesțâ - c do
tă cu soțul e. Vas e Pe- 
tram și el un »red-i< cres
cător de aa.mae. Lucrează 
cu plăcere. cu dragoste 
Seara pleacă din grajd nu
mai după ce s-a convins 
că programul de îngrijire a 
animalelor s-a înfăptuit în
tocmai. Ața se explică fop- 
tul că vacile ce ie îngri
jește Ioana Petrcru sint 
frumoase, bine hrănite, în
totdeauna cu rote De alt
fel. intre Ioana Petraru 
și o altă colegă o ei, 
Uițca Leordeon, se des
fășoară o permanentă

întrecere, amindouă 
străduîndu-se să obți
nă producții de lapte tot 
mai mari, să crească viței 
sănătoși, viguroși, să aibă 
vaci frumoase. Nu se poate 
spune precis care din cele 
două zootehniste cîștigă în
trecerea, dar un lucru este 

cert: din întrecerea lor aș- 
tgă producția ae lapte și 
carne, activitatea zooteh
nică.

UN OM 
DE NĂDEJDE

O feme e pe care v ațo 
a învățat-o să lucreze bâr- 
bătește. să indeprineoscă 
unele sarcini core, t-adi- 
țjonc’, erou o-edestviote 
bărbotUor — Margareta Ni- 
colce A început cu me
se-a. In Valea Jiului. la 
ÎCH.M, a învățat mese
ria de sudor, dtr-ă. csa cum 
e ea Șr-a msușit-o ți n-o 

oă-'ăsT-a. c*-<r  docă 
ca trecut X de ani. O 
procbcă cz Io întreprin
derea de execuți*  ți erp.'oa- 
to'e a lucrărilor de imbu- 
"Ctct - fareciore Deva

Tat X de ani au trecut 
de and o organ raț e de 
bază a primit-O n*  nodurile

□ct-A-'-u. T-nă-c s-.-do.-rt o 
de at-nc s-a maturizat. 
de» e~ ac ua om de nădej
de al intrepr-ăe.-.7. un co- 

oi-at permanent in 
pr ti*-*  rinduri ale bâtă- 
r neîncetate și g-e^e pen

tru dever -ea oamenilor ți 
pr n ei — oentru îndeplini
rea scrcln-c- de pion. Că 
esse așa o spune chiar ți 
n.ep iootui că o altă or- 
go-vzobe de botă a part.- 
dubii. cea din întreprinde
rea ir care --erectă ocum. 
de 10 ani. o o!es-o in 
fnarsec el. in funeța de 
secresar. Iți păstrează in
tacte v goa-ea p :e-ac so- 
tea. st-odana neAnsă pen
tru ca o oare-î să devină 
tot mai bum.

Ea însăți. Ma'pareca. a- 
duce feme ~ar presSgvj ți 
omogkx de mee t

CIND NU POP
SĂ ALEGI

A c :-eb-c sâ rg_-eze 
numele uneî ttmncltoore de 
la Intreprlnde-ec pe con
fecții Vulcan, undate a in
dustriei ușoare opărită «n 
peisajul econoaic al jude
țului — alături de febreie 
de încălțăminte ți tr-co^je 
de la Hunedoara și Petro
șani. alături de țesători e 
de mătase de la Luper.i ți 
Deva — ca urmate a orien
tărilor date de sez eterd 
general al partidului >a vi
zitele de lucru pe aceste 
meleaguri. Așadar, unități 
care au dat un statut nou 
multor mii de feme h->ne- 
d ore ne. La Întreprinderea 
de confecții Vulcan n-ovn 
reușit să ne oprim Io o 
muncitoare anume. ..La no 
întregul colectiv e fruntaț. 
Am nedreptăți sute de fe
mei dacă om alege una. 
Și, de fapt, pe core s-o 
alegem cind sintem un co
lectiv adt de unit, otit de 
închegat ți de harnic ? 
Selecția ce s-a făcut pen
tru a ajunge aici a fost. 
- ca sâ zic ața - auto- 
selecție. Cei ce n-au ținut 
pasul cu hărnicia, cu con
duita morală a întregului 

colectiv, au înțeles singuri 
și s-au autoexdus. Acum, 
la and oni de existență 
c întreprinderii, sintem un 
colectiv pe dt de tină: 
pe ofit de matur in fapte. 
Iar faptele - ne spune in
ginerul șef al unității, Ma
ria Lasso — ne dau rmnd rio 
de a ne sărbători ziua cu 
sentimentul înălțător al da
toriei împlinite*.

Prin „datorie împlinită*  
se ințeege. Ia întreprinde
rea de confecția Vulcan, o 
depășire o producției nete 
pe p-.mele două luni ale 
anului cu 8 la sută, a 
valori producției globale 
cu 10 la sută, a produc- 
ț e marfă vindută și înca
sată cu 11,5 la sută, a 
productivității muncii cu 
7,8 io sută, a producției 
destinată exportului cu 21,5 
la sută.

Cu acest sentiment oi 
datoriei exemplare ou pășit 
in anul 1984 femeile din 
întreprinderea vukoneană 
pe.nt-j o onora cu frumu
sețea iopte.or cea de o 
40-a an.versaie a actului 
istoric de la 23 August, 
pentru o inimpma cel de 
ol Xlll-'ea Congres al 
partidului zu tezau-ul hăr- 
n c e/ și al responsabilității 
feminine.

PE CEL MAI 
ÎNALT PODIUM

S-o format la Șesuri un 
c mat prielnic în favoarea 
frumosului, a valorii ortis- 
tce. Șl totul a pornit de 
la o tinără utecistă, educa
toare in sat, pe nume Fio- 
rico Bușe. .Doar rostul 
nostru nu se poate limita 
numai la educarea copiilor. 
Docă vrem, am putea scoa
te satul din anonimat !*.  
Colegele i-au împărtășit 
ideile, părinții copiilor — la 
fel. oamenii satului — așiș
derea. Ș peste puțin, tu
rn în e festivalului .Cînta- 
rea României*  au prins să 
se oorindă una după alta. 
Vocația lor artistică era 
demonst'a:ă in monto/e 15- 
terc-e cu vibrant mesaj.

real':âț ’« așezărTor como, 
noi — Cu luminile și um
brele e - brodate inspi
re: ia textele brigăzii or- 
fstice, ca opoi teatrul ne
scris JnCmpare cu râdă- 
dru"*  să va deze frumuse
țea createi autentice, me
sa,'uf ei educativ. Trei for
mații ou coborit din Șesuri 
— cv nd-o pe Florica Bușe 
și instructor și interpret de 
valoare — și toate trei au 
•urcat pe cel mal înalt po
dium, unde s-ou încununat 
cu laurii primelor locuri pe 
țară. »£/. timpul, ne deter
mină pârtie'parea“. Chiar 
docă pentru aceasta par- 
ticipare Florica Bușe iși ia 
fiul de mină și-l duce cu 
ea la repetiții, chiar dacă 
pentru această participare 
soțul, Ion, do'nește din fiu- 
ier in locul celor reținuți 
la munca din uzine și de 
pe ogoare

Sint, des gur, și acestea, 
argumente certe ele pro
priei deveniri.

---------------- -— x-----

ftaa&Ue
E sărbătoare-acum în calendar 
fereastră spre poezie și iubire — 
8 Martie, senin, sărută iar 
lumina ce ne stăruie-n privire

Aducem deci omagiul ce-1 nutrim 
tovarășelor noastre de o viață, 
acelora prin care dăinuim 
asemeni soarelui prin dimineață

Flori roșii, strînse-ntr-un buchet de jar, 
țesute parcă-n cusături de iie — 
sint florile aduse azi în dar 
Femeii-mamă, soră și soție

IOAN VASIU

Mamei
Așteptînd martie, in linia ochiului rămas deschis 

se adună o nouă dimineață. Și cum ar putea începe 
primăvara dacă nu înflorind în mâinile femeilor 
lumii starea de cîntec ?

E începutul acestui anotimp sărbătoresc al can
dorii și frumuseții, poartă prin care, desculți și cu 
inima in palmă, trecem din ieri în mîine lăsînd 
prin vămi urma pașilor care făuresc viață.

Femeia înseamnă în toate limbile pământului iu
bire; e felul în care mama ninge lumină peste noi, 
cei desprinși din ea, e întoarcerea păsărilor, legă
narea doinei, cristalinul apelor de munte.

Mîini de femei, modelând destine, făcătoare de 
minuni se numesc. Mîinile femeii aduc și apără 
viața și cu ele se construiesc orașe și drumuri, și 
ele stropesc cu sudoarea frunții calea prin care bo
bul de grâu se transformă în pîine.

Femeile sînt dascăli și arhitecți, țărani și mun
citori în uzinele patriei, medici, oameni de artă.

Ziua femeii e gloria acestui început de martie, 
cînd veșnicia pămîntului se declină spre noi femi
nin; pentru că feminine sînt esențele limbii româ
ne, numele țării, viața și libertatea, plinea și sarea, 
pacea și iubirea; pentru că Ana stă încremenită în 
zidire și ține timpuL

Femeia mamă, treeîndu-și rădăcinile în copii, 
poartă în ea povara veșniciei. Și ce-aș mai putea să 
spun, cînd nu există cuvinte care s-o cuprindă ? 
Mama — singura ființă care are nota zece la suflet, 
mama — partea noastră de adevăr și lumină.

Mame ale lumii, îngăduiți-mi să sparg o lacrimă 
de bucurie în unghiul pe care primăvara îl deschi
de în ochii copiilor voștri ; să vă spun că sînteți 
frumoase și bune.

Și lăsați rotirile mîinilor, căutând ceva care să 
vă semene, să mîngîie, în treacăt, diminețile unei 
viori.

Lumina demnității
(Urmare din pag. 1)
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LILIANA PETRU?

mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., privind în
făptuirea politicii demogra
fice și asigurarea unui spor 
corespunzător al populației, 
a venit să potențeze grija 
deosebită a partidului pen
tru viitorul națiunii noas
tre socialiste. Prevederile 
acestui document se con
stituie intr-un program de 
lucru, cartă de acțiune 
pentru organele și organi
zațiile de partid, organele 
de stat și cadrele 
medico-sanitare, pentru 
ca măsurile întreprinse 
să conducă la întărirea 
familiei, la creșterea nu
mărului membrilor patriei.

In complexa operă de 
formare a conștiinței noi, 
comitetele și comisiile de 
femei au aleasa menire - 
în calitate de mame — să 
determine transformări sen
sibile în comportamentul 
tinerei generații, iar prin 
festivalul „Cîntarea Româ
niei" sâ pună în valoare 
nesecatul izvor de talente, 
demonstrînd setea și dis
ponibilitatea lor pentru 
cultură și frumos.

La ceas de 8 Martie sâ 
omagiem femeia în lumina 
demnității la care a ridi
cat-o purtătorul celor mai 
umane idealuri — Partidul 
Comunist Român — urînd 
MAMEI, SOȚIEI, SURORII, 
FIICEI să ne trăiască în
tru mulți ani 1

l
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Prin creșterea calității minereurilor 
depășiri la toate sortimentele

• Cantități suplimentare de minereuri • Concen
trarea activității în zone cu conținuturi mai ridica
te • Deosebită atenție creșterii productivității mun
cii • „Ne organizăm temeinic lucrul în subteran" • 
Mai sînt probleme cu unele materiale.

Directorul adjunct tehnic 
al întreprinderii miniere 
Barza, inginerul Ionel 
Lung, ține evidența strictă 
a realizării planului fizic 
zi de zi, la producția de 
minereu, la fiecare sorti
ment și împreună cu ce
lelalte cadre din conduce
rea unității, cu șefii de 
sectoare și de raioane iau 
măsuri operative acolo 
unde se produc dereglări

aplică fructuos tehnologiile 
de exploatare în subetaje 
cu gol abandonat și cu în- 
magazinare, își concentrea
ză activitatea în zone cu 
conținuturi mai ridicate în 
metale, pune accent deose
bit pe aprovizionarea co
respunzătoare a locurilor 
de muncă din subteran cu 
materialele necesare. în a. 
cest sector mai sînt însă 
unele probleme generate

Contribuție mereu sporită la 
realizarea sarcinilor de plan
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ale activității. „Am pre
gătit temeinic producția a- 
cestui an, ne spune el, am 
demarat promițător și, în 
ianuarie, cu excepția unui 
singur sortiment, ce-i drept 
foarte important, ia cele
lalte ne-am realizat și de
pășit planul. Munca s-a de
rulat mai susținut și mai 
eficient în februarie, cînd 
ne-am realizat și depășit 
planul la minereul extras 
și prelucrat, la toate me
talele și substanțele afe
rente. Pe cele două luni 
care au trecut din an, spe- 
rurile de produse fizice 
sortimentale însumează 7 
tone cupru și 760 tone sulf 
(în concentrate), 350 tone 
calcită, 180 tone bentonită, 
32 tone utilaj minier, alte 
produse. De remarcat că 
în februarie toate sectoa
rele și majoritatea raioa
nelor și-au depășit preve
derile de plan, rezultate 
mai bune înregistrînd co
lectivele sectoarelor Mu- 
sariu II și Valea Arsului".

Angajați plenar pentru 
sporirea producției de mi
nereuri, de metale și alte 
substanțe pe care le con. 
țin, minerii de la Barza 
depun eforturi stăruitoare 
în direcția creșterii pro
ductivității muncii și îm
bunătățirii minereurilor 
extrase. în aceste scopuri

de lipsa cantităților sufi
ciente de baterii și acu
mulatoare pentru locomo
tive și de carbid.

Cei de la Valea Arsului 
— fruntași pe întreprinde
re în întrecerea socialistă 
în 1983 — au obținut și 
în primele două luni din 
1984 rezultate bune în pro
ducție. „Două au fost și 
rămîn în continuare pre. 
ocupările noastre de bază, 
spunea inginerul loan Tiu, 
șeful sectorului: îmbunătă
țirea calității minereului 
extras — în sensul de a 
ne orienta spre zone cu 
conținuturi mai bune de 
metale și creșterea pro
ductivității muncii. De fapt, 
în patru abataje aplicăm 
metoda de exploatare cu 
înmagazinare, iar într-unul 
metoda de exploatare in 
subetaje cu gol abandonat. 
Avem oameni harnici, pri- 
cepuți, cum sînt Petru Be- 
delean. Roman Stanciu, 
loan Avram, Gheorghe 
Jurca, Nicolae Sav, Măr
gărit Bălan, Vasile Dud, 
loan Chinder, Cornel Bo. 
cănici și alții, cu care spe
răm să ne depășim ritmic 
planul în continuare". „Or
ganizarea temeinică a mun
cii și folosirea deplină a 
timpului efectiv de lucru 
în abataj, buna aprovizio
nare cu materiale și res

pectarea riguroasă a teh
nologiilor de exploatare ne 
asigură realizarea și de
pășirea lună de lună a 
planului de înaintări cu 
10—20 și chiar 25 la sută, 
sublinia șeful de schimb 
loan Han. în Ianuarie am 
realizat în plus 7 ml, în 
februarie alți 7 ml".

Bine au muncit in fe
bruarie și minerii din sec
torul Musariu I, depășin- 
du-și planul fizic la toate 
sortimentele. Șeful secto
rului, Inginerul Gheorghe 
Roșea, sublinia: „N-am lu
crat rău nici în ianuarie, 
însă calitatea minereului, 
ca și unele carențe în a- 
provizionarea tehnico-ma- 
terială ne-au creat greu
tăți. în februarie am dat 
mai multă atenție acestor 
factori, am intensificat ac
tivitatea în zonele care 
prezintă filoane mai groa
se, am dat mai mare aten
ție asigurării efectivelor în 
subteran și alegerii steri
lului în abataje și astfel 
am reușit să ne îndeplinim 
planul, să recuperăm ceva 
din restanțele din ianua
rie. Avem condiții bune de 
muncă și întregul colectiv, 
din rîndul căruia l-aș evi
denția pe Nicolae Benea, 
Vasile Cozma, Azaria Micu, 
Nicolae Mursă, Aron Nî. 
coară, Teodor Circo, este 
hotărît să le valorifice de
plin, să-și depășească lună 
de lună planul". Angaja
rea colectivului am des- 
prios-o și din discuția cu 
maistrul loan Duna și cu 
șeful de schimb Vasile 
Ursu, de la raionul Măgu
ra, care considerau că roa
dele muncii lor sînt de
terminate de modul în 
oare-și organizează lucrul 
în abataje, de disciplina 
tehnologică și de produc
ție, de dăruirea fiecăruia 
în muncă. Ei relevau, de 
asemenea, necesitatea apro
vizionării corespunzătoare 
cu materialele de care au 
nevoie, garantind — ca de 
altfel toți interlocutorii — 
să-și îndeplinească și de
pășească lună de lună pla. 
nul, să asigure economiei 
naționale cantități sporite 
de metale.

DUMITRU GHEONEA

Recent a avut loc ple
nara Consiliului județean 
al oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară, 
prilej cu care a fost anali
zată activitatea desfășura
tă, sub conducerea Comi
tetului județean de partid, 
pentru realizarea sarcini
lor economico-sociale pe 
anul trecut și s-au stabilit 
direcțiile de acțiune în ve
derea îndeplinirii în cele 
mai bune condiții a pla
nului pe anul 1984 în fie
care sector de producție, 
în darea de seamă prezen
tată de președintele consi
liului, ~ Andrei Soos, s-a 
subliniat că oamenii mun
cii de naționalitate ma
ghiară din județul nostru, 
înfrățiți în muncă și idea
luri cu oamenii muncii ro
mâni, germani și de alte 
naționalități, și-au adus și 
își aduc o contribuție tot 
mai însemnată la înfăptui
rea politicii interne și ex
terne a partidului și sta
tului nostru. în acest con
text, s-a relevat contribu
ția determinantă a secre
tarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la elaborarea și 
înfăptuirea politicii națio
nale principiale a partidu
lui și , statului nostru, care 
își găsește expresie în re
partizarea rațională a for
țelor de producție pe în
treg teritoriul țării, în dez
voltarea economico-socială 
a tuturor localităților, în 
crearea condițiilor pentru 
ca toți cetățenii țării, fără 
deosebire de naționalitate, 
să-și afirme deplin aptitu
dinile, să participe activ 
Ia conducerea întregii vieți 
economico-sociale. Bucu- 
rîndu-se de drepturi egale 
cu toți cetățenii țării noas
tre, oamenii muncii de na
ționalitate maghiară au 
muncit și muncesc cu sîr- 
guință pentru sporirea pro
ducției de cărbune și de 
alte minereuri utile, a pro
ducției siderurgice și de e- 
nergie electrică, pentru 
realizarea edificiilor social- 
culturale, creșterea pro
ducției agricole și aplica
rea în viață a principiilor 
autoconducerii și autoapro- 
vlzionării teritoriale. în a-

celași timp, s-a reliefat 
faptul că oamenii muncii 
de naționalitate maghiară 
au asigurate largi posibi
lități pentru cultivarea tra
dițiilor cultural-artistice, a 
culturii și artei în limba 
maternă, numeroase for
mații și creatori obținînd 
rezultate notabile în edi
ția a IV-a a Festivalului 
național „Cîntarea Româ
niei".

Aoționînd cu răspundere 
și pricepere, umăr la u-

însemnări do la 
Plenara Consiliului 

județean al 
oamenilor muncii de 

naționalitate 
maghiara

măr cu colectivele munci
torești din care fac parte 
oamenii muncii de națio
nalitate maghiară care tră
iesc și muncesc în Valea 
Jiului — spunea Atila 
Fulop, au asigurat și în 
acest an extragerea su
plimentară a unor însem
nate cantități de cărbune, 
în special la minele din 
Paroșeni și Vulcan, depă
șirea prevederilor la pro
ducția de energie electrică 
și a sarcinilor de export 
la confecții, iar pe șantie
rele de construcții se înre
gistrează ritmuri superioa
re de execuție. Muncitori 
sau șefi de brigadă cum 
sînt Fu to Gherasim, Ba- 
lasz Szabo, Kalman Gheza, 
Matyas Ladislau, Kiss Ște
fan și mulțî alții, se bucu
ră de stima și încrederea 
tovarășilor de muncă.

Referindu-se la rezulta
tele notabile înregistrate 
în sporirea producției de 
cărbune la I. M. Vulcan, 
Dobner Atila, a relevat nu
meroasele acțiuni între
prinse pentru ridicarea ni

velului politic și profesio
nal al oamenilor muncii.

în cuvîntul lor, tovară
șii Doboy Ștefan și Orban 
Kalman, au pus accentul 
pe măsurile ce au fost și 
vor fi întreprinse în con
tinuare în vederea spori
rii producției agricole, în 
lumina sarcinilor și orien
tărilor date de secretarul 
general al partidului pri
vind obținerea în anul 
1984 a unor producții agri- 
cole record, pentru crește
rea contribuției gospodării
lor populației la realizarea 
prevederilor Programului 
unic.

Evidențiind rezultatele 
dobîndite pînă acum și 
sarcinile de viitor în pri
vința pregătirii forței de 
muncă, educației prin mun
că și pentru muncă a ti
nerei generații, lancso Te
rezia și Deak Parasehiva 
s-au referit la activitatea 
rodnică ce se desfășoară 
în vederea ridicării pe o 
treaptă calitativ superioară 
a întregului învățămînt.

Pentru înfăptuirea îii 
cele mai bune condiții a 
planului în profil terito
rial pe anul 1984, care 
prevede ritmuri susținute 
de creștere a producției in
dustriale, în agricultură și 
în celelalte sectoare, pre
cum și ridicarea în conti
nuare a nivelului de trai 
al întregului popor, parti- 
cipanții la plenară s-a,u an
gajat să-și amplifice efor
turile și să-și aducă în
treaga contribuție la va
lorificarea eficientă a po
tențialului productiv al ju
dețului nostru, întîmpinînd 
cu rezultate tot mai bune 
în muncă cea de-a 40-a a- 
niversare a revoluției de 
eliberare națională și so
cială și Congresul ai XIII- 
lea al partidului. în acest 
scop, a fost adoptat un 
concret și mobilizator pro
gram de acțiune.

IDIALOG ^CITITORII
SESIZĂRI • SOLUȚI’

Pulsul redresării se simte de la un schimb la altul
(Urmare din pag. 1)

mare, a scăzut mult nu
mărul absențelor nemoti
vate, la unele puncte de 
lucru nu mai înregistrăm 
nici un nemotivat.

— Cei aproape 2 600 de 
tineri uteciști își au locu
rile de muncă în toate 
secțiile combinatului — 
sublinia tovarășul loan 
Avram. Unii ne mai fac

necazuri. Lipsesc de la lu
cru, nu se preocupă să-și 
ridice nivelul de pregătire 
profesională. O spun însă 
cu toată certitudinea că 
majoritatea sînt muncitori 
destoinici. Am lansat și câ
teva inițiative care credem 
că, bine urmărite și con
duse, vor da roade: „Elec- 
trofiltrul tineretului" — La 
agiomerator, „Generatorul 
tineretului" — la C.E.T.-2,

„Cu vagonul pe urmele ri
sipei", vagon în care adu
năm metale feroase și ne
feroase ce se risipeau prin 
combinat în toate cele 52 
organizații de bază am 
lansat o vastă campanie 
de întărire a ordinii și dis
ciplinei muncitorești.

Un suflu nou, o atmo
sferă mobilizatoare, anga- 
jantă în muncă se simte 
în toate secțiile combina

tului. Chiar o schimbare 
în atitudinea oamenilor se 
poate observa la locurile 
de muncă pînă de curînd 
cu mari probleme. Prinde 
așadar contur tot mai pre
cis programul de redresa
re, de recuperare a restan
țelor. Destoinicul colectiv 
de siderurgiști ai Călanu- 
lui dovedește prin fapte că 
poate realiza mai mult 
cocs și fontă pentru țară.

CU ALCOOL... 
LA LOCUL DE MUNCĂ

• Constantin Bărbosu, maistru la 
Trustul energo-montaj București, lo- 

. tul Petroșani, a fost condamnat la 
10 luni închisoare, în baza art. 18,

’ al. 2, litera „B“ din Decretul nr. 400/ 
11981, cu obligarea la muncă corec- 

țională.

I Motivul condamnării: s-a prezen
tat la lucru, cînd acele ceasornicu-

Ilui arătau doar ora 7, sub influența 
alcoolului. Solicitat să se supună 

' testării cu fiola alcoolscop a refuzat 
| și a părăsit unitatea.
' Pentru o asemenea abatere a fost I condamnat la 8 luni închisoare, de
» asemenea, cu obligarea executării 

pedepsei la muncă corecționaîă și J Lakatoș Șandor, muncitor necalificat 
| la C.S. Hunedoara. La aplicarea pe

depsei acestuia s-a avut în vedere I' și faptul că, deși are doar 19 ani, 
consumă zilnic o mare cantitate de 

' alcool, este indisciplinat, întârzie ne
motivat în repetate rînduri, provoacă 

» scandaluri în localuri publice.
Sentințele pronunțate de către ju- 

’ decătoriile di>n Petroșani și, respectiv, 
| Hunedoara au rămas definitive,

de către organele de miliție. Pe
deapsa: 10 luni închisoare cu obli
garea la muncă corecționaîă.

FURAU DIN AVUTUL OBȘTESC

Deși tineri, Aurel Vălean și Emil 
Ciupa s-au obișnuit să „ciupească" 
de unde se poate și ce se poate. 
Intorcîndu-se de la pescuit, au furat 
din proprietatea CA.P. Deva fiecare 
cite un sac cu cartofi pe care, cu 
concursul unui șofer de pe o autocis-

Fapte din instanță
ternă, i-au transportat în cartierul 
Bejan, unde locuiau. Surprinși de 
organele de miliție, inculpații au fost 
deferiți justiției. Judecătoria din Deva 
l-a condamnat ia cîte un an închi
soare, cu obligarea la muncă corec- 
țională.

Tot pentru furt din avutul obștesc 
a fost condamnat și Neculaî Avram, 
mecanizator la I.A.S. Simeria. Incul
patul, profitând de faptul că șeful 
fermei nu se afla în unitate, a în
cărcat în remorcă 322 kg varză, pe 
care a încercat să o transporte la 
domiciliul său. A fost însă depistat

ISPRĂVI ALE UNOR CEFERIȘTI 
CU .MINA LUNGA"

Șef de manevră în gara C.F.R, 
Subcetate, loon Bretean sustrăgea 
diferite produse care tranzitau prin 
stație. A sustras, rînd pe rind, 150 
kg orz, pe care l-a vîndut unei per- 
soane pentru 400 de lei, 150 kg 
porumb știuleți, pe care de ase
menea l-a valorificat, iar recent a 
sustras drntr-un vagon 130 kg po
rumb boabe pentru care o încasat 
600 lei. De asemenea, împreună cu 
Radu Obadă, manevrant la stația 
GF.R. Subcetate, ou sustras dintr-o 
cisternă 30 litri de motorină.

Pentru actele săvîrșite, loan Bre
tean a fost condamnat la 2 ani în
chisoare, Iar Radu Obadă la 7 luni, 
dispunîndu-se eg arnbii inculpați să 
execute pedepsele prin muncă co- 
recțională.

Rubrică realizată cu sprijinul 
Tribunalului județean

Iw
Iw
I
I*
Iw
I
I*
Iw
Iw
I
I
I
I 
I*

• Ne-ați solicitat, to
varășă Sofia Păsărilă din 
Hunedoara, bulevardul 
Corvin nr. 16, bloc G1, 
etaj III, apartament 42, 
să vă ajutăm in a se lua 
măsurile necesare, de că
tre unitățile competente, 
pentru înlăturarea infil- 

i trațiilor de apă la baia 
din apartamentul ce-1 o- 

l cu păți. Cercetindu-se la 
fața locului cele sesizate 
în scrisoare, s-a consta
tat că cerința dumnea
voastră este’ justifica:! și 
că infiltrațiile se datoresc 
defecțiunilor de la coloa
nele de scurgere a ape
lor menajere și folosirii 

» neglijente a instalațiilor 
1 sanitare de către locata

rul loan Pleș, de la a- 
partamentul 54, etajul IV. 
Remedierea acestui nea
juns este de competența 
I.G.C.L. Hunedoara.

Luîndu-se legătura cu 
Grupul de întreprinderi 
pentru gospodărie comu. 

i nală și locativă al jude
țului, conducerea acestei 
unități a dispus I.G.C.L. 
Hunedoara 6ă execute, 
pînă la 24 martie a.c., Iu-

ÎNTREBĂRI -

crărlle de verificare a in
stalațiilor sanitare pe în
treaga coloană și să ter
mine tencuielile anticon- 
dens. Conducerea 
G.I.G.C.L. Deva va apli
ca sancțiunile cuvenite 
celor vinovați pentru ne- 
executarea în termen a 
lucrărilor amintite.

• Ne sesizați tovarășe 
N. B. din satul Hățăgel, 
comuna Densuș, că cetă
țeanul Moise Vasilonl și-a 
construit o locuință, fo
losind materiale sustrase 
din patrimoniul unor «- 
nități socialiste. în urma 
cercetărilor efectuate re
zultă că cele relatate în 
scrisoarea trimisă redac
ției nu se confirmă. Sus- 
numitul a prezentat for
me legale de proveniență 
a materialelor, iar la con
structor (Cooperativ*  „Re
tezatul" din Hațeg) a a- 
chitat integral valoarea 
prestațiilor — 11000 Iei. 
în consecință, dorința 
dumneavoastră de a fi 
deferit justiției, e soco
tită ca nefondată și ten
dențioasă. Pentru adevăr 
și corectitudine nimeni 
nu poate fi pedepsit.

RĂSPUNSURI
• Nicolina Mîndrescu luni de la încadrare nu

— Hunedoara. Potrivit beneficiază de alocație 1 
prevederilor Decretului pentru copii, iar urmă-1 
246/1977, persoanele încă- toarele 6 luni alocația se r 
drate în muncă, avînd acordă în cuantum de I 
contract pe durată nede- numai 50 la sută. în si- I 
terminată, a căror vechi- tuația dumneavoastră a- f 
me în muncă la data în- veți dreptul la cuantumul £ 
cad rării este întreruptă.. integral al alocației, in- I 
din vina lor, timp de 3 cepînd eu 1 aprilie 1984, ț
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PLENARA LĂRGITĂ A CONSILIULUI SANITAR SUPERIOR i IMPORTANT DE LA C.E.C.
(Urmare din pag. 1)

tul nostru, personal tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
acordă o atenție deose
bită creării celor mai 
bune condiții de muncă și 
viață în vederea asigură
rii progresului neîntrerupt 
al țării, și, pe această 
bază, a sporirii gradului 
de civilizație și bunăstare 
al poporului nostru. Tot
odată, a fost relevat fap
tul că, în anii noștri de 
«nari realizări pe toate pla
nurile, în mod deosebit 
după Congresul al TX-lea 
al P.C.R. — de cînd în 
fruntea partidului sc află 
tovarășul Nicolae
Ceaușescu — s-au alocat 
fcmduri importante pentru 
îngrijirea sănătății po
porului, ceea ce demon
strează umanismul întregii 
politici a partidului și sta
tului, preocuparea stator
nică față de om — su
prema valoare a societății 
noastre socialiste. Vorbito
rii au arătat că această 
atenție deosebită îșî gă
sește expresie elocventă în 
crearea unei puternice baze 
materiale și de cadre de 
specialitate.

în mod unanim, > toți 
cei care au luat cuvîntul 
au exprimat, în numele 
lor și al colectivelor pe 
care le reprezintă, cele mal 
calde mulțumiri și întrea
ga recunoștință conducăto
rului iubit al partidului și 
statului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru preocu
parea sa nobilă și constan
tă privind prezentul și 
viitorul națiunii noastre 
socialiste, realizarea pro
gramului de ridicare a 
bunăstării generale a celor 
ce muncesc, înfăptuirea po
liticii demografice, crește
rea sporului natural al 
populației, ca o condiție 
esențială a menținerii să- 
nĂtAții fizice și morale a 
poporului român.

în lumina sarcinilor și 
exigențelor formulate de 
secretarul general al parti
dului, participanții la ple
nară au analizat, în spirit 
critic și autocritic, activi
tatea desfășurată de Minis
terul Sănătății, de Consi
liul Sanitar Superior, di
recțiile sanitare județene, 
de unitățile și cadrele me- 
dico-sanitare. de organele 
și organizațiile de partid. 

de organele de stat pentru 
înfăptuirea politicii demo
grafice.

însușindu-și pe deplin 
Hotărî rea Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., indicațiile și orien
tările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, participanții la 
dezbateri au arătat că vor 
trece neîntârziat la stabili
rea unui complex de mă
suri care să pună ordine 
desăvârșită în domeniul 
creșterii natalității, dome
niu atât de important pen
tru viitorul națiunii noastre 
socialiste. în acest sens, 
s-a menționat că vor fi 
elaborate programe speciale 
în vederea realizării indi
catorilor de natalitate în 
flecare județ, în fiecare 
localitate a țării. Totoda
tă. s-a subliniat că orga
nele șl organizațiile de 
partid. Consiliul Sanitar 
Superior, Ministerul Sănă
tății, direcțiile sanitare ju
dețene vor acționa ferm 
pentru întărirea controlu
lui asupra modului în care 
unitățile sanitare asigură 
starea de sănătate a ma
mei și copilului. Se va ur
mări respectarea strictă a 
legislației și reglementări

lor privind întreruperea 
cursului normal al sarci
nii în maternități și cabi
nete medicale, luîndu-șe 
măsuri drastice împotriva 
tuturor acelora care încal
că sau nesocotesc normele 
stabilite în acest dome
niu.

Plenara a reafirmat 
voința întregului personal 
sanitar de a nu precupeți 
nici un efort pentru înfăp
tuirea politicii demografice 
a țării, pentru desfășura
rea unei activități de asis
tență medicală superioară, 
contribuind astfel activ la 
dezvoltarea generală a 
națiunii, la asigurarea să
nătății, tinereții și vigorii 
poporului nostru.

în încheierea lucrărilor 
a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România.

Cuvîntarea conducătoru
lui partidului și statului 
nostru a fost urmărită 
cu deosebit interes, cu 
deplină aprobare și profun
dă satisfacție, fiind sub
liniată în repetate rînduri 
cu aplauze îndelungate.

i

4 cîștiguri a

4 cîștiguri a

5 cîștiguri a

5 cîștiguri a

7 cîștiguri a

7 cîștiguri a

100 cîștiguri a

400 cîștiguri a 

3000 cîștiguri a 

12000 cîștiguri a

Se vor acorda < 
15 532 cîștiguri cu o v( 
lei.

Ca urmare a majorării emisiunii obligațiuni
lor C.E.C cu cîștiguri, Centrala C.E.C. București 
a aprobat un nou pian de cîștiguri care se a- 
cordă la tragerile la sorți, lunare, începînd cu 
1 martie 1984, astfel:

50 000 lei

40 000 lei

35 000 lei

30 000 lei

25 000 lei

20 000 lei

5 000 lei

3 000 lei

1 000 lei

800 lei

istfel un număr total de 
iloare totală de 15 300 000

Conferința „Femeile și Campania

*. mondială pentru dezarmare"

U-R-S-S. Rezultatele alegerilor 

de la 4 martie

Cîștigurile revin întregi obligațiunilor de 
200 lei.

Obligațiunile C.E.C. se pot procura de la 
toate agențiile C.E.C. proprii din orașele și co
munele județului.

GENEVA 7 (Agerpres). — 
La Palatul Națiunilor din 
Geneva s-au deschis lu
crările unei conferințe in
ternaționale cu tema „Fe
meile și Campania mon
dială pentru dezarmare". 
La dezbateri iau parte 
peste 130 de reprezentante 
ale organizațiilor de femei 
din unele țări europene, 
Ș.U.A. și Canada, care se 
pronunță împotriva peri
colului nuclear și a cursei 
înarmărilor, pentru dezar
mare, securitate și pace.

In luările lor de cuvînt, 
participantele la confe
— • • — • — • — • — • — •
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• Frumoase succese
• ale fotbalului românesc
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In drumul său viguros 
spre... lume, fotbalul româ
nesc a făcut ieri noi pași 
- însemnați, hotăriți. Deși 
o victorie asupra repre
zentativei Greciei nu este, 
la prima vedere, decit o 
victorie de palmares, totuși 
in noua istorie a echipei 
naționale se consemnează 
resursele mereu reîmpros
pătate ale fotbalului nos
tru, at-unci cînd acestea 
sînt căutate și captate de 
oameni cu pricepere în 
sportul în care toată lumea 
se pricepe... Fără interna
ționalii dinamoviști — ple
cați la Tbilisi să înfăp
tuiască un alt act de cer
tificare a noii calități în 
fotbal — antrenorii Mircea 
Lucescu și Mircea Radu
lescu au .chemat sub Trico
lor noi jucători - Mateuț, 
Hagi, Bah'nt, Coraș. Dintre 
ei ffșnește cu aplomb 

acest Mateuț al Hunedoa
rei, jucătorul care vine in 
fotbalul nostru cu dezinvol
tură, vigoare, calitate - 
făurindu-și o personalitate 
distinctă. Autor al golului 
al doilea, ce avea să 
apropie scorul de adevă
rul desfășurării meciului, 
Dorin Mateuț și-a deschis 
mal larg poarta spre titu
larizarea în națională. 

0 ■ . 0

rință au dat expresie în
grijorării femeilor din în
treaga lume în legătură cu 
proporțiile, ritmul și pe
ricolele cursei înarmărilor 
și au subliniat că se im
pun de urgență înfăptuirea 
dezarmării, în primul rind 
a dezarmării nucleare, a- 
doptarea unor măsuri care 
să ducă la eliberarea Euro
pei și a lumii de primej
dia fără precedent pe care 
o constituie acumularea 
unoi- stocuri tot mai mari 
de arme nucleare, din ce 
în ce mai sofisticate și 
mai distrugătoare.

Bravo Mateuț, felicitări 
celor ce te-au învățat fot
bal, felicitări lui . nea 
Mitică Pătrașcu, descoperi
torul de talente la Hune
doara I

La Tbilisi, campioana 
țării noastre, Dinamo, a 
avut de înfruntat campioa
na U.R.S.S., Dinamo 
Minsk — un partener in
comod, cu un joc specific, 
propriu, care n-a permis 
bucureștenilor decit rareori 
să-și facă jocul combi na
tiv. Dar, atunci tind l-au 
făcut, spre finalul meciu
lui, ei au izbutit să înscrie 
golul egalizator prin acest 
superb jucător, Mircea Red- 
nlc. Un rezultat mare, 
deschizător de o nouă ca
rieră europeană a unei 
echipe românești, de data 
aceasta in cea mai impor
tantă competiție continen
tală intercluburi — C.C.E. 
Un rezultat de mare pres
tigiu, dobindit de o echi
pă matură, în care, iată, 
un alt hunedorean a avut 
cuvîntul decisiv.

Să ne mindrim cu jucă
torii noștri care cresc pen
tru fotbalul românesc I Să 
ne mindrim cu Mircea Lu
cescu, care îi pune mereu 
în valoare I

NICOLAE STANCIU

MOSCOVA 7 — Trimisul 
Agerpres, S. Morcovescu, 
transmite : La Moscova au 
fost date publicității re
zultatele oficiale ale ale
gerilor de la 4 martie pen
tru cele două camere 
ale Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. — Sovietul Uniunii 
și Sovietul Naționalităților.

Din datele furnizate de 
Comisia electorală centrală 
rezultă că cei 750 de de- 
putați în Sovietul Uniunii 
au întrunit sufragiile a 
183 897 278 alegători, res

ROMÂNIA - GRECIA 2-0 (1-0)
CRAIOVA 7 (Agerpres). 

— Pe stadionul „Central" 
din Craiova, în prezența 
a peste 25 000 de specta
tori, s-a disputat ieri 
meciul internațional ami
cal de fotbal dintre selec
ționatele României și Gre
ciei.
Scorul a fost deschis în 

min. 16, cînd, la o lovi
tură liberă executată de 
Hagi, atacantul Coraș, 
bine plasat în careul ad
vers, a trimis cu capul 
balonul în colțul din

DINAMO MINSK - DINAMO BUCUREȘTI
1-1 (1-0)

TBILISI 7 (Agerpres). — 
Gazdele — o echipă 
atletică — au început în 
forță, deschizînd scorul 
în minutul 7, prin Guri- 
novici, care a înscris din 
apropiere. în continuare 
însă, fotbaliștii dinamo
viști, superiori din punct 
de vedere tehnic, au e- 
chilibrat jocul, înclinînd 
balanța ocaziilor în fa
voarea lor, în urma unor 
contraatacuri viguroase, 
purtate în viteză. Astfel, 
în minutul 12, Orac șu- 
tează puternic și plasat, 
Kubriko, portarul gazde
lor, respingînd cu mare 
dificultate, iar în minu
tul 18 este rîndul lui 
Movilă să șuteze la 
poartă, periculos. Cea 
mai mare ocazie a pri

pectiv 99,94 la sută dintre 
cei înscriși pe listele e- 
lectorale.

în Sovietul Naționalități
lor au fost aleși 749 de de- 
putați în favoarea cărora 
s-au pronunțat 99,92 la sută 
dintre alegători.

Din totalul deputaților 
aleși în Sovietul Suprem 
al U.R.S.S. 527 sînt mun
citori, iar 242 colhoznici. 
Din numărul total al de
putaților în forul legislativ 
suprem al Uniunii Sovie
tice 32,8 la sută sînt femei.

stînga al porții lui Sar- . 
ganis. #

Repriza secundă s-a | 
desfășurat, de asemenea, # 
în nota de dominare a j 
echipei române. în mlnu- a 
tul 56 Cămătaru, scăpat ( 
singur eu portarul, a a 
ratat majorarea scorului, , 
dar patru minute mai tir- a 
ziu, la o fază de atac | 
bine construită, Mateuț a a 
înscris cel de-al doilea o 
gol pentru formația noas- I 
tră. •

mei reprize a aparținut 
tot fotbaliștilor români, • 
în minutul 29 Orac pă- I 
trunzînd decis în careu, • 
dar șutul său a fost bio- I 
cat în ultimă instanță de • 
Kubriko. |

în repriza a doua, me- • 
ciul se menține echili- | 
braț, dar finalul va a- a 
parține, din nou, dina- ( 
moviștilor bucureșteni, a 
care au obținut o meri- , 
tată egalare în minutul • 
87: Orac execută exce- | 
lent un corner de pe a 
partea stingă, fundașii ( 
sovietici resping la 16 a 
m de poartă, de unde , 
Rednic preia calm și # 
cu un șut plasat înscrie | 
în stînga portarului de la 
Minsk. *

SANATORIUL T.B.C. - BOLI PULMONARE 
CRONICE SI RECUPERARE FUNCȚIONALĂ 

GEOAGIU
încadrează

• un fochist — încălzire centrală.

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
cele prevăzute de Legea nr. 12/1971 și Legea 
nr. 57/1974.
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V I N Z A R I

■ Vînd apartament achitat,
două camere, cărămidă, par
chet, faianță, gaze și aragaz 
trei ochiuri, preț convenabil. 
Deva, telefon 28770. (4370)

■ Vînd apartament patru
camere, cărămidă. Deva, zona 
pieței, telefon 14633. (4383)

■ Vînd apartament două
camere. Deva, Dacia, bloc 
29, scara C, ap. 26. (4379)

■ Vînd casă (curte, grădină) 
și anexe gospodărești (curte 
grădină). Simeria, Șoseaua 
Națională 34—36, telefon 60774.

. (4377)

■ Vînd Dacia 1 310 nouă.
Deva, telefon 21815, după-amia- 
ză. (4382)

■ Vînd Dacia 1 300, neridi-
eată. Deva, telefon 21375, Cu- 
ciureanu Victoria. (4387)

■ Vînd Dacia 1 300 nouă. 
Deva, strada Eminescu, bloc 
J, scara B, apartament 18.

(4360)
■ Vînd Renault 10, stare

bună. Deva, telefon 11309, zil
nic. (4388)

■ Vînd mobilă de aparta
ment. Deva, telefon 14305, 
orele 17—19. (4375)

ÎNCHIRIERE

■ Primesc în gazdă tineri
căsătoriți. Deva, telefon 14305, 
orele. 17—19. (4376)

■ Cu ocazia aniversării zi
lei de naștere a lui Rudeanu 
Anton, la 8 martie, soția Mă- 
rioara cu fiii Iulia și Adrian, 
Mihail și Angela, Ioan și 
Aurora, nepoții Ionuț, Mă- 
rioara și Mihaela îi doresc 
sărbătoritului ani mulți cu 
sănătate, noroc și fericire.

(4385)

■ Soția, fiicele, ginerii și 
nepoții urează lui Zabos Ale
xandru, cu ocazia aniversării 
a 60 ani și a pensfonării, să
nătate și „La mulți ani !“.

(4371)

■ Cu ocazia aniversării zilei
de naștere’ și a pensionării 
dragului nostru Pocanschi 
Mihai, întreaga familie îi 
dorim sănătate și „La mulți 
ani !“. (4372)

■ Gina, îți dorim „La mulți 
ani* 4, fericire, multă sănătate. 
Nela.

COMEMORĂRI

■ Soția Clara și familia 
anunță comemorarea unui an 
de la stingerea din viață a 
neuitatului soț, col. rez. DE- 
DEOGLU PAVEL.

Comemorarea, duminică, 11 
martie 1984, orele 12, în Deva, 
strada ’ Avram Iancu. (4363)

■ Familia îndoliată anunță 
cu adîncă durere împlinirea a 
doi ani, la 8 martie, de la 
pierderea scumpului lor IE- 
NAȘESCU EUGEN, din Valea 
Sîngiorgiului.

Lacrimi șl flori tn aminti
rea celui maî bun tată din 
lume. (4368)
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