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SUB CONDUCEREA PARTIDULUI, 40 DE ANI 
DE PREFACERI SOCIALISTE

Munca organizatorică de partid—subordonată îndeplinirii 
integrale a obiectivelor economico-sociale ale județului

GHEORGHE MATEI,
secretar al Comitetului județean de partid

Cel de-al 4-lea an al cin
cinalului 1981—1985 — cin
ci n-aI adoptat de Congresul 
al XII-lea al partidului, sub
stanțial îmbogățit în orien
tări și prevederi concrete de 
Conferința Națională și ple
narele C.C. al P.C.R. care 
i-au urmat — pune în fața 
organizației județene de 
partid cerința ca, relevind 
dimensiunile și complexitatea 
obiectivelor și sarcinilor eco
nomico-sociale, să evalueze 
forțele și modalitățile prin 
care trebuie să acționeze 
pentru transpunerea fermă a 
acestora în viață.

Anul 1984, fiind și anul 
unor mari evenimente în 
viața partidului, în istoria 
nouă a poporului nostru — 
a 40-a aniversare o revolu
ției de eliberare socială și 
națională și cel de-al Xlll-lea 
Congres al partidului - con
feră noi dimensiuni obiecti
velor societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, ale noii 
calități și trecerii în stadiul 
mediu de dezvoltare a 
României.

Avind o pondere însemna
tă în producție cît și în con
sumul țării la materii prime, 
energie și combustibili, jude
țul nostru este puternic an
gajat în sporirea contribu
ției sale la înfăptuirea pro
gramelor special adoptate de 
Conferința Națională a parti
dului, reanalizate și îmbu
nătățite - în raport c-u ce
rințele actuale și de per
spectivă ale economiei națio
nale — de către Plenara din 
noiembrie 1983 a C.C. al 
P.C.R. în 1984 economia ju
dețului trebuie să producă, 
între altele, 8,7 milioane to-
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CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ
O condiție esențială pen

tru obținerea unor recolte 
bogate este fertilizarea cu 
îngrășăminte chimice și 
naturale a terenurilor, tn 
ce stadiu se află și cum 
se desfășoară această ac
țiune In unitățile C.U.A.S.C, 
Totești ?

Primele amănunte le a- 
flăm de la Ilie Ștefănie, 
inginerul șef al consiliului 
unic.

— Cu eîtva timp in urmă 
am terminat de efectuat 
fertilizările chimice pe 
toate suprafețele semănate 
cu orz șl grîu. Acum acțio
năm cu forțe sporite în 
toate unitățile consiliului 
la transportul și adminis
trarea îngrășămintelor or
ganice pe suprafețele ce 
vor fi cultivate în această 
primăvară cu cartofi, po
rumb și alte culturi. 

ne de cărbune net preparat, 
7,2 miliarde kWh energie e- 
lectrică, 3,1 milioane tone de 
fontă brută, aproape 4 mi
lioane tone oțel, 2,8 milioa
ne tone laminate finite, 25 
mii tone de utilaje miniere, 
precum și multe alte pro
duse. Valoarea producției 
marfă industrială în 1984 va 
fi cu peste 3 miliarde lei mai 
mare decît în 1983, spor ce 
va trebui să-l obținem cu

deosebire în minerit, side
rurgie, construcția de mașini, 
in unitățile materialelor de 
construcții și industria ușoa
ră. Tot în acest an, în eco
nomia județului volumul in
vestițiilor se ridică la aproa
pe 10 miliarde lei, cu pre
cădere în ramurile de bază 
— prospecțiuni, exploatări și 
extracția de minereuri și căr
bune, energie electrică, agri
cultură, precum și în con
strucția de locuințe.

Importante sarcini avem 
de îndeplinit, de asemenea, 
în amplificarea producției 
destinate exportului, asigu
rarea unor producții agri
cole vegetale și animaliere 
record, diversificarea produc
ției și serviciilor pentru popu
lație, perfecționarea activi

Eforturi susținute 
pentru încheierea 

lucrărilor de fertilizare
— Se știe, unitățile din 

zonă sîn't într-un fel spe
cializate în producerea de 
cartofi. în ce stadiu vă 
aflați cu aplicarea îngră

C. U. A. S. C. TOTEȘTI

șămintelor naturale pe su
prafețele ce vor fi culti
vate cu această cultură ?

— întîi voi sublinia că 
în toate cele nouă coope
rative agricole din consi
liul nostru s-au terminat 

tății în transporturi, comerț, 
învățămînt, sănătate ți cul
tură.

Ținând seama de amploa
rea și complexitatea unor a- 
semenea obiective majore, 
organizația județeană de 
partid, care cuprinde peste 
100 000 de comuniști, cu un 
mare număr de organizații 
de partid, un puternic activ, 
are menirea de a acționa 
cu toată hotărîrea pentru 
coordonarea unitară a efor
turilor consacrate transpune
rii in viață a programelor 
adoptate de partid.

In această acțiune de an
vergură, angrenînd uriașe 
forțe umane, mijloace mate
riale și financiare, de o co- 
vkșitoare însemnătate este 
aplicarea în întreaga noas
tră activitate a concluziilor, 
învățămintelor și sarcinilor 
ce se desprind din cuvînta- 
rea secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la consfătuirea 
de lucru de la Mangalia, din 
vara trecută, pe problemele 
muncii organizatorice și po
litico-educative — moment de 
referință în abordarea revo
luționară a operei construc
tive, în ansamblul activității 
de conducere. Cu acel pri
lej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu formula imperati
vul : ..Este necesar ca orga
nele și organizațiile de partid 
să asigure organizarea te
meinică și in detaliu a mun
cii pentru realizarea in cele 
mai bune condiții a hotări- 
rilor, a legilor, a tuturor pla
nurilor și programelor de 
activitate".

înfăptuirea exigențelor for
mulate de secretarul gene
ral al partidului constituie u- 
nul din obiectivele fundamen
tale ale preocupărilor birou
lui Comitetului județean, ale
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de aplicat ingrășămintele 
organice pe toate terenu
rile destinate culturii in
tensive de cartofi Admi
nistrarea gunoiului s-a e

fectuat conform tehnolo
giilor aprobate, adică 50 
tone la hectar, tn conti
nuare s-a trecut la aplica
rea îngrășămintelor natu
rale și pe celelalte supra
fețe destinate cartofilor. De

1N LUMINA HOTĂRIRII COMITETULUI POLITIC EXECUTIV 
AL C. C. AL P.C.R., A INDICAȚIILOR Șl ORIENTĂRILOR 

DATE DE SECRETARUL GENERAL AL PARTIDULUI, TOVARĂȘUL 

NICOLAE CEAUȘESCU, LA PLENARA LĂRGITĂ A 

CONSILIULUI SANITAR SUPERIOR 

înfăptuirea fermă a politicii 
demografice a partidului —garanție 

sigură pentru vigoarea națiunii
„Una din preocupârile fundamentale ale partidului și statului 

democrației muncitorești revoluționare o constituie dezvoltarea nu- 
mericâ, păstrarea vigorii și tinereții poporului nostru. Trebuie să nu 
uităm nici un moment că avem deosebita răspundere, în fața poporu
lui, a prezentului și viitorului națiunii noastre socialiste, de a acorda 
cea mai mare atenție realizării acestui obiectiv fundamental, dea lua 
toate măsurile care se impun pentru realizarea neabătută a politi
cii partidului și in acest domeniu de activitate. Aceasta impune, 
în primul rînd, o acțiune hotărîtă in direcția întăririi și apărării fa
miliei — ca celulă de bază a națiunii — și pentru creșterea nata
lității, a vigorii și tinereții poporului nostru".

NICOLAE CEAUȘESCU

în prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre- 
tarjil general al partidului, 
miercuri a avut loc Plenara 
lărgită a Consiliului Sani
tar Superior care a anali
zat, în spiritul recentei 
Hotărîri a Comitetului Po
litic Executiv al C. C. al 
P.C.R., problemele esen
țiale privind înfăptuirea 
politicii demografice în 
țara noastră.

înaltul patronaj sub 
care s-au desfășurat lucră
rile plenarei vorbește con
vingător despre preocupa
rea asiduă și permanentă 
a secretarului general al 
partidului pentru înfăp
tuirea politicii demografi
ce a partidului, despre 
profundul umanism al aces
tor preocupări.

La cel de al XII-lea 
Congres al partidului, tova
rășul Nicoale Ceaușescu 
sublinia că „partidul va 
urmări în continuare pro
movarea și întărirea sănă-

Adunarea festivă din Capitală cu 
prilejul sărbătoririi Zilei de 8 Martie

Joi, după-amiază, a avut 
loc, în Capitală, adunarea 
festivă organizată de Con
siliul Național al Femeilor, 
împreună cu Consiliul Cul
turii și Educației Socia
liste, Consiliul Central al 
Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, Co
mitetul Central al Uniu
nii Tineretului Comunist, 
Consiliul Național al Or
ganizației Pionierilor și 
Comitetul municipal al 
femeilor București, cu pri_ 

asemenea, se fertilizează și 
suprafețele pentru- porumb, 
cît șl livezile cu pomi. Pî
nă acum s-au administrat 
peste 18 000 tone de gunoi 
pe jumătate din suprafața 
planificată să se cultive cu 
cartofi, pe 75 ha porumb 
și 53 ha în livezi Mai bi
ne stau pînă la această 
dată cooperativele din To
tești, care au administrat 
ingrășămintele pe 150 de 
hectare din cele 220 des
tinate culturii de cartofi, 
cele din Clo poți va Peștea- 
na. Sarmizegetusa. Densuș 
și Ostrov.

— Totuși, față de ce era 
planificat să se realizeze 
și ce s-a făcut pînă acum 
nu s-ar putea zice că se

MIRCEA LEPÂDATU 
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lății poporului, stimularea 
natalității și asigurarea 
unui spor demografic nor
mal, ocrotirea mamei și a 
copilului, întărirea fami
liei, realizarea unor pro
porții juste în structura 
populației, creșterea vigu
roasă, fizică și intelec
tuală a noilor generații".

Se poate afirma cu toa
tă convingerea că mate
rializarea în fapte a poli
ticii demografice a fost de 
la an la an tot mai con
sistentă. tot mai bine re
flectată în baza materială 
a ocrotirii sănătății. Cu 
toate acestea, sporul na
tural al populației nu este 
cel prevăzut în documentele 
de partid, nu asigură armo
nia proporțiilor în structura 
populației. Consecvent și 
intransigent în înfăptuirea 
programului său în toate 
domeniile de activitate, 
partidul a sesizat la timip 
discordanța și, cu toată 
fermitatea, aduce corectu- 

lejul sărbătoririi Zilei de 
8 Martie.

La adunare au partici
pat muncitoare, țărănci, 
intelectuale, activiste de 
partid, de stat și ale 
mișcării de femei, ale or
ganizațiilor de masă și 
obștești.

Au participat soții ale 
șefilor misiunilor diploma
tice acreditați în România.

Despre semnificația Zi
lei internaționale a femeii 
a vorbit tovarășa Ana Mu- 
reșan, membru supleant al 
Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., pre
ședinta Consiliului Na
țional al Femeilor.

Desfășurată într-o atmo
sferă de puternic avlnt 
creator, cînd poporul nos
tru depune eforturi susți. 
nute pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor e- 
conomico-sociale pe anul 
1984 și pe întregul cin
cinal, pentru înfăptuirea 
neabătută a istoricelor ho
tărîri ale Congresului al 
XII-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului, a. 
dunarea s-a constituit -în
tr-o expresie elocventă a 
încrederii și devotamentu
lui nețărmurit ale milioa
nelor de femei din patria 
noastră față de Partidul 
Comunist Român, față de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, într-o nouă și 
grăitoare dovadă a unității 
de neclintit a întregului 
popor în jurul partidului, 
al secretarului său general.

Participantele la adu
nare au exprimat, în ace- 

rile necesare în acest do
meniu vital pentru viito
rul națiunii noastre.

Acestor exigențe li s-au 
circumscris dezbaterile din 
cadrul Plenarei lărgite a 
Consiliului Sanitar Supe
rior. Ele au fost definite 
încă o dată, cu toată cla
ritatea și cu toată intran
sigența în cuvîntarea ros
tită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la încheierea lu
crărilor plenarei.

Carențele activității de
mografice, soldate cu un 
spor natural al populației 
total nesatisfăcător, și cri
ticate aspru de către se
cretarul general al parti
dului s-au făcut simțite și 
în județul nostru. Efectul 
lor nedorit este «porul 
natural al populației în 
scădere. A contribuit la 
aceasta un mare număr 
de întreruperi a cursului 
sarcinii, fără o temeinică
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lași timp, gîndurile și sen
timentele de aleasă prețu
ire, de profund respect 
și nemărginită recunoștință 
pe care femeile din Româ
nia, fără deosebire de na
ționalitate, le nutresc, a- 
semenea întregului popor, 
pentru tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, fiul cel mai iu
bit și stimat al națiunii 
noastre, patriot înflăcărat 
și revoluționar consecvent 
care de peste o jumătate 
de secol desfășoară o ex
cepțională activitate consa
crată progresului multila
teral al patriei, pentru 
eminentul conducător de 
partid și de stat, de nu
mele căruia se leagă cele 
mai înalte năzuințe de fe
ricire și bunăstare ale 
întregului popor, cea mai 
rodnică epocă de dezvolta
re a societății românești, 
de participare activă și 
creatoare a femeilor la 
întreaga activitate econo- 
mico-socială a țării, la 
făurirea societății socia
liste multilateral dezvol
tate și înaintare a Româ
nie spre comunism.

Organizată în acest mar
tie luminos, cînd întregul 
nostru popor sărbătorește, 
cu inimile pline de bucu
rie și îndreptățită mîndrie 
patriotică, împlinirea a 
zece ani de cînd, prin 
voința unanimă a întregu
lui nostru popor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost 
ales primul președinte al 
țării din istoria României, 
adunarea din Capitală a
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Munca organizatorică de partid
(Urmare din pag. 1)

tuturor organelor și organi
zațiilor de partid din județ, 
în fapt, a lupta pentru a 
promova in munca de partid 
spiritul revoluționar, p'ofund 
militant înseamnă c deter
mine acel cadru al înaltei 
ordini și discipline, ol -as
cunderii comuniste care să 
permită înfăptuirea neabătu
tă a hotăririlor de partid și 
a legilor statului, a subor
dona mijloacele munci, po- 
litico-o'ganizotorice ți eou- 
cative intr-o mai mc'e mă
sură îndeplinirii sore r o- e- 
conomico-sociale ale etape 
actuale, urmărind să obți
nem o eficiență maximă d n 
fiecare măsură ți acțiune.

Pornind de la convinge
rea fermă că in afara unor 
asemenea preocupări nu se 
poate concepe afirmarea u- 
nei poziții militante, ofen
sive, Biroul Comitetului ju
dețean pune un accent deo
sebit pe sporirea aportului 
activității organizatorice la 
realizarea obiectivelor eco- 
nomico-sociale, concentrin- 
du-și atenția spre a ajuta 
organele și organizațiile de 
partid să acționeze în de
plină cunoștință de cauză, 
să însușească și să aplice 
cu fermitate hotoririle și le
gile, condiție necesară așe
zării întregii activități pe te
meiuri riguroase, a practică
rii unui stil de lucru dinamic 
și eficient.

în acest scop s-a asigu- 
at studierea lor cu aparatu1 

și membrii organelor de 
partid, au avut loc la nivel 
de județ, în municipiile De
va, Hunedoara și Petroșani, 
în orașele Brad, Orâștie și 
Câlan consfătuiri de lucru 
cu activiștii din domeniul 
muncii organizatorice. S-au 
inițiat instruiri diferențiate cu 
secretarii organizațiilor de 
partid din minerit, construc
ții, transporturi, I.A.S. și din 
alte domenii, s-au organizat

schimburi de experiență, se
minalii și testări pentru veri
ficarea cunoștințelor vizînd 
modalitățile concrete de or
ganizare j cunoașterii și a- 
plicorii hotăririlor 
și a legilor țării 
toți comuniștii și 
muncii din județ.

Biroul și secretariatul Co
mitetului județean insistă ca 
ooa< zele ce se efectuează 
la nrvehJ tuturor com tete
lor de conducere a-e unită
ților econom -ce ți organiza
țiile de masă și obștești să 
vizeze modul in co--e acțio
nează toți factori: responsc- 
brfi pentru infoptu -ea pro
gramelor și hotăririlor. Lunar, 
in ședințele sec'eta'oteor și 
birourilor com tetelor jude
țean. munîcipaie Devc și Hu- 
nedoorc, orășenești Vulcan. 
Brad, Hațeg, comune e Do
bra, Gurasada, Geoogiu. Ra- 
polt. Baia de Criș, Aninoasa 

infor- 
t al 

la

de partid 
de către 

oamenii

și altele, se prezintă i 
mări, ca punct distinct 
ordinii de zi, cu privire 
modul de înfăptuire a hotă- 
ririlar organelor superioare 
și proprii. Se toosește cu 
rezultate mai bune metoda 
ca membrii organelor de 
portid și alte cadre să infor
meze in pienară și ședințe 
asupra modului in care ac
ționează, pentru cunoașterea 
și aplicarea hotăririlor 
gilor.

Analiza modului ir. 
cadrele de conducere 
nează pentru respectarea 
disciplinei și legalități7 soc a- 
liste ne arată că se Impune 
intensificarea muncii politice 
și educative în vede-ea îm
bunătățirii stării disciplina
re, întăririi răspunderii lor 
pentru îndeplinirea îndatori
rilor profesionale și politice. 
In același spirit de înaltă 
exigență trebuie să abordăm 
în continuare gradul de in
tegrare a mijloacelor muncii* 
politico-organizatorice și edu
cative în preocupările gene-

role pentru 
matului de 
plină la toate nivelurile, la 
toate locurile de muncă. Deși 
în unele unități sînt încă a- 
bateri de la principiile și 
regulile socialiste de orga
nizare, de ordine și disci
plină. nu toate organele și 
organizațiile de partid inter
vin cu promptitudine și fer
mitate pentru a determina 
îmbunătățirea climatului de 
muncă. Pentru a stimula e- 
fortul in această direcție, 
acționăm 
portid să poarte discuții cu 
un număr moi mare de ca
dre de conducere din uni
tățile și localitățile cu sar- 
cinile de plan ne realizate,
pe«*tru o identifica pe de
plin couzele și a stabili mă
sor ie ce se impun in ve- 
oe'ec creșterii gradului de 
angajare și răspundere <£r. 
pc-tea tuturor factorilor in 
-eai zo-ec nteg-ciâ o sarci
nilor. Cu aceste prilejuri se 
impune combaterea tendinței 
exege-'ate o unor cadre de 
conducere de a motiva ne- 
reolizorile prin cauze oșo- 
zise ob ecave. de monștri n- 
au-se comnagoto-' că pr;nt'-c 
mobilizce mo. ccthrâ și evg- 

insistento c in- 
forțele proprii, 
și greutățile pot

ri le-

care 
ocțio-

consolidarea cli- 
ordine și d'isci-

această
ca organele de

la in- 
om- 
i o- 

pe 
ore 
una 
pe- 
cin- 
tu-

ti vor ea moi 
crederii în 
neajunsurile 
H depășite.

Așa cum 
cepul anul 
ptoarea și 
biectivelor și sarcinilor 
core județ ui nostru le 
de înfăptuit. reprezintă 
dintre cele mai solicitate 
noade de !a începutul 
cindului. Este obligația
turor organelor și organiza
țiilor noastre de partid de 
a acționa cu toată hotărî rea 
pentru mobilizarea și unirea 
tuturor forțelor de ccwe dis
punem pentîu tronspunerea 
în viață a programelor și 
măsurilor adoptate de con
ducerea partidului, de Comi
tetul județean de partid.

Ritm si calitate în realizarea 
INVESTIȚIILOR

«

Termenul de punere în funcțiune obligă 
la intensificarea ritmului de lucru

sfîrșitul lunii sep- 
a.c., hidrocentrala

15,00
15,05

; <1 

sini 
(t-i <

— La 
tembrie 
de la Ostrovul - Mic, care 
va avea o putere instalată 
de 15,9 MW, trebuie să 
furnizeze sistemului ener
getic național .primii kilo, 
wați. Se va respecta a- 
cest termen de punere in 
funcțiune, tovarășe ing. 
Uie Bota, șef șantier nr. 1 
a. Grupului de șantiere 
Rîu Mare-Avâî? '

— Da, In condițiile res
pectării stricte a grafice
lor de execuție la luc'ări- 
ie nefinalizate, 
rii restanțelor înregistra
te la terasamente. Sîntem 
puternic mobilizați la a- 
cest important obiectiv, 
pentru intensificarea ritmu
rilor de muncă. în așa fel 
incit punerea în funcțiune 
să fie raportată la termen.

— Digurile lacului tre
buie terminate pînă la 30 
iunie. în ce stadiu de 
execuție sînt ele la ora 
actuală ?

— Terasamentele la digul 
sting, sînt realizate în pro
porție de 90 la sută. Pe- 
reul este gata pe circa 25 
la sută din suprafață, iar 
din 15 martie vom relua 
betonarea. Vom funcționa 
cu șase instalații de beto- 
nare, față de două în anul 
trecut, și sperăm să recu
perăm restanțele .la aceas
tă operație. Pe malul drept 
al lacului de acumulare 
sîntem în urmă cu lucră
rile. De săptămîna viitoa
re vom începe etanșările 
în profunzime, iar în pri
ma decadă a lunii aprilie 
demarăm betonarea pereu- 
lui și la acest mal. Sîntem 
pregătiți să putem reali-

persul nu 
dar te. 

Mai tre- 
ap'-oape 

depuneri,
actuală tre- 

Cum și 
această

recuperă

za lunar 30 000 mp de 
betonări, ritmuri care ne 
vor permite încadrarea 
în termenul stabilit.

— Deocamdată 
ridică probleme, 
rasamentele da. 
buie realizați 
450 000 mc de 
care la ora
buiau terminate, 
cînd veți recupera 
restanță ?

— Capacitatea 
de încărcare 
10 000-12 000 
Autobaza Brazi ne-a 
gurat, în lunile ianuarie 
și februarie ale acestui an, 
autobasculante pentru 3 000

noastră 
este 

mc pe

Pe șantierul 
hidrocentralei 
Ostrovul Mic

de 
zi. 

asi-

încheierea 
lucrărilor 

de fertilizare
(Urmare din pag. 1)

stă foarte bine. Iar cam
pania de primăvară bate 
la ușă...

— Am întîrziat și dato
rită timpului nefavorabil, 
zăpezii abundente care a 
căzut în zona noastră. Dar 
acum se acționează intens 
în toate unitățile pentru a 
încheia aplicarea îngrășă
mintelor naturale. Sînt 
constituite formații de coo
peratori care transportă 
zilnic gunoiul în cîmp cu 
atelajele și îl împrăștie. 
Acționează bine cei de la 
Totești și Peșteana.

Pe tarlaua „L>a Gară“ a 
JA..P. Peșteana, prevăzută 
pentru cultura intensivă 
de cartofi, erau 30 de mem
bri cooperatori cu cinci 
căruțe, care împrăștiau 
gunoiul pe cele 30 de hec
tare. Veniseră cu atelajele 
cooperatorii Remus Pascu, 
Cornel Preda, Mihai Ceti- 
nesc, Ion Moisoni și Cră
ciun Socaciu. Ion Ursu, 
brigadier la cultura mare, 
ne spune că a fost apli
cat gunoiul de grajd pe o 
suprafață de 20 ha.

La ferma pomicolă din 
Breazova a C.A.P. Sarmi- 
zegetusa, 40 de coopera
toare efectuau tăieri de 
pomi. Era echipa condusă 
de Victoria Dumbravă, din 
care fac parte: Jenica Bar- 
boni, Anuța Dănescu, Doi
na Jurmoni, Sîntioana 
Beucă, Ana Vreciorii, Reza 
Bugaru și Zamfira Dum
bravă. Mai notăm și nu
mele celor doi mecanizatori 
care executau tratamen
tul ai doilea la pomi: Ște
fan Dănescu și Simion 
Cristian.

Depoul C.F.R. Simeria. Mecanicul de locomotivă Gheorghe Susan și ajutorul său 
Vasile Robu — doi vrednici lucrători ai unității.

mc. De la începutul lunii 
martie dispunem în 
de o capacitate de 
port de 
ficientă însă pentru 
perarea minusurilor 
cheierea lucrărilor de te
rasamente în două luni, 
cum ne-am propus. Tre
buie să ajungem zilnic la 
10 000 mc anrocamente 
transportate, să menținem 
această capacitate. Ca să 
fim sinceri, însă, 
țele se datorează și 
dițiilor 
această 
grea, ca și unor 
suri proprii. Celelalte lu
crări, respectiv centrala 
și barajul, nu ridică pro
bleme deosebite, ritmurile 
de execuție sînt bune, ac
tivitatea decurge normal, 
conform graficelor de exe
cuție.

împreună cu tovarășul 
loan Dabelea, secretarul 
comitetului de partid 
grup, 
principalele puncte 
lucru. La diguri, mecani
cii de utilaje — dintre care 
se evidențiază Constantin 
Butnaru, Vasile Enacbe, 
Vasile Urs — lucrau in
tens la terasamente, la 
etanșări, pregăteau supra, 
fețele pentru beton are. La 
centrală, aflăm de la ing. 
Dumitru Rusu, că mai sînt 
de turnat circa 9 000 
beton. Se lucrează în 
continuu".

— Pe schimb se realizea-

6 000 mc.

medie 
trans- 
insu- 
recu_ 

și în-

restan- 
con- 

nefa\ ibile din 
iarnă destul de 

nea j un_

pe 
am trecut pe la

de

mc
„foc

ză pînă la 200 mc de be
ton. O lamelă se beto- 
nează, alta se pregătește. 
Se muncește ritmic și bine 
— ne spunea șeful formal 
ției de betoniști, Ștefan 
Mutu.

— Dumneavoastră la ce 
lucrați ?, i-am întrebat pe 
cîțiva muncitori foarte 
preocupați de ceea 
făceau.

— La 
fragului 
nerator 
Gheorghe Compot, 
echipei 
buie 
avans, 
centrăm cofragul la mili
metru. Pînă la cota plus 
3,40 m, betoniștii pot lucra 
liniștiți. ~ 
De fapt 
tuturor.

Nimic 
torilor de aici. Ing. ' 
riu Viționescu, șeful 
lui de la centrala 
trovul Mic, cit și 
nerii șefi de schimb 
Georgescu, Viorel Tweschi 
și Dumitru Rusu, se ocupă 
îndeaproape de coordona
rea și organizarea activită
ții, de asigurarea tuturor 
celor necesare formațiilor 
pentru obținerea 
mentelor planificate, 
tuși, 
lucru 
suplimentării 
de fierari-betoniști, 
aproximativ 30—40 de oa
meni. Montorii au intrat 
și ei pe rol, au montat 
deja cele două statoare la 
turbine.

La baraj, betonarea a 
ajuns la cota radieru
lui. în aprilie va începe 
montarea stavilelor, a ce
lorlalte instalații aferente. 
O dată cu montarea ma
caralei turn, ca,-c acoperă 
întreaga suprafață a ba
rajului, ritmurile de lucru 
au crescut, activitatea se 
desfășoară în condiții mult 
mai bune. ~ 
de oama.ii 
la șantie-il r.r lt 
tovarășul loan 
sînt puternic 
muncă, ferm 
facă tot ceea 
de ei pentru 
termenele 
funcțiune a obiectivelor hi
droenergetice de la Rîu 
Mare.

20,00

20,20

20,35

20,50
21,10

ce

confecționarea 
pentru inelul

— ne-a răspuns 
șeful 

de dulgheri. Tre
să fim mereu în 
să executăm și să

co- 
ge.

Conlucrăm bine, 
este în interesul

de reproșat lucră- 
Tibe- 
lotu- 

Os- 
ingi- 
Ioan

avansa- 
To- 

la acest punct de 
se resimte nevoia 

efectivelor 
cu

Cei peste 500 
ni muncii de 

reliefa 
Dabelea, 

antrenați lă 
hotărîți să 
ce depinde 
a respecta 

de punere în

LIVIU BRAICA

Participarea oamenilor
Turdaș. început de mar. 

tie. Satul pare ascuns, la 
primele ore ale dimineții, 
de vălul alburiu al unei 
piele dese. Un vînt rece 
și pătrunzător vine dinspre 
Mureș. Mai t î r z i u, 
cînd razele soarelui pole- 
iesc întreaga așezare, cea
ța se ridică încet-încet, 
ivind în lumină albul con
strucțiilor, prospețimea pă
șunilor și livezilor, curățe
nia șoselelor, ' rigolelor și 
trotuarelor.

Pe pășunile „Cerat" și 
„Tufe", pe care harnicii 
gospodari din comună le 
primeniseră înainte cu cî- 
teva zile, se aflau din 
nou cîteva zeci de oameni 
la împrăștierea 
mintelor chimice:

— Lucrul face 
Și-apoi, toate țin
și înfățișarea comunei, și 
munca cîmpului, și trăini
cia propriilor noastre gos
podării — ne spunea depu
tatul Viorel Lazăr, aflat 
aici, în fruntea acțiunii.

îngrășă-

sănătate, 
de noi:

— Lucrez și ca tîmplar 
la „Chimica". Dar ca fiu 
al satului, născut și eres, 
cut aici — ne explică de
putatul Kapranczay Ludo
vic, am datoria să nu uit 
îndeletnicirile tradiționale, 
să fiu în rind cu cei mai 
înaintați cetățeni, ba 
exemplu în toate.

...Și este exemplu I 
și Viorel Lazăr. Sînt măr
turie gospodăriile lor model. 
Ca și faptul că sînt per
manent și buni crescători 
și contractanți de animale.

Chipul comunei vorbește 
de la sine despre oamenii 
satului și înfăptuirile lor, 
despre dăruirea cu care 
deputății participă efectiv 
și mobilizează oamenii la 
acțiunile ce au ca scop 
comun gospodărirea și în
frumusețarea.

— O jumătate de milion 
de.lei — ne spune prima
rul, Liviu Cranciova. — 
este valoarea realizărilor 
edilitar-gos.podăreșt.i, efec
tuate prin munca patrio-

chiar

Și el,

a dăruit comunei o nouă înfățișare
a sătenilor în 

iunie 1982 —
perioa- 
decem- 
amena-

tică 
da 
brie 1983. Concret: 
jarea monumentului eroi
lor din centrul comunei și 
a unei stații de autobuz 
moderne, conturarea unui

Consiliul popular 
— împreună 
cu obștea, 

pentru obște

tenis de cîmp pe 
asfalt în 
parc de

teren de 
pistă de 
centrală, 
pentru copii, dotat 
stalațiile adecvate;
în folosință o popicărie, 
s-a dotat clubul căminului 
cultural cu jocuri de tenis 
de masă, șah, table, remy, 
minibiliard. în curtea con
siliului popular am con
struit o seră pe 100 mp, în 
care am cultivat legume și 
ciuperci; tot aici am ame
najat anexe gospodărești, 

• respectiv o microfermâ

piața 
joacă 

ou in- 
am dat

pentru 
remiză 
gazii, iar în beci o ciuper- 
cărie. Am introdus, totoda
tă, apă potabilă și încăl
zire centrală in sediul 
silfului popular. Se 
de asemenea, în curs 
pregătire, la ieșirea 
gară, pescăria pe o supra
față de 1 ha. Avem con
struită clădirea pentru o 
microfermâ de păsări, ur- 
mînd să o populăm cu 
pui.

Toate acestea s-au reali
zat cu oamenii, pentru oa
meni. Toți, fără excepție, 
au participat. Dar am a- 
vut în permanență spriji
nul unor cetățeni care n-au 
așteptat să fie invitați. Ion 
Sicoe, Tivadar Abrudan, 
Nicușor Curelar, Ion Stoi
ca, Iulian Lupșor, Romulus 
Vlaic, Romulus Budoi, 
Gheorghe Mureșan, Andrei 
Kiș — sînt cîțiva dintre 
cei care veneau ei și ne 
întrebau: „azi ce mai lu
crăm ?“. Ne-au ajutat la 
transportul materialelor, cu

creșterea iepurilor, 
de pompieri și ma-

de
con- 
află, 

de 
spre

căruțele proprii cetățenii 
Gheorghe Muntean, Nicolae 
Bejenar, Avnam Moraru, 
Constantin Bucur.

...Frumoase gînduri
viitor apropiat au deputății 
comunei pentru dezvolta
rea și prosperitatea așe
zării. Sînt preocupați acum 
de realizarea, pe Mureș, a 
unei microhidrocentrale ca
re va furniza energie elec
trică necesară iluminatu
lui public și unităților e- 
conomice din sat, de îm
prejmuirea părculețului co
piilor, trasarea unor alei 
cu criblură și crearea 
ronduri pentru flori, 
primenirea generală a 
telor, în primul rînd a 
țadelor locuințelor din 
tul centru de comună unde 
în acest an se vor întîlni, 
la tradiționala sărbătoare 
„fiii satului", toți cei care 
s-âu născut și au crescut 
în această frumoasă 
străveche așezare de 
malul Mureșului.
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Adunarea festivă din municipiul beva
consacrată Zilei de 8

Femeile — generoasa for
ță a cărei prezență dina
mică în construcția noii 
noastre societăți este tot 
mai apreciată — au fost 
sărbătorite, ieri, cu stimă 
și dragoste pe întreg cu
prinsul patriei. Adunarea 
festivă de la Deva, consa
crată evenimentului sărbă
toresc, a avut loc la Tea
trul de stat „Arta", într-o 
atmosferă solemnă și emo
ționantă.

La adunare au partici
pat membri ai birourilor 
comitetelor județean și 
municipal Deva ale P.C.R., 
ai comitetelor executive 
ale consiliilor populare ju
dețean și municipal, mem
bre ale activului mișcării 
de femei din municipiul 
Deva, reprezentanți ai or
ganizațiilor de masă și ob
ștești, um mare număr de 
femei muncitoare, țărănci 
cooperatoare, casnice, inte
lectuale.

Adunarea festivă a fost 
deschisă de tovarășul Leru 
Circo, prim-secretar al Co
mitetului municipal Deva 
al P.C.R., primarul muni-

cipiului. Despre, semnifica
țiile sărbătorii de la 8 
Martie din anul 40 al eli
berării patriei și al celui 
de-al XIII-lea Congres al 
partidului a vorbit tovară
șa Ileana Bârțan, președin
tele Comitetului 
al femeilor. în
său, vorbitoarea a stăruit 
asupra noului statut social, 
politic și economic al fe
meii din țara noastră, a 
locului pe care îl ocupă 
în construcția societății so
cialiste multilateral dez_ 
voltate — rod al politicii 
înțelepte a partidului nos
tru, a secretarului 
neral, tovarășul 
Ceaușescu, pentru 
rea rolului femeii 
treaga viață materială și 
spirituală a patriei. A fost 
subliniat exemplul strălu
cit pe care tovarășa aca
demician doctor 
Elena Ceaușescu îl 
turor femeilor țării 
politic și de știință, 
litant revoluționar, soție și 
mamă. Un loc distinct în 
expunerea dedicată sărbă-
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Martie
tarii l-a ocupat statutul 
nou al femeilor hunedore- 
ne în viața economică și 
social-politică a județului, 
generoasa lor participare 
la înfăptuirea obiectivelor 
celui de-al XII-lea Congres 
al partidului, la creșterea 
și formarea tinerei gene
rații.

In climatul cald și înăl
țător al sărbătorii omagia
le, participantele la aduna
rea festivă de la Deva au 
adoptat textul unei tele
grame adresate C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, prin care iși 
manifestă recunoștința față 
de partid, de secretarul 
său general, pentru stator
nica grijă acordată afir
mării femeii și se angajea
ză să întîmpine cel de-al 
XIII-lea forum comunist 
cu fapte demne de oame. 
nii ținutului hunedorean

Adunarea festivă a fost 
emoționant întregită de un 
spectacol de aleasă ținută 
artistică, susținut de co
lectivul Teatrului de stat 
de estradă Deva.

Manifestări omagiale
• Simpozion. „Concepția 

P.C.R., a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cu privire la locul 
și rolul femeii în viața eco
nomică, socială și 
țării" a fost tema 
nului organizat, la 
Comitetul județean 
lor. Comunicări de 
loare științifică șl ________
tară au fost susținute de prof. 
Letiția Măceanu, vicepreședin
tă a Comitetului județean al 
femeilor („Statutul femeii în 
societatea socialistă, afirmarea 
ei creseîndă în viața socială"), 
prof. Elena Drozd, secretar al 
Comitetului municipal Deva 
al P.C.R. („Femeia — partici
pantă activă la realizarea bu
nurilor materiale și spiritua
le în consens cu sarcinile ce
lui de-al XII-lea Congres al 
partidului"), Adela Josan, vi
cepreședintă a Comitetului ju
dețean al femeilor („Femeia, 
factor de bază în realizarea 
Programului unic de dezvolta
re a agriculturii"), dr. Maria 
Aitoneanu, președintele Comi
tetului municipal Deva al 
O.D.U.S. („Rolul femeii în 
menținerea tinereții poporului 
nostru și în educarea tinerei 
generații"), prof. Valeria Sto- 
ian, secretara Comitetului ju
dețean al femeilor („Viața, 
munca, lupta femeilor pentru 
dreptate și libertate socială, 
subiect de inspirație pentru 
creatorii de artă"). ,

politică a 
simpozio- 
Deva, de 
al femei- 
reală va- 
documen-

• Expoziție de linogravură, 
„Odă mamelor noastre" este 
genericul expoziției de grafi
că deschisă la Casa pionie
rilor și șoimilor patriei din 
Deva. Peste 60 de lucrări din 
linogravură au fost dedicate 
de membrii cercului de artă 
plastică din această unitate 
celor care le veghează și 
crotesc copilăria.

și tinerilor din municipiu în- 
tr-o aleasă ținută artistică.

O-

fe- 
de

A

înfăptuirea fermă a politicii demografice a partidului — 

garanție sigură pentru vigoarea națiunii
(Urmare din pag. 1)

justificare medicală, un 
procent peste media pe 
țară în ceea ce privește 
mortalitatea infantilă la 
care se adaugă, practicile 
ilegale de întrerupere a 
cursului sarcinii.

S-a subliniat cu acest 
prilej răspunderea deose
bită a organelor de specia
litate ale statului în do
meniul sănătății publice. 
Se impun. în consecință, 
măsuri severe pe aria în
tregului județ, pentru de
pistarea operativă a stării 
de sarcină și in continuare 
pentru asistența de specia
litate și protecția femeii 
gravide, de prevenire a 
nașterilor premature, de 
ocrotire în ambulatoriu ca 
și in staționar a noului 
născut și a mamei. Se 
impune să se acționeze 
cu toată fermitatea, în spi
ritul legii. împotriva prac
ticilor ilegale de întreru
pere a cursului sarcinii.

In cuvlntarea secretaru
lui general al partidului a 
fost scos în relief rolul 
deosebit al familiei în asi

gurarea procentului de na
talitate de 19—21 noi năs- 
cuți la mia de locuitori, 
în îngrijirea și educarea 
copiilor, invocîndu-se tra
diția sănătoasă a familiei 
la români, cu trei-patru 
sau mai mulți copii. Ast
fel, secretarul general al 
partidului spunea : „Cea 
mai înaltă îndatorire pa
triotică, cetățenească a fie
cărei familii este de a avea 
și a crește copii. Nu se
poate concepe o familie
fără copii, 
mai inaită 
mai inaită

Constituie cea 
cinste și cea 

misiune socia
lă pentru femei aceea de 
a naște, de a da viață, 
de a crește copii. Nu poate 
fi nimic mai de preț pen
tru o femeie decît să fie
mamă, decit să asigure 
realizarea în viață a înseși 
legilor naturii, de a pro
crea, de a asigura dezvol
tarea continuă a poporu
lui, a națiunii noastre. Nu 
pot exista o mindrie și o 
fericire mai mare pentru o 
farm lie, pentru o mamă, 
decit aceea de a avea și a 
crește copii".

Trebuie deci acționat cu

mai multă hotărîre, atît 
pe plan medical cît și pe 
plan educațional asupra 
familiilor cu potențial bio
logic dar fără copii. Cu
plul steril nu participă i i 
nici un fel la perpetuarea 
și înflorirea națiunii — în
datorire morală și pa
triotică a oricărei familii.

Dezbaterile și analizele 
care urmează să se orga
nizeze la toate nivelurile, 
sub conducerea directă a 
organelor de partid, pe 
probleme ale evoluției fe
nomenelor demografice tre
buie să se bizuie pe ar
gumente pe care toți oa
menii le pot înțelege. A- 
ceste argumente sîrrt în 
jurul nostru, fac parte din 
viața noastră. Sînt măsuri 
luate de partid și de stat 
pentru bunăstarea po
porului, pentru sănătatea 
și prosperitatea fiecărui 
om șl a națiunii noastre. 
Ele stau temeinic la baza 
acțiunilor ce urmează să 
se întreprindă pentru a- 
sigurarea sporului natural 
corespunzător schimbului 
de generații, a vigorii na
țiunii românești socialiste.

CĂUTĂTORI Al NOULUI, PROMOTORI Al PROGRESULUI

• Dezbatere. La secția „Vi
dra" din Hunedoara, Comite
tul municipal al femeilor, în 
colaborare cu Biblioteca mu
nicipală, a’ organizat o reu
șită dezbatere privind condi
ția nouă a femeii în socie
tatea noastră. Manifestarea a 
fost întregită de o expoziție 
de carte la temă și de un 
recital de poezie patriotică.

• „Zilele cărții pentru 
mei", acțiunea organizată 
Biblioteca județeană în prima • 
decadă a acestei luni a pri
lejuit numeroase manifestări. 
La Orăștie — expoziția de 
carte cu genericul „Elena 
Ceaușescu, om politic, om de 
știință, soție șl mamă", a fost 
deschisă la sediul bibliotecii 
orășenești, la Brad — expozi
ția a avut ca tilu „Socialis
mul șl afirmarea plenară a 
femeii", la Petroșani — „Oma
giu femeii muncitoare", iar la 
Deva, la secția pentru copii a 
Bibliotecii județene, acțiunea 
poartă titlul „De ziua ta, 
măicuța mea".

• Vernisaj. In ajunul săr
bătorii de la 8 Martie, Casa 
de cultură din Hunedoara a 
găzduit vernisajul unei expo
ziții personale de goblenuri, 
aparținlnd lng. Elena Luca. 37 
de lucrări <je o frumusețe im
presionantă dau măsura is
cusinței șl talentului autoarei 
care, la cea de-a doua „per
sonală" și-a cîștigat un pu
blic numeros și avizat.

• Spectacole. Pionieri de la 
școlile generale nr. 1 și 2 din 
Simerla și-au Întitulat suges
tiv — „Flori pentru mama" — 
spectacolele artistice pe care 
le-au prezentat în unități e- 
conomice din oraș: „Marmu
ra", I.C.I.L., Fabrica de pli
ne, Spitalul C.F.R., Coopera
tiva meșteșugărească „Presta
rea" ș.a.

La cinematograful „Steaua 
roșie" din Brad, micii artiști 
de la Casa pionierilor șl șoi
milor patriei și de la grădi
nița cu program prelungit nr. 
1 din localitate au prezentat 
spectacolul „Flori de ziua ma
mei". Elevii Școlii generale 
nr. 6 din Petrila au oferit 
„Un cintec și-o floare pen
tru mama" — program artistic 
la care și-au dat concursul 
cele mai bune formații pio
nierești din școală.

• Paradă a modei. Comite
tul orășenesc al femeilor Brad, 
în colaborare cu 
organizat, 
o paradă 
ziție cu

■ prilej au 
mai noi

I.C.S.M., a 
de cultură, 
și o expo- 

Cu acest

Gazele arse - o importantă resursă energetică

• „Mama — partea noastră 
de adevăr și lumină-. Tot 
Casa de cultură din Hunedoa
ra a găzduit, ieri, spectacolul 
omagial dedicat Zilei femeii, 
care, după un libret semnat 
de Eugen Evu. in regia 
Aurel Busuioc, a fost inter
pretat formațiile elevilor

la Casa 
a modei 
vin zare.

fost prezentate cele 
creații in domeniul 

vestimentației feminine de 
primăvară. La reușita acțiunii 
și-au adus contribuția unită
țile comerciale nr. 198 și IM, 
conduse de Mariana Lupaș și 
Rodica Marinescu, ca și colec
tivul de vitrinieri al între
prinderii comerciale, intre care 
Viorica Rișcuța, Avram Fur- 
dui și Cornel Căpraru.

De ani și ani, prin co
șurile de turn ale lamino
rului hunedoreon de 800 
mm gazele arse s-au scurs 
în van. Nimeni n-a acordat 
minimă importanfă acestei 
resurse energetice cu poten
țial termic scăzut, n-a gin- 
dit ce întrebuințare să-i 
dea. Pină la slirșitul anu
lui trecut. Atunci, ti nărui 
inginer Ludovic Zudor, din 
cadrul Centrului ae cerce
tare și proiectare Hunedoa
ra, și-a văzui materializa
tă ideea referitoare ia va
lorificarea gazelor arse și 
utilizarea lor la tunelurile 
pentru dezghețarea vagoa
nelor Încărcate cu minereu 
și cărbune.

— Tehnologia in sine nu 
este pretențioasă — ne spu
nea Ludovic Zudor. In 
schimb, avantajele sini 
mari. La trei dintre cele 
cinci tuneluri pentru dez
gheț existente în combinat, 
ea poate fi implementată, 
ceea ce or însemna o eco
nomie de 10 milioane mc 
gaz metan. Deocamdată se

aplică la un singur tunel, 
cel de la uzina nr. 1.

— In ce constă tehnolo
gia T

— Printr-un sistem de re
glare a tirajului, gazele 
arse — diluate cu aer, la 
o temperatură de 110—120 
grade Celsius - sini pre-

C.S. Hunedoara

luate de la coșuri și con
duse la tunelul de dezgheț 
de la groapa de cărbune. 
Instalațiile propriu-zise au 
lost realizate in regie pro
prie de către beneficiar.

— Performanțe ?
— Tunelul dezgheață un 

convoi de șase vagoane a 
60 tone cărbune fiecare in 
circa 1,5-2 ore, elimimn- 
du-se complet consumul de 
gaz metan. Se economisesc 
anual peste un milion mc 
gaz metan.

Și o părere din partea 
celor care exploatează efec
tiv noua tehnologie - Ma

rin Berbec, șef echipă coc
suri, schimbul A, atelierul 
.pregătirea cărbunilor":

— Eu lucrez aici, la groa
pa de cărbune, din 1956. 
Insă vă spun cu toată sin
ceritatea că din noiembrie, 
anul trecut, de cind au fost 
puse la treabă gazele din 
laminor, n-avem probleme. 
In maximum două ore gar
nitura este dezghețată, 
înainte stătea și 8—12 ore. 
Deci, a crescut productivi
tatea, se asigură ritmici
tate la descărcarea vagoa
nelor, apoi facem mari e- 
conomii de gaz metan. Noi, 
cocsarii, ii felicităm pe co
legii de la „cercetare" pen
tru căldura care ne-au 
adus-o la tunel, pentru con
tribuția ce și-o aduc la 
eforturile comune de a pro
duce mai mult cocs, în 
condiții de eficiență spori
tă.

Pe cind introducerea noii 
tehnologii și la celelalte 
două tuneluri pentru dez
gheț ?

B. CORNEL
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Pron- Fabrica de producție industrială mică și prestări servicii 
din Hunedoara. Muncitoarele finisoare Lucia Captari și EU- 
sabeta Căpraru execută lucrări de calitate.
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Duminica. 11 MARTIE

• 830 leieșcoaiă • s,uu .Almana
hul femeii • De straja patriei
• ltMW Muzica pentru toți • 111,30 
Via^a satului tparțiai coior) ■ 11,45 
Lumea cupiîior • 12,3u Teiefiimo- 
teca ae guiozuan: .„'iraoela — ept- 
soaul 2 (color) • 13,00 Album au- 
minical: 14^u Desene animate: Pan
tera roz (parțial color) • 10,20 Mi
cul ecran pentru cei mici • 18,40 
Muzică populară • 18^x1 1001 de 
seri • 19,00 Telejurnal * Sport 
(parțial coior) • ly.jO Concertul 
extraordinar al formațiilor muzica
le ale Radioteleviziunii Romane 
(color) • 20,00 Teiecinemateca: „ju- 
lie și Frank- • 21,30 Cintec de pri
măvară (color) • 2130 Telejurnal
* Sport (parțial colot) • 22,00 în
chiderea programului.

LUNI, 12 MARTIE
• 20,00 Telejurnal (parțial color) 

• 20,20 Orizont tehnico-științific • 
20,40 A patriei cinstire • 20,50 Pen
tru un zimbet de copil • 21,05 Din 
cele mai frumoase cintece • 21,25 
Film românesc în serial. Ecranizări 
după opere literare: 
ma parte) (color) • 
dru pe mapamond • 
pere, mari interpreți 
jurnal (parțial color) 
derea programului.

„Codin- (ulti- 
21,45 Stop-ca- 
22,00 Capodo-
• 22,15 Tele-
• 22,30 Inchi-

MARȚI, 13 MARTIE
• 15,00 Telex • 15,05 Tribuna ex

perienței • 15,20 Clubul tineretului

VIITOARE LA TELEVIZIUNE
• 15,40 Amfiteatru studențesc • 
16,10 Agrozootehnia pe înțeiesul tu
turor • 16,30 închiderea programu
lui • 20,00 Telejurnal (parțial co
lor) • 20,20 Actualitatea în econo
mie • 20,30 Miniaturi lirice. Emi
siune de Luminița Constantinescu 
și Andrei Brădeanu (color) • 20,45 
Satul românesc din perspectiva 
noii revoluții agrare • 21,00 Teatru 
tv. : „Visul unei nopți de vară" de 
William Shakespeare. Producție a 
televiziunii engleze B.B.C. (color) • 
2135 Videoteca internațională (co
lor) • 22,20 Telejurnal (parțial co
lor) • 22,30 închiderea programu
lui.

MIERCURI, 14 MARTIE
• 1530 Telex • 15,05 Universul 

femeilor • 1530 Emisiune în lim
ba maghiară (parțial color) • 1630 
Închiderea programului • 20,00 Te
lejurnal (parțial color) • 20,20 Ac
tualitatea in economie • 2035 Ca
leidoscop muzical • 2035 Magistra
la Revoluției (I) • 21,15 Teatru tv.: 
„Visul unei nopți de vară" de Wil
liam Shakespeare. (Ultima parte) 
(colo.) • 22,15 Telejurnal * Sport 
(parțial color) • 22,30 închiderea 
programului.

JOI, 15 MARTIE
• 15,30 Colocvii pedagogice e 15,45 

Studioul tineretului • 16.30 închi
derea programului • 20,00 Telejur
nal (parțial color) • 20,20 Actuali

tatea in economie • 20,35 Arii și 
scene din operete (color) • 20,50 
Revista literar-artisticâ tv. • 21,05 
Film serial: „Vîntul fierbinte" — 
episodul 6 (color) • 21,55 Discorama
* '22,20 Telejurnal (parțial color) • 
22,30 închiderea programului.

VINERI, 16 MARTIE
• 15,00 Telex • 15,05 Politehnica 

tv. ; • 15,30 Viața culturală • 15,50 
La volan • 16,00 Emisiune în limba 
germană (parțial color) • 16,30 În
chiderea programului • 20,00 Tele
jurnal (parțial coior) • 20,20 Actua
litatea in economie • 2035 Cintece 
pe adresa dv. • 20,50 Cadran mon
dial • 21,10 Film artistic: „Profe
sorul" (premieră tv.) • 22,20 Tele, 
jurnal (partial color) • 22,30 închi
derea programului.

S1MBĂTA. 17 MARTIE
• 1330 Telex • 13,35 La sfirșit 

de săptămină (parțial color) • 16,25 
Creatorul și epoca sa (color) • 16,45 
Săpiămina politică • 17,00 Închide
rea programului • 19.00 Telejurnal
* Sport (parțial color) • 19,20 Te- 
leenciclopedia: * Istorie și cultură
* Cărți de început * Omul și na
tura * Microuniversul materiei • 
19,50 Film serial: ..Jean Christophe" 
— episodul 7 (color) • 20,45 Anto
logia umorului românesc • 21,00 
Melodii ’83 (coloi) > 22,00 Telejur
nal * Sport (pariial colo;), • 22,15 
Melod'i ’83 (roior) • 23,00 închide
rea programului.



Adunarea festivă din Capitală cu prilejul i 
sărbătoririi Zilei de 8 Martie !

țită, partlcipanții la adu- . 
narea festivă au adresat I 
o telegramă tovarășului ; 
Nicoale Ceaușescu, secre. i 
tar general al Partidului >

(U^ote din pag. 1)

prilejuit femeilor din pa
tria noastră reafirmarea 
hotăririi ier nestrămutate 
de a întîmpina cu noi și 
importante realizări măre
țele eve rumen te din viața 
partidului ți poporului — 
cea de-a 40-a aniversare a 
revoluției de eliberare so
cială și națională antifas
cistă și arr.;:mpe-rialistă de 
la 23 August l£*44 Con
gresul al XIII-lea al Parti
dului Comunist Român.

in ace>t moment sărbă
toresc. an fierbinte oma
giu a fost ados tovarișei 
Elena Ceaușescu. membra 
al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.CJL, 
prim viceprivn-ministru al 
guvernului, savant de re
nume . mondial, intruchi- 

pind cele mai alese virtuți 
ale femeii române, a cărei 
remarcabilă contribuție la 
elaborarea și înfăptuirea 
politicii interne și externe 
a partidului și statului, la 
dezvoltarea impetuoasă a 
științei, învățămintului. ar
tei și culturii românești, 
constituie un strălucit și 
insuflețitor exemplu pen
tru milioanele de femei 
din țara noastră.

Adunarea a pus preg
nant In lumină faptul că 
femeile din România, 
profund neliniștite de agra
varea situației internațio
nale. sprijină ca fermitate 
poEtiea externă a Româ
niei. A fost exprimată 
p-ofonda mîndrie patrioti
ci pent u mxrele jjest- 
giu insemartfona! de care 
se bucuri România socia

listă, precum și hotărîrea 
de a susține cu toate for
țele inițiativele de pace 
și dezarmare ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, pen
tru înfăptuirea securității 
în Europa ți în întreaga 
lume, pentru trecerea la 
măsuri concrete, efective, 
de dezarmare, și în primul 
rînd de dezarmare nucleară, 
de sjstare a amplasării de 
noi rachete nucleare cu rază 
medie de acțiune pe con
tinentul nostru, pentru re
tragerea și distrugerea ce
lor existente, pentru relua
rea negocierilor de la Ge
neva. In vederea diminuării 
pericolului izbucnirii unei 
conflagrații nucleare, pen
tru crearea unei Europe 
unite. fără arme si răz
boaie.

într-o atmosferă însufle-

Comunist Român, președin- . 
tele Republicii Socialiste I 
România. '

Adunarea festivă s-a | 
încheiat printr-un frumos • 
spectacol susținut de for- I 
mâții artistice și soliști de J 
frunte. i

★ :
Ziua internațională a t 

femeii a fost sărbătorită • 
în întreaga țară prin nu- j 
meroase adunări festive, I 
sesiuni de comunicări, ' 
simpozioane, mese rotun. | 
de, expuneri, manifestări • 
politico-educative și cultu_ I 
ral-artistice dedicate fe- J 
meilor fruntașe în muncă ■ 
și în activitatea obștească. ’

CASA DE CULTURĂ DEVA

ANUNȚĂ

deschiderea următoarelor cursuri, începînd 
cu data de 1 aprilie a.c. :

• croitorie femei (40 locuri)
• cosmetică (25 locuri).

înscrierile se fac zilnic la Casa de cultură
Deva, între orele 8—13 și 17—19.

Pal^3 D2ETO2R IPJE KdLIOlB 1
Schimb de mesaje intre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și președintele 

partidului socialist (E.D.E.K.) din Cipru
NICOSIA 8 (Agerpres). 

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, au fost 
transmise președintelui
Partidului Socialist
(E.D.E.K:) din Cipru, Vassos 
I.yssarides, un cordial salut 
și cele mai bune urări de 
succes in activitatea parti
dului.

Mulțumind, președintele 
Partidului Socialist 
(E.B.EK.) din Cipru a ru
gat să se transmită tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
călduroase salutări și cele 
mai bune urări de sănăta
te și fericire, de noi suc
cese in activitatea pe care 
o desfășoară în fruntea 
partidului și statului.

Vassos Lyssarides a evo
cat cu plăcere întilnirile 
și convorbirile deosebit de 
utile avute cu tovarășul

Nicolae Ceausescu. în tim
pul vizitelor recente pe 
care le-a efectuat in Româ
nia, și a adresa: mulțumiri 
pentru sprijinul consecvent 
pe care președintele Româ
niei n acordă eforturilor 
vizind soluționarea pro
blemei cipriote pe caie paș
nică, prin tratative, asigu
rarea independenței și su
veranității Ciprului, a uni
tății și integrității terito
riale și a statutului de țară 
nealiniată, conviețuirea paș
nică a celor două comu
nități.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
de către președintele 
E.D.E.K. a tovarășului Miu 
Dobrescu, membru supleant 
al Comitetului Politic E- 
xecutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., care se află la 
Nicosia pentru a participa 
la cel de-al FV-lea Con
gres al E.D.EK

DECLARAȚIE PRIVIND ROLUL FEMEII 
ÎN LUMEA CONTEMPORANA

HELSINKI 8 (Agerpres). 
— Consiliul Mondial al 
Păcii a dat publicității, cu 
prilejul Zilei de 8 Martie, 
o declarație prin care sa
lută femeile militante pen
tru pace din întreaga 
lume. In declarație se

subliniază roiul pe care 
femeile II au in lumea 
contemporană in lupta 
pentru apărarea păcii și 
pentru dezarmare, pentru 
asigurarea unui viitor se
nin al tuturor copiilor 
Terei.

■ VIENA. - Lo Vieno 
s-ou încheiat lucrările celei 
de-a doua sesiuni specia e 
a C«linei O.N.U. pentru 
Situația femeii. Dezbaterile 
cu fost consacrate pregăti
rii conferinței de ia 
Nairobi, din 1985, privind 
Deceniul Națiunilor Unite 
pentru situația femeii 
(1976-1985).

■ WASHINGTON.
N.A.S.A ți firma americană 
„Space Industries* studiază 
punerea la punct a unui 
modul orbital locuibil, des
tinat fabricării in spațiu 
a diverse produse (medica
mente, semiconductori, fi
bre optice) — s-a anunțat 
oficieri la Washington. Po
trivit agenției spațiale a- 
mericane, modulul — de
numit „Industrial Space 
Facility' — va fi plasat 
pe o orbită la joasă olti- 
tudine de către una din
tre ncveteie spețe-e ame
ricane, înainte de sfirșitul 
deceniului în curs.

■ CIUDAD DE MEXICO. 
— In capitala Mexicului 
au luat sfirțit lucrările pri
mei reuniuni a Comitetului 
de acțiune al Sistemului 
Economic Latino-American 
(SELA) pentru dezvoltarea

economică ți socială a 
statelor centroamericane. 
Fartic ponțn — aeiegați din 
18 state ain regiune — au 
cooptat un program ae 
ocț-une pe anui ui curs ți 
pentru 1985, precum ți o 
aeoc'cțe po>.t>că finală.

■ TOKIO. - Pe supra
fața Oceanului Pacific, in 
largul insulei nipone Iwod- 
zima, a apărut o pată 
galbenă de mari dimen
siuni. După opinia specia
liștilor de la serviciul de 
securitate marină, pata a 
apărut ca urmare a unei 
puternice erupții vulcanice 
la fundul oceanului. Mag
nitudinea cut emuru ui este 
apreciată la 7,9 grode pe 
scara Richter. intrucît 
erupția se poate repeta, 
provocind valuri mari, na
vele din zonă ou fost 
avertizate de pericolul res
pectiv.

■ PORT VILA. - Pre
ședintele Republicii Vanua
tu, George Ati Sokomanu, 
a fost reales, joi, pentru 
un nou mandat de cinci 
ani in funcția supremă din 
această țară - informează 
agenția France Presse.

Alegerile prezidențiale, 
de joi, din Vanuatu au 
pus capăt crizei constitu
ționale declanșate ta 17 
februarie prin demisia lui 
George Sokomanu.

Bl
Comentarii după primele meciuri din 

sferturile de finală ale Cupelor europene

I. M. C. DEVA

ÎNCADREAZĂ

• 2 analiști pentru oficiul de calcul.

b

Comentînd primele me
ciuri din cadrul sferturilor 
de finală ale Cupelor eu
ropene de fotbal, agențiile 
internaționale de presă 
subliniază evoluția bună a 
formației Dinamo București 
la Tbilisi, ur.de a terminat 
la egalitate : 1—1 cu Di
namo Minsk, fiind singura 
echipă din „Cupa campio
nilor europeni" care a reu
șit să cîștige un punct în 
deplasare.

Comentatorul agenției 
Reuter notează, printre 
altele : „După meciul egal 
cu Dinamo Minsk, echipa 
Dinamo București, care In 
turul anterior eliminase 
pe deținătoarea trofeului, 
formația vest-germană S. V. 
Hamburg, apare ca favo
rită în disputa pentru ca
lificarea în semifinale. în 
aceeași postură se află șl 
formațiile A.S. Roma, ciș- 
t-fltoare cu 3—0 în fața 
taz Dynamo Berlin și Dun
dee United, învinsă ca

numai 2—1 la Viena de 
echipa locală Rapid".

La rîndul său, agenția 
France Presse evidențiază 
performanța fotbaliștilor 
români : „Jucînd în depla
sare, Dinamo București a 
ținut în șah formația Di
namo Minsk, obținînd un 
serios avantaj pentru cali
ficarea în semifinalele celei 
mai importante competiții 
europene intercluburi". în 
schimb, Liverpool învingă
toare la limită, cu 1—0, în 
jocul disputat pe teren 
propriu cu Benfica, va 
avea de „suferit" peste 
două săptămîni pe stadio
nul „Luz“ din Lisabona în 
meciul retur.

în „Cupa Cupelor" trei 
dintre echipele gazdă au 
terminat învingătoare : F.C. 
Barcelona — Manchester 
United 2—0; Ujpest Dozsa 
— F.C. Aberden 2—0 și 
F.C Porto — Șahtior Do- 
nețk 3—2. De remarcat 
faptul că în meciul de la 
Porto fotbaliștii sovietici

au înscris două gel uri, 
care ar putea fi decisive 
în desemnarea echipei 
semifinaliste.

Revelația acestei compe
tiții, echipa finlandeză 
Haka Vaikeakoski a dispu
tat meciul cu Juventus 
Torino la Strasbourg. Fot
baliștii finlandezi au dat o 
replică dîrză cunoscutei 
formații italiene de care a 
fost învinsă la limită, cu 
1—0, printr-un gol marcat 
în ultimele minute de Vig
nola.

Și în „Cupa U.E.F.A." 
avantajul terenului pro
priu a jucat un rol hotă-

rltor, ‘ toate echipele gazdă 
obținînd victoria. Două 
dintre ele, Sparta Praga 
și Nottingham Forest, au 
realizat un avantaj minim 
cîștigînd cu același scor: 
1—0 partidele susținute 
cu Hajduk Split și, res
pectiv, Sturm Graz. în 
celelalte două jocuri, Tot
tenham Hotspur a întrecut 
cu 2—0 pe Austria Viena, 
iar Anderlecht a dispus 
cu 4—2 de Spartak Mos
cova.

Meciurile retur se vor 
desfășura miercuri, 21 
martie.

(Agerpres)
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U.U.M.R. CRIȘCIOR

str. Uzinei, nr. 1

ÎNCADREAZĂ DE URGENȚĂ

• Laborant (bărbat) specialitatea deter 
minări fizico-chimice pentru laborato 
rul din turnătorie.

Condiții : conform indicatorului tarifar 
și o vechime minimă de 3 ani în meserie.

rm;ca" 
publicitate

Sfsrturile de finală ale „Cupei României
Joi a avut loc tragerea 

la sorți a meciurilor din 
cadrul sferturilor de finală 
ale „Cupei României" la 
fotbal.

Iată programul jocuri
lor, ce se vor disputa pe 
terenuri neutre : Sportul 
Studențesc — A.S.A. Tg.

Mureș ; Corvinul Hune
doara — Rapid; F.C. Ar
geș Pitești — Steaua ; Di
namo — Petrolul Ploiești. 
Primele trei meciuri se 
vor desfășura la 20 martie, 
iar partida Dinamo — Pe
trolul Ploiești la o dată 
ce va fi stabilită ulterior.

I
» V 1 N Z A R I

■ Vînd urgent apartament 
* liber, două camere, confort I, 
I cărămidă, gaze, parchet. De

va, Gojdu, telefon 15012 sau 
* 11233. (4386)
| ■ Vînd apartament trei

•b camere. Deva, strada Lenin, 
Ibloc 2, apartament 19.

(4391)
* ■ Vînd casă. Deva, strada
| Pietroasa, nr. 20. (4367)
b ■ Vînd două case (grădină, 
Igaze). Hunedoara, strada 

7 Noiembrie, nr. 11—13.
* (c. 4)
I ■ Vînd Dacia 1310 neroda- 
J tă. Hunedoara, telefon 16558, I după orele 16.

■ Vînd Da-cia 1 300 
stare perfectă. Vața de 
Jos, telefon 106, orele 
8—16. (4353)

PIERDERI

S Pierdut bon de comandă, 
nr. 657 din 8 februarie 1983, 
pe numele Mihai Gheorghe, 
eliberat de întreprinderea „Vi
dra" Orăștie. îl declar nul.

(4396)

■ Pierdut legitimație nr. 492,
pe numele Weber Katarina, e- 
liberată de I. T. Hunedoara. O 
declar nulă. (c. 6)

ANIVERSARE

■ „La mulți ani !“, sănăta
te, fericire lui Vasile Apetrel, 
la împlinirea celor 40 ani, îi 
urează soția și fiica.

(4243)

DECES

H Colectivul de muncă de 
la Atelierul central al E. M. 
Certe j, este alături de colegul 
Vasiu Ioan la greaua încer
care pricinuită de moartea 
tatălui său. Sincere condo
leanțe familiei îndoliate.

(4395)
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