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PLENARA COMITETULUI 
CENTRAL AL PARTIDULUI 

COMUNIST ROMÂN
Desfășurate sub președinția tcvarășu!ui 

Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, joi. 22 martie, 
s-au încheiat lucrările Plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român.

în cadrul dezbaterilor a.u luat cuvîntui 
tovarășii : loachim Moga, Marin Nedelcu, 
Anton Lungu, Hie Cîșu, losif Szasz, Panteli- 
mon Găvănescu, Ion Lăzărescu, loan Avram, 
Gheorghe David, Gheorghe Dinu, Maria 
Ghițultaă.

Examinînd documentele supuse dezba
terii, vorbitorii au dat o înaltă apreciere 
contribuției esențiale a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la elaborarea și înfăptuirea poli
ticii interne și externe o partidului și statu
lui nostru, la fundamentarea și transpunerea 
în viață a programelor de dezvoltare eco- 
nomico-socială a țârii, la sporirea con
tinuă a bunăstării materiale și spirituale a 
poporului, la mobilizarea și stimularea tu
turor energiilor creatoare ale națiunii, în 
vederea edificării societății socialiste multi
lateral dezvoltate în patria noastră, la creș
terea rolului și prestigiului României so
cialiste în lume.

HOTA

însuflețiți de indemnurile, indicațiile și 
orientările date de secretarul general ai 
partidului, participanții la lucrările plenarei 
au exprimat voința unanimă a comuniștilor, 
a tuturor oamenilor muncii de a acționa cu 
fermitate, cu dăruire ți spirit revoluționar 
pentru îndeplinirea exemplară a planului pe 
acest an, a tuturor obiectivelor actualului 
cincinal, pentru realizarea neabătută a ho- 
tărîrHor Congresului al Xll-lea și ale Confe
rinței Naționale ale partidului.

Comitetul Central a aprobat, în unani
mitate, documentele înscrise pe ordinea de 
zi a plenarei și a adoptat, în legătură cu 
acestea, o hotărîre, care se dă publicității.

In încheierea lucrărilor plenarei a luat 
cuvîntui tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comunist 
Român.

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
a fost urmărită cu deosebit interes, cu 
profundă satisfacție și aprobare unanimă, 
fiind subliniată, în repetate rînduri, cu pu
ternice și îndelungi aplauze.

R î R E A

Atestată documentar din 
secolul XV, Vața de Jos 
este astăzi una dintre cele 
mai mari și frumoase comu
ne din județ. Situate in ți
nutul de legendă al Zaran- 
dului — leagăn ți simbol 
al luptei moților pentru li
bertate, dreptate și unitate 
națională — satele comu
nei și-au dat in anii mari
lor frământări sociale din 
Transilvania obolul lor de 
jertfă umană și materialo in 
confruntă- e cu armatele 
nobilimii asupritoare. Vom 
evoca doar două momente 
In anul 1784, răspunzind 
chemări: lui Crișan, nume
roși bărbați din comună 
s-cu înrolat în riadul celor 
6 000 de moți adunați la 
Mesteacăn, pentru a porni 
spre A ba lulia. In anul re
voluționar 1848, cind la 
chemarea lui Avram lancu 
moții s-au ridicat toți ca 
unu! fa luptă, două dintre 
cele mai crîncene bătăii 
ale lor s-au dat pe raza 
comunei. Una pe malul Cri- 
țuiui Alb, la marginea Va- 
tei de Jos, iar cealaltă in 
„Lunca Brăesii', lingă satul 
Tîmava. Cu prețul unor 
mari jertfe - peste 1 500 de

țărani fiind răpuși — moții, 
conduși de tribunul Ion Bu- 
teanu, au oprit atunci îna
intarea trupelor chezaro- 
crălești. Iar obștea mai păs
trează in memoria ei și nu
mele fiilor comune- care

s-au jertfit în luptele de e- 
berare a patriei de sub 

jugul fascist.
După fierbintele August 

1944, viața locuitorilor din 
cete 13 sate ale comunei, 
înșirate de-o lungul Crițu- 
lui Alb, pe Valea Ponoru
lui și a Prăvălenilor a că
pătat un nou curs. Anii 
construcției socialiste au în
scris Vața de Jos, ca de 
altfel toate localitățile țării, 
pe coordonatele progresu

lui și bunăstării. Dar cea 
mai puternică dezvoltare a 
cunoscut-o comuna în cele 
aproape două decenii de la 
Congresul a! IX-lea al 
partidului. In acești ani 
Vața de Jos și-a dobîndit 
statutul de comună agro- 
industrială, prin dezvoltarea 
și extinderea activității in 
cele două ateliere — astăzi 
secții industriale — din. lo
calitate: de cherestea și de 
materiale de construcții.

Să relevăm insă, prin ci- 
teva exemple semnificative 
din diferite domenii, ce în
seamnă Vața de Jos la a- 
ceastă oră. „Producția in
dustrială a comunei — ne 
spunea Minodora Manea, 
secretarul biroului executiv 
al consiliului popular — a 
crescut de la an la an, a- 
jungînd in 1983 la peste 
52 milioane lei. La tel a 
crescut și producția agrico
lă și s-a dezvoltat zooteh
nia. Ca urmare, in momen
tul de față cele 1551 de 
gospodării din comună de-

SABIN SELAGEA, 
MIRCEA LEPÂDATU

(Continuare în pag. a 2-a)

Plenarei Comitetului Central

Util pentru 
agricultori

Pe lingă acordarea 
asistenței tehnice, In
spectoratul județean de 
protecția plantelor pfne, 
in această p<> ioadă, la 
dispoziția agricultorilor 
substanțele necesare 
combaterii bolilor și 
dăunătorilor din cultu
rile agricole, închiriin- 
du-le totodată și apara
tura de care au nevoie, 
în acest scop, recent, în 
Deva s-a deschis un 
centru pentru vînzarea 
produselor fitosanitare, 
situat pe strada 23 Au
gust, nr. 222.

I.M.C. Deva. in foto : Mașina de tăiat beton celular 
autoclavizat.

al Partidului Comunist Român

Plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Comu
nist Român, întrunită sub 
președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, în zilele 
de 21—22 martie a.c„ a 
luat în dezbatere următoa
rele probleme înscrise pe 
ordinea de zi:

1. Raportul Consiliului 
de Miniștri cu privire Ia 
realizarea Planului națio
nal unic de dezvoltare e- 
conomico-socială a Româ
niei pe anul 1983 și pe 
primele două luni ale anu
lui în curs, măsurile pen
tru înfăptuirea integrală a 
sarcinilor stabilite pe 1984.

2. Proiectul de Hotărî
re privind cea de-a 40-a 
aniversare a revoluției de 
eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiim- 
perialistă.

3. Raportul privind ac
tivitatea organizatorică și 
politico-educativă desfă
șurată în anul 1983 de or
ganele și organizațiile de 
partid pentru înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al 
XH-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului.

4. Raportul cu privire la 
activitatea desfășurată în 
anul 1983 de către orga
nele de partid, de stat și 
organizațiile de masă pen
tru înfăptuirea politicii de 
cadre a partidului.

5. Raportul privind ac
tivitatea de rezolvare a 
propunerilor, sesizărilor, 
reclamațiilor și cererilor 
oamenilor muncii în anul 
1983.

6. Raportul privind acti

din 21-22 martie
vitatea internațională a 
partidului și statului în 
1983 și principalele orien
tări ale politicii externe în 
anul 1984.

7. Unele probleme orga
nizatorice.

1. Examinînd și apro- 
bînd Raportul Consiliului 
de Miniștri. Plenara a 
apreciat că guvernul, mi
nisterele, centralele, între
prinderile, toate unitățile 
din economie au acționat 
ferm pentru transpunerea 
în viață a orientărilor și 
indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu pri
vire la ridicarea pe un 
plan superior al nivelului 
calitativ al muncii și pro
ducției, realizarea cu prio
ritate a producției pentru 
export, creșterea produc
tivității muncii, economi
sirea resurselor materiale, 
utilizarea cu maximum de 
randament a puternicului 
potențial tehnic și produc
tiv creat în anii construc
ției socialiste.

în cadrul dezbaterilor, 
s-au evidențiat realizările 
obținute în 1983, în indus
trie, în dezvoltarea bazei 
de matcyii prime și ener
getice, în prelucrarea su
perioară a tuturor resur
selor, ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ al pro
duselor, în înfăptuirea 
obiectivelor de investiții. 
Totodată, au fost relevate 
rezultatele obținute în spo
rirea producției agricole 
vegetale și animale. A fost 
reliefată contribuția de 
seamă a cercetării științi
fice românești la dezvolta
rea și modernizarea econo-

1984
miei naționale. S-a subli
niat, în același timp, că, 
anul trecut, s-a realizat un 
sold excedentar al balanței 
comerciale, ca urmare a 
diversificării activității de 
comerț exterior și a 
dezvoltării relațiilor inter
naționale de cooperare e- 
conomică, tehnică și știin
țifică.

Apreciind rezultatele în
registrate anul trecut, pre
cum și succesele obținute 
în primele două luni ale 
acestui an, Plenara a sub
liniat necesitatea folosirii 
întregii baze materiale și 
umane de care dispune 
economia noastră națio
nală, pentru a se asigura 
creșterea continuă a cali
tății și competitivității pro
duselor românești, sporirea 
productivității muncii, di
minuarea consumurilor de 
materii prime, materiale și 
combustibili, ridicarea efi
cienței economice în toate 
domeniile de activitate, în
deplinirea integrală a pla
nului pe 1984 și pe între
gul cincinal. Totodată, 
plenara a relevat necesita
tea de a se acționa cu 
hotărîre pentru valorifica
rea potențialului existent 
în agricultură, care dispu
ne de to.t ce este necesar 
pentru a se obține o recol
tă agricolă record în acest 
an.

Plenara a cerut concen
trarea tuturor forțelor pen
tru realizarea întregului 
volum de investiții din 
acest an, pentru darea în 
funcțiune, la terme* și la

(Continuare în pag£ț| 4-a)

ÎN ZIARUL DELAZk

■ Efectuarea la timp și 
de calitate a reparații
lor - hotăritoare pen
tru desfășurarea nor
mală a producției

■ Campania agricolă de 
primăvară. Culturile din 
prima epocă - semă
nate în timp cit mai 
scurt I

■ Copiii - liantul fami
liei, viitorul națiunii

■ Săptămina viitoare la 
televiziune

I.M.M.R, Simeria. Secția 
a Il-a vagoane marfă. Su
dorul electric F.caterina 
Burghiu lucrează la eon. 
l'ccționarea ușilor plate de 
schimb fa vagou.

imqpucm rafcĂ-X
REALIZATA EXEMPLAR. 2! DE Z/

Preocupări susținute pentru 
creșterea valorică 

și calitativă a produselor
■ — Producția fizică a 

crescut de la o etapă la 
alta, datorită mai multor 
factori, relata ing. Sabin 
Luca, șeful secției panouri 
mari din cadrul I.M.C. De
va. La baza sporurilor de 
producție din ultimul timp 
au stat măsurile organiza
torice întreprinse, cum ar 
fi defalcarea sarcinilor de 
plan pînă la nivelul fiecă

I. M. C. DEVA

rei zile de muncă și al 
fiecărui schimb și cunoaș
terea de către fiecare mun
citor a sarcinilor ce-i re
vin, urmărirea consecven
tă a modului de realizare 
a planului fizic, sortimen
tal. De asemenea, am pro
movat o serie de măsuri 
tehnice. Am trecut Ia izo
larea termică a tiparelor și 
protejarea betoanelor, la 
optimizarea fluxurilor de 
fabricație, ceea ce a con
dus la scurtarea ciclului la 
tipar, de la 36 ore în 1983, 
la 24 ore în 1984.

Un calcul simplu ne a- 
rată, deci, că în 1983 se ob
țineau în 3 zile două pa
nouri mari, în prezent fiind 
produs unul pe zi. Aceas
ta pe un tipar. Este vorba 
de timpul de imobilizare 
a unui tipar pentru turna- 

j

rca unui panou, timp care 
s-a scurtat și tinde să se 
reducă în continuare. în 
total, secția dispune dc cir
ca 400 de tipare, care, în
mulțite cu 12 ore (cîștigate 
prin scurtarea timpului de 
la 36 ore la 24 ore) și pro
dusul împărțit la 24 ore 
(timpul actual pentru un 
panou), ar da cifra rotun
dă de 200 panouri în plus 

pe zi ! în realitate, aplicînd 
corecțiile de rigoare, deter
minate de pregătirea mi
nuțioasă a tiparelor, pre
lungirea rezistenței optime 
de decofrare (din cauza u- 
nor stagnări pe flux), ne- 
folosirea tuturor tiparelor 
deodată ș.a. — producția 
secției este mai mică. Se 
situează, totuși, deasupra 
cifrelor de plan, crescînd 
de la o perioadă la alta. 
Pentru ilustrare, o compa
rație mai la îndemînă: pe 
primele două luni din 1984 
s-au obținut cu 500 mc mai 
multe panouri decît în pe
rioada corespunzătoare a 
anului trecut.

—■ Este semnificativă ă-

MARIN NEGOIȚA i 
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Efectuarea la timp și de calitate 
a reparațiilor — hotărîtoare pentru 
desfășurarea normală a producției

CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ 

Culturile din prima epocă - 
semănate în timp cît mai scurt!

• „Reparăm as regate energetice- • Coteetnmi a 
căpătat experiență • Reducerea Urwctor de repa
rații înseamnă mai multă energie electrică • Atenție 
maximă calității lucrărilor • D—nara; foarte boa șj 
în 1984.

Inginerul Adrian Rjvi- 
naru, șeful Șantierului de 
construcții-montaj Mintia, 
ne pune in temă eu acti
vitate? importantă și com 
plexă a colectivului pe ca 
re-1 conduce.

>— Executăm, in princi
pal, reparații capitale la a- 
gregatele energetice de ba
ză de la C.T.E. Mintia, U.E. 
Paroșeni și C.E.T. Gura- 
barza. din cadrul Între
prinderii electrocentrale 
Deva. Incepînd de anul tre- 
cut avem și un indicator 
de prestații adică efec
tuăm, in unitățile aminti
te și revizii tehnice, repa
rații curente, intervenții la 
solicitările beneficiarilor. 
Avem colective de oameni 
harnici ți pricepuți, care 
în cei cinci ani de la con
stituirea șantierului și-ac 
îmbogățit continuu expe
riența profesională. Bind 
în măsură să realizeze lu
crări de anvergură și de 
mare complexitate tehnlcl 
Argumente sînt rezultatele 
bune obținute în 1983 — 
depășirea cu 9 milioane lei 
a planului de construcții- 
montaj șl cu 15 milioane 
lei a sarcinilor la presta
ții —, care ne-au situat pe 
locul al Il-tea în întrece
rea socialistă între cele 
șapte șantiere din cadrul 
grupului de resort din 
București, Am executat, 
între alte lucrări, reparați: 
capitale la agregate mari, 
importante, de la C.TJE. 
Mintia, la subansamblele 
cazanelor 4 și 5 de la UJS. 
Paroșeni și altele.

— Cum se derulează ac
tivitatea șantierului pe ca- 
re-1 conduceți de la înce
putul acestui an ?

— La fel de bine. Jj 
zi“, planul este depășit cu 
aproape 1,5 milioane lei la 
construcții-montaj și cu 
peste 2 milioane iei La pres
tații. Lucrăm la reparația 
capitală a agregatelor de 
la cazanul 5 A al grupului 
5 de la C.T.E. Mintia —

• - • - •
XMlQPUCJfA FfZfiCĂ-\
RFAUZATA EXIMPLAR ZIDFZI

Creșterea valorică 
și calitativă a produselor
(Urmare din pag. 1)

ceastă comparație, tovarășe 
inginer ? Se referă, totuși, 
la două perioade distanța
te de un an.„

— La prima vedere s-ar 
părea că salturile produc
ției fizice sînt lente. Dar 
trebuie avut în vedere fap
tul că sporirea numărului 
de panouri mari a avut 
loc în condițiile unul con
sum mult mai mic de ener
gie și combustibil. De pil
dă, în ianuarie și februa
rie a.c., consumul de com
bustibil a fost cu 30 la 
sută mai mic. Secția pa
nouri mari realizează ele
mentele necesare construi
rii a circa 1000 de apar
tamente pe an, cea mai 
mare parte în Valea Jiu
lui.

Am văzut produsele fi
nite din depozit și din ex
poziție. Sînt solide, fru
moase, de calitate. Finisa
rea este ireproșabilă. La 
toate aceste rezultate au 
contribuit oameni harnici 

monte de cărbase. arză
toarele cazanaau. veatTa- 
toarele de rec-Tia'jf a ae- 
rchn și a gaaelor arse, iar 
la Parașeoi am <rai:r. 
•mele toerâri șâ sixaaa ir

agregate de la grrxrv! de 
150 MW. mdeose> ss- 
temul de prepara-»- a pra
fului de cărbsoe.

Activitatea ȘJCM Wa- 
tia are coordonate -ine de
finite. Prevederile sale de 
plan sînt stabilite de pe 
un an pe altul. în fnx-- 
de necesitățile beneficiari
lor, iar îndeplinirea Ic-r la 
termenele planifinte ci ’.r

Ș.C.M. MINTIA

condiții de bură raliate 
depinde de modul io care 
sînt pregătite reparații-» 
— asigurarea aMterialdor 
pieseior de schimb și acb- 
ansambțeior Deces are —, 
de colaborarea dirtre <xc- 
structor și beneficiar â na 
în ultimul rtnd de orean - 
zarea temeinică a lucrului, 
de priceperea și dămirea 
în muncă ale celor de la 
Ș.CA4. Interkxmto-u; pe-a 
mai spus că fctreti". o co
laborare strinsă și frueta- 
oasă cu beneficiarii, că îrr- 
preună analizează periodic 
stadiul lucrărilor, urmăresc 
cu maximi exigentă cali
tatea tor. Iau operativ mă 
șurile ce se impun.

— De altfel, încadrarea 
in graficele de reparații și 
calitatea superioară a aces
tor? este In atenția noas
tră permanentă. Iar scurta
rea termenelor și. deci, re
punerea mai repede în 
funcțiune a agregatelor în
seamnă mai multă eaergte 
electrică pentru țară — 
sublinia tinărul inginer 
Ștefan Colda. șef de tot la 
Mintia. Pentru încadrarea 
în aceste exigențe anafizăcn 
zilnic ce s-a lacra*, și ce a- 
vem de Scut, am specia

ca Ana Hărăstâșan, Petru 
Burada, loan Bălașa, Con
stantin Farcaș, Vasîle Vn- 
gureanu, mulți alții.

— Peste o treime din oa
menii secției sînt membri 
de partid — sublinia Ro- 
dica Someșan, secretar ad
junct cu probleme organi
zatorice al comitetului de 
partid din întreprindere. 
Ei se află în fruntea tutu
ror acțiunilor ce se între
prind pentru creșterea pro
ducției, a calității.

Aprecierile au acoperire 
în fapte. Mutarea unui pa
nou din depozitul de pro
duse finite în expoziție, și 
viceversa, se poate face
fără a dăuna cu nimic
vreunuia din cele două
locuri. Cu alte cuvinte, de
pozitul de panouri mari
este el însuși o expoziție, 
un loc curat (de altfel ca 
toată întreprinderea), de 
unde producția fizică, în 
cantități din ce tn ce mai 
mari și de tot nXai bună 
calitate, ia drumul benefi
ciarilor. 

lizat meseriașii pe anumite 
lucrări, agregate «i ope
rații. ne străduim ca ei să 
albă la timp materialele 
șt piesete de schimb nece
sare. Iar ei. oamenii noș
tri. tși tac cu cocștiincio- 
ritate datoria.

Deci. ®rgtetizfc:±c-și te
meinic munca, «find atentia 
.uvrsită încadrării hscră- 
rtior de lerizii și repara
ții in termenele planifica
te și veghind cu consec
vență și reapoosa bu tate la 
calitatea tor. oameni: mun
cii de la $CX Mintia iși 
aduc o fc portantă contri
buție la desfășurarea nor
mală a producție! de ener
gie electrică și termică în 
subunitățile întreprinderii 
termocentrale Deva.

DUMITRU GHEONEA

(Unnore *n pag. !J 

pa 3 122 de borne, la care 
se ooc-gâ cete aproape 
1500 bovine d-n sectorul 
tooamt a. agriculturii. Con- 
cometerri cu dervo-terea a- 
gricsrlturii ți a oct-vității in- 
dustride, ou sporit venirii- 
rile locuitorilor, s-a ridicat 
nârekri de trd material ți 
spiritual oi acestora. Fața 
satelor s-a schimbat radi
cal, sub toate aspectele. 
Toate sirrt electrificate, s-au 
construit sute de case noi, 
există astăzi o rețea mo
dernă de drumuri care lea
gă localitățile comunei in
tre ele. S-a dezvoltat o pu
ternică rețea de unități 
comerciale ți prestatoare de 
servicii. Numai in anul tre
cut desfacerile de mărfuri 
cu amănuntul prin comer
țul socialist s-au ridicat la 
43,1 milioane Iei. Cea mai 
elocventă dovadă a noului 
statut al Vaței de Jos este 
insuți centrul civic al lo
calității de reședință, cu 
blocuri confortabile și com
plexe comerclăle modeme*.

Un loc distinct in spa
țiul comunei ii ocupă sta
țiunea balneară, care tot in 
aceste două decenii și-a 
ciștigat prezentul statut. „Și

• Toate condițiile necesare bunei desfășu
rări a lucrărilor sînt asigurate • Specialiștii - 
în cîmp, acolo unde se seamănă • Pe pășuni și 
finețe - ample acțiuni • Cînd lipsesc din uni
tate cadrele de conducere.

In unitățile din C.U.A-S.C. 
Hunedoara trebuie să se în- 
sănnnțeze în această pri
măvară 250 ha cu plante 
fura.ere. 135 ha cu car
tofi. 1 137 ha cu porumb 
M Zefir Ștefăaescu. in- 
gruerui șef al consulului 
ante agroindustrial, ne spu
nea :

— Sfetem pregătiți pen
tru a asigsra campanie: a- 
gricote ia această primă
vară o desfășurare cores- 
punzătoare. să realizăm 
toate lucrările în timp op
tăm ș: la înalt nivel calita
tiv. Mașinile și agregatele 
agricole sînt pregătite, a 
fost efectuată proba cu să- 
shiță a semănătorilor, au 
fost administrate 4 000 tone 
îngrășăminte naturale. Toa
te mtitătile și-au procurat 
cantitățile necesare de ie- 
■tiste. Specialsth. mecarh- 
zateru. cadrele de condu
cere die unități au fost in
struite cu sarrinfie deose
bit de importante ce Ie re- 
via in această perioadă, 
urmăresc cu atenție starea 
terenului $1 temperatura 
solului, coordonează îndea
proape efectuarea lucrări
lor. Campania agricolă de 
primăvară se desfășoară 
sub imperativul obținerii 
în acest an a unor produc
ții agricole record.

Cooperativa agricolă de 
producție din Pestișu Mare 
a fost prima unitate ce a 
fesrecut însăr-ințările de 
primăvară. Miercuri. 21 
martie a.c„ Sabin Ciupe, 
Ștefan Târâș și Andrei Tă- 
maș au efectuat pregătirea 
terenului, iar joi loan P.eoț 
a semănat plante furajere 
pe crimele 10 ha destinate 
producer» de furaje. loan 
Furci președintele șl in
ginerul șef al unității, a 
coordonat îndeaproape I»- 
crarea. asigurind respecta
rea strictă a normelor de 
densitate șl de adînckne.

Semănatul se desfășoară 
din plin și la Cooperativa 
agricolă de producție din 
Pestisu Mic. Ileana Radu, 
inginerul șef al cooperati
vei, ne sp unea :

• — •

Istorie și împliniri
dacă mii de oameni din 
toată țara vin anual aici - 
precizează Iile Mițiu, admi
nistratorul stațiunii — nu o 
fac doar pentru calitățile 
terapeutice ole apelor, ci ți 
pentru confortul, calitatea 
serviciilor ți tratamentului. 
Amintim doar că la dispo
ziția celor care vin in sta
țiune există 210 locuri de 
cazare confort l, cantină ți 
unități de alimentație pu
blică, cluburi și o moder
nă bază de tratament, cu 
o capacitate de 600 pro
ceduri pe zi".

Nu putem încheia aceste 
rinduri fără a aminti de 
cele ce s-au înlăptuit în 
acești ani de construcție so
cialistă, pentru asigurarea 
unei vieți spiritual-educati
ve și cirltural-artistice cit 
mai bogate. „In cele 13 
școli din comuna noastră — 
arăta Gheorghe Ciur, direc
tor al școlii generale de 10 
ani, fiu al acestor locuri, 
de care n-are de gînd să 
se despartă — și șapte gră
dinițe, 50 de cadre didac
tice ii învață pe cei 1000 
de elevi și preșcolari carte, 
dar și dragostea de sat, de 
locurile natale, de istoria 
bogată in fapte ale acestor 
meleaguri. în cele 10 că

— Am terminat adminis
trarea gunoiului de grajd, 
lucrare la care au partici
pat un mare număr de coo
peratori. multe zile la rînd. 
Pînă astăzi avem pregătite 
15 hectare de teren. Ne 
străduim să folosim din 
plin timpul de lucru și să 
realizăm lucrări de cea 
mai bună calitate.

— Cine lucrează la se
mănat 7

— Nicolae Gișleanu, un 
mecanizator harnic și pri
ceput Vineri, 23 martie 
vom semăna sfecla furaje
ră, iar în zilele următoare 
vom începe cultivarea car-

C.U.A.S.C.
HUNEDOARA

tofilor. Pînă la șfîrșitul a- 
cestei luni vom termina 
insămințarea tuturor cultu
rilor din prima epocă.

Campania agricolă de 
primăvară a început și la 
cooperativele din Boș, Mî- 
nerău și Teliuc. La C.A.P. 
Buituri a fost pregătită 
pentru semănat o suprafa
ță pe 10 ha, iar lucrarea 
intensifică zi cu zi. în pa
ralei. se acționează pentru 
sporirea producției de iar
bă pe pajiștile naturale. în 
fiecare zi, circa 30 de coo
peratori — printre care Li- 
viu Cursar, Aron Zeicu, 
Andrei Roșian, Petru La- 
zăr, Viorel Urzică, Ecate- 
rina și Profira Oprea și 
Gbeorghița Poenar — iau 
parte la curățarea și fer
tilizarea pășunilor și fine- 
țelor. Pînă în prezent au 
fost curățate 50 ha pajiști 
naturale și a fost fertili
zată o suprafață de 62 ha. 
Ana Munteanu, președinta 
unității, ne spunea că sînt 
asigurate toate condițiile 
pentru ca actuala campa
nie de primăvară să se des
fășoare ritmic și la un ni
vel calitativ superior.

In ziua raidului nostru 
in Consiliul unic agroin

mine culturale, la cluburile 
unităților economice și în 
școli se desfășoară o in
tensă ți bogată activitate 
cultural-artistică. Ca urma
re, formațiile artistice din 
Vața de Jos sînt prezențe 
constante în etapele jude
țene ale Festivalului națio
nal „Cîntarea României" - 
dintre ele detașîndu-se ta

dustrial Hunedoara era o 
vreme frumoasă, foarte 
bună pentru efectuarea lu
crărilor pe ogoare. Cu toa
te acestea, la C.A.P. Nan- 
dru n-am văzut în cîmp 
nici un fel de activitate. La 
sediul unității ni s-a spus 
că președinta cooperativei 
lipsește fiind bolnavă, iar 
Ileana Ștefan, inginerul șef, 
a rămas la Hunedoara de
oarece are ceva treburi 
personale de rezolvat. In
trăm la secția de mecani
zare din Josani, care deser
vește și cooperativa agri
colă din Nandru. în incin
ta unității se aflau cinci 
tractoare.

— Sînt stricate ? — în
trebăm.

— Nu — ne răspunde 
mecanizatorul Hie Gruni- 
țan. Sînt în stare de func
ționare.

— De ce nu se află în 
brazdă ?

— Nu știu. Dumitru 
Ichim, șeful secției noas
tre este plecat la Hune
doara parcă, iar pe ingine
ra de la Nandru n-am vă
zut-o astăzi.

— S-ar putea lucra la 
discuit și semănat ?

— Cred că da. Pămîntul 
este zvîntat. Dar dacă n-a 
venit nimeni să ne spună 
ce să muncim și unde...

La C.A.P. Nandru am vă
zut că mai este încă mult 
gunoi în grămezi în cîmp 
și nu lucra nimeni la im- 
prăștierea lui. Comitetul 
comunal de partid, consi
liul popular al comunei 
Peștișu Mic au datoria să 
întreprindă măsuri urgen
te pentru a se declanșa 
campania agricolă de pri
măvară la C.A.P. Nandru 
și în celelalte unități agri
cole din comună, întrucît 
vremea este bună pentru 
pregătirea terenului și se
mănat, iar timpul este îna
intat. Cea mai de seamă 
sarcină a organelor locale 
de partid și de stat este 
— în această perioadă — 
buna desfășurare a lucră
rilor agricole, știut fiind că 
de acest fapt depinde în 
măsură hotărîtoare soarta 
producției ce se va obține 
in acest an.

T. BON DOR
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Ociu, care cu adus la Vața 
titlul de laureate pe țară. 
Iar de peste 6 ani, cena
clul „Orizont" concentrează 
și, totodată, stimulează ac
tivitatea literară din comu
nă".

Aceasta este Vața de Jos 
— 1984. O comună care 
pășește „cu fruntea sus" în 
intimpinarea celei de-a 40-a 
aniversări a eliberării pa
triei și a celui de al XIII- 
lea Congres ai partidului.
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Trei corpuri de clădire 
alcătuiesc căminul cultu
ral din localitatea de cen
tru a comunei Băcia. Bi
blioteca, sala mare a că
minului și încă o sală de
spre care, din cauza lacă
tului închis, nu am reușit 
să aflăm ce întrebuințare 
i s-a dat. în schimb am 
găsit larg deschisă ușa de 
la magazia pentru lemne 
și cărbuni. Nici nu erau 
motive să fie încuiată... Tot 
larg deschise erau și cele 
patru porți ale părculețu- 
lui din fața căminului. Pro- 
babii pentru a înlesni ac
cesul cîrdului de gîște și 
a găinilor, care... aranjau 
rondurile de flori. Sau pen
tru a se crea un curent 
mai puternic de aer care 
să împrăștie ghemcțoacele 
de hîrtie ?

— Ce părere aveți, tova
rășe Emil Vărzaru, în ca
litate de director al cămi
nului cultural, de felul în 
care se prezintă așezămîn- 
tul de cultură din loca
litate ?

— Să vă explic I Anul 
trecut s-au făcut reparații 
la cămin — tencuieli exte
rioare. vopsiri, înlocuiri de 
geamuri. Acum lipsește nu
mai unul. Cu ramă cu tot, 
dar nu-mi dau seama cum

și cînd s-a întîmplat! De
spre magazie, e drept, nu-i 
încuiată. Combustibil a- 
vem însă, dar îl ținem la 
școală. Din magazie a dis
părut în cîteva rînduri... 
Sala mare are cam 125 de 
locuri, dar noi avem acum 
doar 60 de scaune. Ne-am 
îngrijit ca din contribuția 
în bani a locuitorilor co
munei să mai confecționăm 
cîteva bănci. Dar, ca să 
fiu sincer, pentru cîte ac-

lui popular comunal, că în 
acest an este prevăzută re
medierea acestui ..mic a- 
mănunt".

în continuarea raidului 
întreprins marți, 20 mar
tie a.c., am poposit și la 
căminul cultural din satul 
Batiz, localitate aparțină
toare orașului Călan. „Roa
ta" în jurul clădirii (aflată 
la șosea) ne-a dat prilejul 
să numărăm ochiurile de 
geam sparte, găurile din

CĂMINUL CULTURAL - CARTEA 
DE VIZITĂ A LOCALITĂȚII

țiuni au loc la cămin și 
astea 60 de scaune sînt 
prea multe..

Tot în comuna Băcia, în 
satul Tîmpa există un că
min cultural de a cărui ac
tivitate se ocupă învăță
toarea Ileana Biscărean. 
Din suprapunerea, pe o 
porțiune, a acoperișurilor 
căminului cu cel al școlii 
și din lipsa jgheaburilor de 
scurgere a apei, ploile au 
cam ros unul dintre pereții 
lăcașului de cultură. Am 
aflat de la Constantin Ti
mar, vicepreședintele bi
roului executiv al consiliu-

gardul de beton, să con
statăm că în subsolul clă
dirii... lacul a atins nive
lul de 60 cm... Directorul 
căminului, învățătorul Ion 
Bădică, ne-a invitat să vi
zităm și cele două încă
peri. O sală mai mică, cu 
35 de scaune și o sală de 
spectacole cu scenă, ecran, 
o masă de tenis ce spri
jinea o ușă, o sobă în care 
nu a mai fost făcut focul 
de multă vreme. Aspectul 
căminului explică în bună 
măsură de ce activitățile 
într-un an pot fi numărate 
pe degete, iar despre înca

sări mai bine să nu vor
bim.

în satul Strei... „colacul 
peste pupăză". Cu toate că 
este prima clădire la șosea 
pe partea stingă, venind 
dinspre Călan, „enigma" e- 
xistenței unui cămin cultu
ral a trebuit să ne-o dez
văluie un sătean. Nici o 
firmă sau alt indiciu... 
„Ruină, așa să scrieți la 
ziar 1“ — ne-au îndemnat 
mai mulți cetățeni din lo
calitate. Să recunoaștem, 
aveau și oarecare drepta
te: uși fără clanțe, acope
rișul spart în mai multe 
locuri, un coș de fum ma- 
tisat cu sîrmă și ancorat 
de un par, podul deschis 
viețuitoarelor cerului, gar
dul ce împrejmuiește incin
ta dărîmat pe o bună por
țiune... în sala mare sînt 
vizibile urmele săpăturilor 
făcute în dușumele de nis
caiva rozătoare. Pe ușă nu 
aveau cum să iasă. Nu a 
mai fost deschisă de multă 
vreme...

Sînt aspecte care trebuie 
să dea serios de gîndit 
consiliilor populare din Că
lan și Băcia, precum și ce
tățenilor din localitățile ce 
au făcut obiectul raidului 
nostru.

MIRCEA DIACONU

LICEUL INDUSTRIAL NR. 5 DEVA 
str. 23 August, nr. 116, telefon 21591 
INFORMEAZĂ pe cei interesați, elevi și pă

rinți, din toate localitățile județului Hunedoara, 
asupra PROIECTULUI PLANULUI DE ȘCOLARI
ZARE 1984-1985 :

Treapta I (cls, a IX-a) 252 locuri
(profil electrotehnic)
Treapta a ll-a (cls. a Xl-a) 72 tocuri
(profil electrotehnic, meseria electromecanic 

auto).

urea- 
o mâ

ÎNTREPRINDEREA de ÎMBUNĂTĂȚIRE $1 
EXPLOATARE A PAJIȘTILOR 

HUNEDOARA - DEVA 
încadrează pentru fermele de producție 

din Călan, Ilia, Orăștie, Pui, Sarmizegetusa, 
Șoimuș, Sintămăria-Orlea, personal în ur
mătoarele meserii :

• mecanic agricol (de preferință să posede 
și carnet de rutierist);

• buldozerist;
• mecanic întreținere utilaj (de preferință 

și posesor de permis de conducere auto).
Condițiile de încadrare și retribuire - con

form Legii nr. 12/1971 și Legii nr. 57/1974 re
publicată.

Informații suplimentare la ferme și sediul 
unității din Deva, strada Aurel Vlaicu, nr. 25.

COPIII LIANTUL FAMILIEI, VIITORUL NAȚIUNII
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„Zîmbetul lor este o
• „Nu e bucurie mai 

mare ca aceea de a fi 
mamă". Afirmația o face 
medicul Monica Ceucâ, de 
la maternitatea Spitalului 
municipal Hunedoara. Pă
răsise mulțumită sala de 
nașteri după ce suprave
ghease ca medic specialist 

_ ,-a celui de al 330- 
a” copil în acest an.
- A născut muncitoarea 

Marta Holdeana, de la fa
brica de încălțăminte; este 
cel de al treilea copii al 
său. Un copil frumos și să
nătos, de 4,100 kg.

Ca medic pot să afirm 
că mă bucură deosebit mă
surile stabilite de partidul 
și statul nostru pentru asi
gurarea schimbului normal 
al generațiilor. Este mult

umanism, multă grijă pen
tru viitorul națiunii în aces
te măsuri. Du<pă mine, ni
mic nu poate fi mai înăl
țător pentru o femeie con
știentă de misiunea sa de- 
cît bucuria de a fi mamă. 
Zîmbetul copilului este o 
primăvară continuă. Sînt 
mamă și, o spun cu toată 
convingerea, pe lingă bucu
ria pe care o trăiesc prin 
copil, trăiesc într-un fel și 
sentimentul că mi-am împli
nit o parte din datoria 
față de societate.

• „Mă numesc Ana Gru
ber, am 29 de ani și lucrez 
ca sudor la I.C.S.H.". Bio
grafia Anei Gruber s-a îm
plinit la 29 de ani cu încă 
o mare bucurie: a dat de

primăvară
curînd viață la doi gemeni; 
doi băieți ca două picături 
de soare.
- Acum sînt mamă a trei 

copil. Pînă a nu o avea pe 
cea mare, Gabriela, aveam 
senzația că ceva îi lipsește 
familiei mele. Abia după 
nașterea ei s-a produs ade
vărata închegare a familiei. 
Sînt mî-ndră că am trei 
copii. Prin aceasta simt că 
mă aseamăn și eu părinți
lor și bunicilor mei 
considerau o datorii 
să aducă pe lume 
copii.

continuă"

care 
a lor 
mulți

Eleno• „Mă
Muntean și 
Sînt cadru 
pensarul uman din comuna 
Top-lița". Altă „fișă biogra-

nu mese
am 24 de ani. 

medical la dis-

fică" completată cu bucu
ria aducerii pe lume a altei 
vieți.

— Copilul pe care 
născut 
treilea 
Soțul me<u 
C.S.H. și 
mare bucurie, împreună cu 
mine. Cu fiecare copil nou 
venit in familie, sporește 
unitatea, armonia ei. Cele 
trei fetițe ale mele îmi sînt 
cea mai mare avuție. De 
aceea, eu cred că acea fe
meie care nu și-a împlinit 
menirea supremă, aceea de 
a fi mamă, trăiește senza
ția apăsătoare a unui ma
re

l-am 
acum este cel de-al 
in familie noastră, 

este zidar ta 
i trăiește aceeași

gol sufletesc.
ION CIOCLEI, 
ION VLAD, 
corespondent
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DUMINICA, 25 MARTIE
• 8,30 Teleșcoală • 9,00 Almana

hul familiei • 9,30 De strajă patriei
• 10,00 Muzica pentru toți • 10,30 
Viața satului (parțial color) • 11,45 
Lumea copiilor • 12,30 Telefilmo- 
teca de ghiozdan (color): Arabela 
(episodul 4) • 13,00 Album dumini
cal (parțial color) • 17,55 Secvențe 
din Bangladesh • 18,10 Imagini din

l Grecia • 18,30 Micul ecran pentru 
cei mici • 18.50 1001 de seri • 
Telejurnal 
Cîntarea României (color), 
președintelui, Comandantului 
prem ! Spectacol omagial realizat de 
formații reprezentative ale armatei
• 20,10 Film artistic: „întoarce-te și 
mai privește o dată". Premieră tv. 
(color). Producție a Casei de filme 
Unu • 21,50 Telejurnal (parțial co
lor) * Sport • 22,00 închiderea pro
gramului.

LUNI, 26 MAR'ÎIE
• 20,00 Telejurnal (parțial color)

• 20,25 Orizont tehnico-șmnțific • 
20,00 Uintecul și poezia care ne-au 
însoțit istoria (coto.). omagiind pre
ședintele țării • 21,10 Al patriei 
erou intre eroi. Documentar (coiui)
• 21,40 Românie, păinînt străbun 
și urag. Pagini muzicale • 22,05 La 
zi in 600 de secunde • 22,15 Tele
jurnal (parțial color) • 22,30 Închi
derea programului.

MARȚI, 27 MARTIE
• 15,00 Telex •”15,05 Clubul 'ti

nerelului • 15,30 Amfiteatru studen
țesc • 16,00 Consultații in sprijinul 
învățămîntului politico-ideologic •
• 16,20 Desene animate • 16,30 în
chiderea programului • 20,00 Tele
jurnal (parțial color) • 20,20 Actua
litatea în economie • 20,30 Un cîn- 
tec pentru țara mea • 20,40 Idei

19,00
(parțial color) • 19,20 

Onor 
su-

novatoare in opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Omul, factor ho- 
tăritor și valoare supremă a deveni
rii societății noastre. Documentar 
• 21,00 Teatru tv.: „Surorile Boga" 
de Horia Lovinescu. Prima parte • 
22,20 Telejurnal (parțial color) • 
22,30 închiderea programului.

28 MARTIE
• 15,05 Universul 
președintelui țării 
și versăl • 15,30

MIERCURI,
• 15,00 Telex 

femeilor. Omagiu 
Partidului, inima 
Emisiune în limba maghiară (par
țial color) • 16,30 închiderea pro
gramului • 20,00 Telejurnal (parțial 
color) • 20,30 O zi pentru istorie. 
Documentar (color): Imn pentru pre
ședintele României. Spectacol oma
gial literar-muzical-coregrafic cu 
prilejul împlinirii a 10 ani de la 
alegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu Președinte al Republicii 
• 22,00 Telejurnal (parțial color) • 
22,15 Concertul festiv al formațiilor 
muzicale ale Radioteleviziunii (co
lor) • 23,00 închiderea programului.

JOI, 29 MARTIE
• 15,00 Telex • 15,05 Ctitor ai 

învățămîntului românesc modern. 
Documentar • 15,30 înaltă îndato
rire patriotică • 15,45 Desene ani
mate • 15,55 Din inimi de copii, 
dragoste și recunoștință I Program 
artistic în interpretarea unor pio
nieri și șoimi ai patriei, dedicat Pre
ședintelui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu • 16,10 Revista 
literar-artistică tv. Sub tricolor, u- 
niți în ideal ! Omagiu Președintelui 
României. Versuri, mărturii de scrii
tor • 16,30 închiderea programului 
• 20,00 Telejurnal (parțial color) • 
20,20 Actualitatea în economie • 
20,35 Semnătură pentru viitor. Do
cumentar (color)' • 21,00 Studioul

tineretului: Președintelui Republicii 
omagiul tinerei generații. Ceaușescu 
— tinerii • 22,20 Telejurnal (parțial 

. color) • 22,30 Închiderea progra
mului.

VINERI, 30 MARTIE
• 15,00 Telex • 15,05 Politehnica 

tv. • 15,25 Viața culturală. Urmînd 
îndemnurile Președintelui țării • 
15,40 Ea volan • 15,50 Emisiune în 
limba germană (parțial color) • 16,20 
Desene animate • 16,30 închiderea 
programului • 20,00 Telejurnal (par
țial color) • 20,20 Actualitatea în e- 
conomie • 20,35 Cîntece pe adresa 
dv. • 20,45 Cadran mondial (par
țial color). înalt prestigiu internațio
nal: Contribuția de primă dimen
siune a președintelui Nicolae 
Ceaușescu la cauza păcii și progre
sului în întreaga lume * 21,10 Tea
tru tv.: „Surorile Boga“ de Horia 
Lovinescu (ultima parte) e 22,20 Te-

' lejurnal (parțial color) • 22,30 în
chiderea programului.

SÎMBATA, 31 MARTIE
• 13,30 Telex • 13,35 La sfîrșit 

de săptămînă (parțial color) • 16,30 
Secvențe malteze o 16,40 Martie — 
cronica evenimentelor politice • 
17,00 închiderea programului • 19,00 
Telejurnal (parțial color) ♦ Sport • 
19,20 Ritm și grație • 19,30 Tele- 
enciclopedia • 20,00 Film serial: 
„Un august în flăcări". Producție 
a Studioului de fîlfn tv., realizată 
în Centrul de producție cinemato
grafică „București" • 20,55 Pagini 
antologice din umorul românesc • 
21,15 Totul e posibil în joc (color). 
Fantezie muzicală • 22,00 Telejur
nal (parțial color) * Sport s> 22,15 
Invitații televiziunii... în rotonda A- 
teneului (color) • 23,00 închiderea 
programului. I

ÎNTREPRINDEREA MECANICA ORĂȘTIE
Str. N. Titulescu, nr. 60

ÎNCADREAZĂ PRIN CONCURS
• Șef atelier PROIECTĂRI TEHNOLOGII 

SECTOARE CALDE.
Condiții:
- Absolvenți ai invățămîntului superior teh

nic ; 7 ani vechime în specialitate.
Concursul va avea loc în data de 30 martie 

1984, orele 14,00, la sediul I. M. Orăștie.
Relații suplimentare se pot obține to tele

foanele : 41040; 41041, interior 134 și 229.

’mica"
publicitate

VINZĂRI

■ Vlnd apartament două
camere, cărămidă. Deva, Mi
nerului, bloc 26, apartament 18, 
telefon 22753. (4926)

■ Vînd urgent, convenabil,
apartament trei camere. Hu
nedoara, strada Arenei, bloc 
C1, etaj II, apartament 9 și 
cavou în cimitirul Popa Șap
că. Informații la apartamen
tul 6, familia Vlad, telefon 
11732. (4466)

■ Vihd urgent casă în roșu,
posibilități gaze. Hunedoara, 
telefon 18622. (4895)

■ Vînd casă, dependințe (te
ren aferent). Brad, strada 
Gura Iluzii, nr. 24. (c. 11)

B Vînd Dacia 1 300, motor 
și piese franceze. Suciu Fllip, 
Brad, telefon 50903. (c. 12)

ANIVERSARE

■ Soțul Nistor, copiii Ga
briela, Violeta șl Marius urează 
dragei lor soție și mamă 
VIORICA PUHA din Deva, cu 
ocazia aniversării zilei de 
naștere multă sănătate, feri
cire și „La mulți ani !".

<4488)

COMEMORĂRI

B Alexandru, soț, Elena, so
ră, Emil și Eugen, frați, îm
preună cu cumnatele Eva 
și Aneta, nepoții șl nepoate
le amintesc cu durere că Ia 
26 martie se împlinește un an 
dc la pierderea scumpei lo» 
RĂDIC CONSTANTA. <4921)

B Mulțumim conducerii și 
colegilor de -muncă de la La
minorul 650 mm, care au par
ticipat la durerea noastră in 
ziua de 18 martie 198-1, cînd 
am condus pe ultimul drum 
pe scumpul nostru soț și tată, 
maistrul PRIP REMUS. Soția 
Taisia, fiica Daniela, (c. 21)

B Familia îndurerată mulțu
mește rudelor, vecinilor, prie
tenilor, tuturor color care 
ne-au fost alături la pierderea 
soțului, maistrul PRIP REMUS. 
Soția Taisia, fiica Daniela.

..-O?!»#)-



HOTĂRÎREA
Plenarei Comitetului Central al

Partidului Comunist Român din 21-22 martie 1984
(Urmare din pag. 1)

parametrii prevăzuți. a 
noilor capacități și obiec
tive economice.

Plenara a apreciat că sint 
asigurate toate condițiile 
în vederea îndeplinirii in
tegrale a planului pe anul 
1984, an hotăritor pentru 
înfăptuirea prevederilor în
tregului cincinal.

Plenara adresează or
ganelor și organizațiilor de 
partid, comuniștilor, tutu
ror oamenilor muncii che
marea de a acționa cu 
dăruire și fermitate pentru 
îndeplinirea ritmică a pro
ducției, pentru crearea u- 
nor produse de înaltă cali
tate, competitive pe plan 
mondial. pentru sporirea 
mai accentuată a produc
tivității muncii și a eficien
ței economice, pentru ob
ținerea unor recolte agri
cole record, pentru înfăp
tuirea obiectivului stabilit 
de Congresul al XII-lea 
al partidului — realizarea 
unei noi calități a muncii 
și a vieții.

2. Plenara C.C. al P.C.R. 
a aprobat Hotărîrea cu 
privire la cea de-a 40-a 
aniversare a revoluției de 
eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiim- 
perialistă și Planul de mă
suri cuprinzînd acțiunile 
ce vor fi organizate cu 
prilejul acestei aniversări.

Plenara a relevat cu sa
tisfacție că. la cea de-a 
40-a aniversare a revolu
ției de la 23 August, po
porul român se prezintă cu 
Victorii istorice în toate 
domeniile de activitate. 
Dintr-o țară agrară slab 
dezvoltată, România a de
venit un stat industrîal- 
agrar cu o industrie pu
ternică, modernă, cu o a- 
gricultură socialistă în 
plin progres, cu un nivel 
de viață materială și spi
rituală în continuă creș
tere. S-a subliniat că un 
Ioc de importanță hotărî- 
toare în această epocă is
torică îl ocupă etapa inau
gurată de Congresul al IX- 
Iea al partidului — cea 
mai bogată în înfăptuiri 
din întreaga istorie a țării 
noastre. Plenara a apreciat 
că toate marile realizări 
ale acesteî perioade sînt 
indisolubil legate de nu
mele și activitatea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
care conduce cu strălu
cire destinele patriei, ale 
poporului român pe calea 
socialismului și comunis
mului, bunăstării și păcii.

în același timp, s-a evi
dențiat că, datorită poli
ticii sale externe juste și 
dinamice, inițiativelor și 
acțiunilor consacrate păcii, 
destinderii și colaborării 
internaționale, participării 
active la soluționarea 
constructivă a marilor pro
bleme ale epocii noastre. 
România și-a cucerit un 
meritat prestigiu pe arena 
internațională.

Hotărîrea și planul de 
măsuri prevăd ca aniver
sarea zilei de 23 August — 
marea sărbătoare națională 
a poporului român — să 
fie marcată, în întreaga 
țară, prin desfășurarea u- 
nor ample acțiuni politice 
și organizatorice pentru 
realizarea, în cele mai bune 
condiții, a planului do 
dezvoltare economico-socia- 
lă pe 1984 și pe întregul 
cincinal, JBv'TJfevîrderilor 
Programului partidului de 
făurire a societății socia
liste multilateral dezvol
tate și înaintare a Româ
niei spre comunism. Tot
odată, măreața aniversare 
va fi marcată prin intensi- 

fîcarea muncii ideologice 
și cultural-educative de 
masă, care să pună puter
nic in lumină însemnăta
tea revoluției de la 23 Au
gust. profundele transfor
mări revoluționare petre
cute în viața societății, in 
cei 40 de ani care au tre
cut de la eliberarea patriei, 
perspectivele luminoase 
de progres și bunăstare pe 
care istorica victorie din 
august le-a deschis între
gii noastre națiuni.

Comitetul Central tsi ex. 
primă convingerea că glo
riosul jubileu de ia 23 
August va fi intimpinat de 
comuniști, de toți oamenii 
muncii din patria noastră, 
de întregul popor cu noi si 
strălucite succese in înfăp
tuirea politicii partidului, 
in înflorirea multilaterală 
a țării, în înălțarea Româ
niei pe trepte tot mai 
înalte de civilizație și pro
gres.

3. Plenara a analizat si 
aprobat Raportul privind 
activitatea organizatorică și 
politico-educativă desfășu
rată în anul 1983 de orga
nele și organizațiile de 
partid pentru înfăptuirea 
hotăririlor Congresului al 
Xn-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului.

In cursul dezbaterilor s-a 
subliniat că organele și or
ganizațiile de partid au ac. 
ționat cu consecvență și 
fermitate pentru aplicarea 
neabătută irv» viață a noilor 
perfecționări aduse orga
nizării și conducerii în
tregii activități economico- 
sociale, înfăptuirea progra
melor speciale elaborate 
din inițiativa și sub directa 
îndrumare a secretarului 
general al partidului. In 
acest cadru, s-a apreciat că 
un rol deosebit de impor
tant în asigurarea întăririi 
necontenite a capacității or
ganizatorice și politico-edu
cative a organelor și orga
nizațiilor de partid l-a 
avut cuvîntarea rostită de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la consfătuirea de lucru de 
la Mangalia, din anul 1983, 
care a jalonat cu claritate 
căile și mijloacele de ac
țiune pentru creșterea con
tinuă a forței^ și unității 
partidului.

Plenara a relevat că, 
pornind de la aprecierea 
făcută de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu potrivit căreia 
Partidul Comunist Român 
îndeplinește rolul de centru 
vital al întregii noastre na
țiuni, organele și organiza
ții de partid au situat sta
tornic în centrul preocupă
rilor lor îmbunătățirea 
muncii de primire în partid, 
întărirea numerică și cali
tativă a rindurilor partidu. 
1ui.

Plenara C.C. al P.C.R. a 
cerut organelor și organi
zațiilor de partid să ac
ționeze șl pe mai departe 
cu toată fermitatea și con
secvența pentru întărirea 
continuă a rindurilor parti
dului, pentru desfășurarea 
în continuare a unei vaste 
munci politico-educative, 
pentru creșterea rolului con
ducător al partidului în 
toate domeniile, pentru mo. 
bilizarea tuturor oamenilor 
muncii la îndeplinirea e- 
xemplară a sarcinilor de 
plan, pe anul 1984, întîm- 
pinînd astfel cea de-a 40-a 
aniversare a revoluției de 
eliberare socială și națio
nală, antifascistă și anti- 
imperialistă și cel de-al 
XlII-lea Congres al Parti
dului Comunist Român cu 
noi și tot mai mari succese 
în toate sferele de activi
tate.

4. A fost analizat și a- 
probat Raportul cu privire 
la activitatea desfășurată 
in anul 19*3 de organele de 
partid, de stat si organiza
țiile de masă pentru în
făptuirea politicii de cadre 
a partidului.

Plenara a apreciat că. 
anul trecut, organele de 
partid, de stat și organi
zațiile de masă, sub îndru
marea directă a secretaru
lui general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceausescu 
au manifestat o preocupare 
crescândă pentru selecțio
narea. pregătirea ș> pro
movarea in diferite do
menii ale muncii de partid 
și de stat, ale activității e- 
cooomice si sociale, a unor 
cadre cu o înaltă pregătire 
politică. profesională si 
culturală, capabile să tra
ducă in viață hotărârile 
Congresului al XII-lea si 
Conferinței Naționale ale 
partidului, programele pri
oritare de dezvoltare mai 
rapidă a unor ramuri si 
sectoare ale economiei na
ționale.

Comitetul Central a con
statat cu satisfacție că or
ganele și organizațiile de 
partid și-au intensificat 
preocuparea pentru pregăti
rea multilaterală și educa
rea în spirit revoluționar a 
cadrelor, a tuturor comu
niștilor. pentru ridicarea 
nivelului lor de cunoștințe 
politico-ideo logice si pro
fesionale. creșterea compe
tenței și răspunderii in în
deplinirea sarcinilor ce le 
revin.

în vederea îmbunătățirii 
in continuare a muncii de 
selecționare, pregătire și 
promovare a cadrelor. Ple
nara a stabilit o serie de 
măsuri menite să asigure 
toate domeniile de activitate 
cu cadre temeinic pregătite 
din punct de vedere po
litic și profesional, cu un 
profil moral înaintat, gata 
să slujească fără preget in
teresele poporului, cauza 
socialismului.

5. A fost analizat și a- 
probat Raportul privind ac
tivitatea de rezolvare a 
propunerilor, sesizărilor, re- 
clamațiilor și cererilor oa
menilor muncii în 1983.

Plenara a apreciat că, 
pe baza orientărilor tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
organele de partid și de 
stat, toți cei învestiți prin 
lege cu sarcini în acest do
meniu, au desfășurat, anul 
trecut, o activitate susți
nută, au acordat o atenție 
sporită examinării și so
luționării problemelor de 
ordin general și de interes

r

Schimb de mesaje la nivel 
inalt româno-suedez

STOCKHOLM 22 (Ager- 
pres). — Din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu. 
președintele Republicii So
cialiste România, și a to
varășei Elena Ceaușescu, 
au fost transmise un cor
dial salut și cele mai bune 
urări regelui Suediei, Cari 
al XVI-lea Gustaf și regi
nei Silvia.

Mulțumind, regele Cari 
al XVI-lea Gustaf a rugat 
să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, și tovară
șei Elena Ceaușescu, cele 
mai bune urări de sănăta
te și fericire din partea sa 

personal ale oamenilor 
muncii.

Prin scrisorile adresate 
conducerii partidului, orga
nelor de partid și de stat, 
oamenii muncii din toate 
categoriile sociale și-au ex
primat acordul cu hotăririle 
adoptate si măsurile în
treprinse de conducerea 
partidului si statului, cu 
indicațiile și orientările to
varășului Nicolae Ceaușescu 
privind îmbunătățirea acti
vității economice și perfec
ționarea relațiilor sociale. 
Totodată, ei și-au mani
festat adeziunea deplină 
față de politica internă a 
partidului, față de activita
tea pe care o desfășoară 
Romania socialistă. pre
ședintele Nicolae Ceausescu 
pe plan internațional. in 
v ederea soluționării mari
lor probleme ale lumii 
contraporaae. îmbunătăți
rii relațiilor dintre state, 
asigurării securității si păcii

Plenara a cerut organe
lor si organizațiilor de 
partid. conducerilor minis
terelor și celorlalte insti
tuții. organizațiilor cen
trale și locale de stat, de 
nw4 si obștești sâ ia mă
suri bolările pentru crește
rea nivelului calitativ al 
activității de rezolvare a 
scrisorilor si a probleme
lor ridicate ia audiențe, 
in spiritul hotăririlor Con
gresului al XII-lea și Con
ferințe* Naționale ale parti
dului. al indicațiilor tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
pentru stimularea, și pe a- 
ceastă cale, a participării 
maselor la efortul general 
de perfecționare continuă 
a activității economico-so- 
ciale, condiție esențială a 
dezvoltării democrației 
muncitorești, revoluționare, 
in patria noastră.

6. A fost dezbătut și 
aprobat Raportul privind 
activitatea internațională a 
partidului și statului nostru 
în anul 1983 și principalele 
orientări ale politicii ex
terne în anul 1981.

Plenara a dat o deose
bită apreciere politicii 
externe active de colabora
re, destindere și pace pe 
care o promovează Româ
nia. S-a subliniat că acti
vitatea internațională a 
partidului și statului nostru 
s-a desfășurat, în anul 1983. 
în conformitate cu obiec
tivele trasate de Congre
sul al XII-lea si Confe
rința Națională ale parti
dului, cu orientările și in
dicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. inspira
torul și promotorul strălu

și a reginei Silvia. Arătind 
că își amintește cu multă 
plăcere de vizita <ie stat 
efectuată în Suedia de 
înalții soli ai poporului 
român, regele Suediei a 
remarcat că există bune 
perspective de dezvoltare 
a relațiilor româno-suedeze 
pe multiple planuri și a 
cooperării dintre cele două 
țări în diverse foruri in
ternaționale.

Schimbul de mesaje a 
avut loc cu ocazia primirii 
de către regele Suediei 
a ambasadorului român la 
Stockholm, Ștefan Constan- 
tinescu, la încheierea mi
siunii sale în Suedia. 

cit al politicii externe ro
mânești. personalitate proe
minentă a vieții interna
ționale contemporane, care 
se bucură de o înaltă pre
țuire și un larg prestigiu 
în rindul tuturor popoare
lor lumii.

S-a subliniat că în reali
zarea politicii externe a 
partidului și statului o im
portanță deosebită ' au 
avut-o întâlnirile și convor
birile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu șefi de state 
și guverne, contactele și 
schimburile de păreri cu 
conducători de partide și 
ai mișcărilor de eliberare 
națională. primirea unor 
personalități ale vieții po
litice, economice și social- 
culturale din diferite țări. 
Cu aceste prilejuri au fost 
semnate o serie de impor
tante documente — tratate 
de prietenie și colaborare, 
declarații și comunicate co
mune. acorduri și progra
me de colaborare în diver
se domenii, care au extins 
cadrul politic și juridic al 
dezvoltării relațiilor bila
terale și conlucrării cu 
alte state.

A fost relevată activita
tea susținută desfășurată, 
anul trecut, de partidul și 
statul nostru în vederea 
întăririi și adîncirii cola
borării. cooperării și soli
darității cu toate țările so
cialiste, in primul rind cu 
cele vec*ne. Totodată, a 
fost reliefată atenția deo
sebită acordată extinderii 
și diversificării relațiilor 
cu țările în curs de dez
voltare și nealiniate. In 
spiritul principiilor coexis
tenței pașnice, al participă
rii active la diviziunea in
ternațională a muncii, s-a 
acționat pentru dezvolta
rea raporturilor României 
cu toate statele, fără deo
sebire de orînduire socială.

Plenara a apreciat în 
mod deosebit preocuparea 
statornică a Partidului Co
munist Român dc a dez
volta relațiile de colabora
re și solidaritate cu parti
dele comuniste și muncito
rești. raporturile de con
lucrare cu partidele socia
liste. social-democratice, 
partide de guvernămînt, 
cu alte forțe democratice, 
organizații politice și miș
cări de eliberare națională, 
pe baza egalității în drep
turi, neamestecului în tre
burile interne, respectului 
independenței și al dreptu
lui fiecărui partid de a-și 
elabora de sine stătător 
linia politică.

Relevînd că activitatea 
partidului și statului nos
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E CIUDAD DE MEXICO. 

- Intr-o declarație făcută 
in capitala țării, președin
tele Mexicului, Miguel de 
la Madrid Hurtado, a sub
liniat necesitatea respec
tării stricte a căii negocia
te in soluționarea crizei din 
America Centrală, infor
mează agenția Prensa 
Latina. Totodată, el a rea
firmat că problemele di
vergente ale continentului 
lotino-american trebuie să 
fie soluționate numai de 
către statele din zonă

■ MOSCOVA. - Viața 
reintră in normal la Gazli 
și in alte localități afec

tru in domeniul politicii 
externe s-a desfășurat, în 
anul 1983, în condițiile 
agravării serioase a situa
ției internaționale. Plena
ra a apreciat activitatea 
susținută, multilaterală, de
pusă de România socialis
tă, de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru oprirea 
cursului periculos al înar
mărilor în Europa și în 
întreaga lume, edificarea 
unui climat de încredere 
și securitate pe continent, 
pentru dezvoltarea colabo
rării multilaterale în Bal
cani, pentru prevenirea și 
încetarea conflictelor mili
tare, eliminarea stărilor de 
tensiune și soluționarea 
oricăror probleme liti
gioase pe cale politică, 
pentru instaurarea unei 
uoi ordini economice inter
naționale.

Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român 
a hotârit ca activitatea in
ternațională a partidului și 
statului nostru în 1984. 
anul celei de-a 40-a aniver
sări a revoluției de elibe
rare socială și națională, 
antifascistă și antiimperia- 
listă și al celui de-al 
XlII-lea Congres al parti
dului, să fie consacrată, în 
continuare, dezvoltării co
laborării și solidarității cu 
toate popoarele lumii, cd 
forțele revoluționare, pro
gresiste, democratice, anti- 
imperialiste de pretutin
deni, triumfului idealurilor 
de libertate și independen
ță ale popoarelor. opririi 
cursei înarmărilor și tre
cerii la măsuri concrete 
de dezarmare, și în primul 
rînci la dezarmare „nu- 
cleară, cauzei păr-ii^l^hM 
laborării între toate nîT 
țiunile lumii, edificării 
unei lumi mai drepte și 
mai bune pe planeta noas
tră.

Plenara îșî exprimă con
vingerea că importantele 
documente adoptate vor 
întruni adeziunea comu
niștilor, a întregului popor 
și îșî manifestă încrede
rea că eroica noastră clasă 
muncitoare, țărănimea, in
telectualitatea, toți oame
nii muncii își vor intensi
fica eforturile pentru a în4 
timpina cu noi și insein* 
nate realizări, în toate 
domeniile, cele două mari 
evenimente din viața parti
dului și a țării — a 40-a 
aniversare a revoluției de 
eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiim- 
perialistă și al XlII-lea 
Congres al Partidului Co
munist Român. , 

tate de cutremurul de 9 
grade (pe scara sovietică 
de 12 grade) ce a afectat, 
în noaptea de 19 spre 20 
martie, acest oraș și alte 
localități din zona Asiei 
centrale a Uniunii Sovie
tice. După cum relatează 
agenția TASS, s-au înregis
trat aproximativ o sută de 
răniți.

E VIENA. - în Carinthia, 
importantă zonă industrială 
a Austriei, șomajul afec
tează 8,3 la sută din popu
lația activă, ceea ce depă
șește nivelul mediu pe 
țară. in această provin
cie, sint înregistrați peste 
34 000 de șomeri, in unele 
localități se află în cău
tarea unui loc de muncă 
16 pînă la 17 la sută din 
locuitorii apți de muncă.

COLEGIUL DE REDACȚIE : Sabin Cerbu, Ion Cioclei, Tiberiu Istrate (redactor șef), Lucia Elena Liciu, Gheorghe Pavel (redactor șef adjunct), Vasile Pâțan, Nicolae Tîrcob.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA 1 2 700 Deva, str. Dr. Petru Groza, nr. 35. Telefoane; 11275, 11585, 12157. Telex : 72288. TIPARUL: Tipografia Deva, str. 23 August, nr.257.


