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Sesiunea Marii Adunări Naționale
In prezența tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, vineri, 23 martie, 
s-au deschia lucrările se
siunii a noua a celei de-a 
opta legislaturi a Marii 
Adunări Naționale.

La intrarea în rotonda 
Palatului Marii Adunări 
Naționale, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți 
tovarăși din conducerea 
partidului și statului au 
fost primiți cu vii și în
delungi aplauze.

împreună cu președinte
le Republicii Socialiste Ro
mânia, în lojile oficiale au 
luat loc tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășul Con
stantin Dăscălescu, al ți to
varăși din conducerea de 
partid și de stat.

în calitate de invitați, la 
lucrările sesiunii participă 
membri ai C.C. al P.C.R. 
și ai guvernului, conducă
tori de instituții centrale, 
organizații de masă și ob
ștești, reprezentanți ai vie
ții noastre științifice și 
culturale, ziariști.

Au fost prezenți, de ase
menea, șefi de misiuni di
plomatice acreditați la 

•București, precum și co
respondenți ai presei străi
ne.

Lucrările sesiunii au fost 
deschise de tovarășul Ni
colae Giosan, președintele 
Marii Adunări Naționale.

Cei prezenți în sală au 
păstrat un moment de re
culegere în memoria depu-
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taților Iosif Kovacs și Va- 
sile Sechel, care au încetat 
din viață în perioada care 
a trecut de la precedenta 
sesiune.

Pe ordinea de zi a actua
lei sesiuni — adoptată în 
unanimitate de deputății 
M.A.N. — sînt înscrise ur
mătoarele :

1. Program privind creș
terea mai accentuată a pro
ductivității muncii și per
fecționarea organizării și 
normării muncii în peri
oada 1983—1985 si pînă în 
1990.

2. Program privind îm
bunătățirea nivelului teh
nic și calitativ al produse
lor, reducerea consumuri
lor de materii prime, de 
combustibili și energie și 
valorificarea superioară a 
materiilor prime și mate
rialelor în perioada 1983— 
1985 și pînă în 1990.

3. Proiect de lege cu pri
vire la regimul de navi
gație pe Canalul Dunăre— 
Marea Neagră.

4. Proiect de lege privind 
tipizarea și standardizarea 
produselor, construcțiilor 
și tehnologiilor, normarea 
tehnică a consumurilor ma
teriale și energetice, ridi
carea calității produselor.

5. Program privind ali
mentația științifică a 
populației.

6. Proiectele de legi pen
tru aprobarea decretelor 
cuprinzînd norme cu pu
tere de lege emise de Con
siliul de Stat după sesiu
nea a opta a Marii Adu
nări Naționale.
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La primul punct al or
dinii de zi, tovarășul Con
stantin Dăscălescu. prim- 
mi nistru al guvernului, a 
prezentat Raportul asupra 
Programului privind creș
terea mai accentuată a 
productivității muncii și 
perfecționarea organizării 
și normării moncii in pe- 
roiada 1983—1985 si pină 
în 1990.

Tovarășa Elena Ceaușescu, 
prim viceprnn-ministru al 
guvernului, președintele 
Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, a 
prezentat apoi Raportul a- 
supra Programului privind 
îmbunătățirea nivelului 
tehnic și calitativ al pro
duselor, reducerea consu
murilor de materii prime, 
de combustibili și energie 
si valorificarea superioară 
a materiilor prime și ma
terialelor în perioada 
1983—1985 și pină în 1990.

La discuția comună pe 
marginea rapoartelor asu
pra celor două programe 
au luat cuMntul deputății 
Gheorghe Pană, Vasile Sav, 
Paraschiv Benescu, Bagiu 
Ioniță, Petre Lăcătușu, Si- 
mion Săpunaru, Neculai 
Agachi, Elena Verona Bur
tea. Marin Ștefanache. Ja- 
kabas Csaba Istvan, A- 
driana Elisabeta Petrie, 
Mihai Moraru, Maxim Ber- 
ghianu. Vasile Bacalu, Ion 
Pățan, Dumitru Lucian Ni- 
colaescu, Mihai Niculescu. 
Nicodim Roșea.

Lucrările sesiunii conti
nuă.

Mobilizator 
dezvoltarea

In magistrala cuvîntare 
rostită la Plenara C.C. al 
P.C.R. din zilele de 21-22 
martie ax., secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a făcut 
o analiză minuțioasă, știin
țifică și realistă a modului 
în care colectivele de oa
meni ai muncii din întreaga 
țară au acționat pentru în
deplinirea prevederilor Pla
nului național unic de dez
voltare economico-socială a 
României pe anul 1983 și pe 
primele două luni ale anu
lui în curs, pentru materia
lizarea mărețelor obiective 
ale Congresului al Xll-leă și 
Conferințe: Naționale ale 
partidului. Totodată, a rele
vat — așa cum se prevede 
și in Hotărirea adoptată cu 
acest prilej - necesitatea 
intensificării preocupărilor și 
eforturilor tuturor celor ce 
muncesc pentru realizarea 
exempla-â a planului pe a- 
cest an, pentru întâmpinarea 
cefei de a 40-a aniversări 
a revoluției de eliberare so
cială și națională, antifos- 
crstâ și cnb’fenperialistă cu 
rezultate deosebite în acti
vitatea de producție, in în
treaga viață economică și 
socială. Subliniind cu juste
țe și realism că economia 
naționolâ s-a confruntat cu

CAMPANIA AGRICOLA DE PRIMAVARA 

Cuvîntul de ordine: urgentarea însămințăriior!
Chiar dacă n-a început 

semănatul sfeclei. campa
nia dc p-imăvară s-a de
clanșat in toate cele cinci 
cooperative " agricole de 

I.A.S. de pe raza comunei 
Bretea Română. Joi. 22 
martie, ca și in celelalte 
zile ale săptăminii in curs, 
s-a acționat îndeosebi la 
fertilizarea cu îngrășămin
te naturale a ultimelor su
prafețe de teren, pregăti
rea patului germinativ, 
sortarea cartofilor și de- 
colmatarea canalelor de iri- 
£3*.ii și dcsccaro.

Pe o suprafață de 20 ha 
ce urmează a fi cultivată 
cu cartofi, peste 20 de coo
peratori de la C.A.P. Bre
tea Strei aplicau manual 
îngrășăminte organice. 
Transportul gunoiului de 
grajd îl efectuau cu patru 
remorci mecanizatorii Tra
ian Boglea și Ion Crișan. 
Mai notăm cîteva nume: 
Ioana Cocioabă, Ioana Bei- 
ca, Nicolae Sălișteanu, A- 
ron Zeizoni. Lazăr Ceclea 
și Lazăr Vîrvuian. Sînt 
cei mai conștiincioși și mai 
harnici dintre cei prezenți 
aici.

— Vedeți, nu mai avem 
mult — ne spunea Maria

program de acțiune pentru 
economico-socială a patriei
o serie de greutăți și nea
junsuri — determinate și de 
agravarea crizei energetice și 
de materii prime pe plan 
mondial -, secretarul gene
ral al partidului a înfățișat 
un cuprinzător tablou al rea
lizărilor remarcabile obținute 
în anul 1983, dovadă a spi
ritului de angajare și de pa
triotism ce caracterizează 
poporul nostru, dorința sa 
fierbinte, permanentă de a 
contribui tot mai mult la e- 
dificarea multilaterală a pa
triei socialiste. Secretarul ge
neral al partidului a relie
fat, în același timp, că re
zultatele puteau fi mai bune 
dacă nu se perpetuau în u- 
nele unități și sectoare de 
activitate deficiențe' de na
tură organizatorică și disci
plinară, dacă factorii răs
punzători de organizarea și 
conducerea producției mani
festau mai multă exigență și 
responsabilitate în soluționa
rea operativă a problemelor 
care au mai apărut în pro
cesul muncii.

Aprecierile cu privire Io 
hotărirea, fermitatea și com
petența celor ce muncesc în 
toate sectoarele economiei 
naționale, Io rezultatele ob
ținute, ca și criticile justifi
cate formulate, chemarea și

Tănăsoni, președinta coo
perativei —, pînă după- 
tnasă vom termina de îm
prăștiat gunoiul pe întrea
ga suprafață și imediat 
vom trece la aratul și pre-

BRETEA ROMÂNĂ

gătitul patului germinativ. 
Avem deja pregătite 5 ha 
de teren pentru cartofi la 
brigada Plopi. A fost de 
asemenea ’ sortată întreaga 
cantitate de cartofi pentru 
sămînță (104 tone). Pînă 
acum am semănat doar 
mazărea, pe o suprafață de 
10 hectare, la brigada din

Confecții peste plan

La întreprinderea de 
confecții Vulcan, întregul 
colectiv este puternic mo
bilizat pentru îndeplini
rea prevederilor planului 
fizic, în condiții de cali
tate ți eficiență. Zilnic, 
în secții se urmărește 
modul în care se face 
aprovizionarea cu mate
riale, respectarea tehno
logiilor de execuție, folo
sirea rațională a mașini
lor și a timpului efectiv 

îndemnurile de a se depune 
eforturi susținute pentru în
lăturarea neajunsurilor și îm
bunătățirea activității econo- 
mico-sociale dau contur u- 
nui program concret de ac
țiune ce trebuie să mobili
zeze energic poporul la mun
că organizată, calitativ su
perioară, de înaltă eficien
ță.

în amplul tablou al reali
zărilor obținute în anul 1983 
se. înscriu și cele înregistra
te de oamenii muncii hune- 
doreni. în abatajele minelor 
și pe vetrele fierbinți ale si
derurgiei, în energetică și în 
chimie, în unitățile de pro
ducere a materialelor de 
construcții,- în economia fo
restieră și ir» industria ușoa
ră, pe șantierele de investi
ții, pretutindeni s-a muncit 
cu abnegație și dăruire, ju
dețul Hunedoara punînd la 
dispoziția economiei naționa
le în anul 1983 și în primele 
două luni ale acestui an în
semnate cantități de produ
se fizice de strictă necesi
tate : cărbune și minereuri, 
fontă, oțel, lamihate, ener
gie electrică, ciment, lemn, 
alte materiale și bunuri de 
larg consum. Dar criticile

(Continuare in pag, a 3-a)

Măceu. Sînt mulțumită in
să că s-a efectuat o lucra
re de bună calitate.

Atrași de zgomotul mo
torului ajungem la o tarla 
întinsă, unde mecanizato
rul Aurel Pop lucra la 
pregătitul terenului.

— Ani început, ctis-de- 
dimineață. Este ora 12 și 
am dat gata 10 ha. Mai 
am încă pe atît. Trebuie 
să le termin, mîiiie înce
pem plantatul. cartofilor...

— Terminați astăzi ?
— Musai. Nu plec din 

eîmp pînă nu-s gata.

MIRCEA LEPADATU
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de lucru. Ca urmare, în 
cele două decade din lu
na martie, producția fi
zică de confecții înregis
trează o depășire față de 
plan de 300 000 lei. Acest 
spor de producție, adău
gat la depășirea de plan 
din ianuarie și februarie 
a.c., ridică volumul su
plimentar de confecții de 
la începutul anului la 
peste 3,6 milioane Iei. El 
a fost realizat în tota
litate pe seama creșterii 
productivității muncii.

Colaborare mai bună cu beneficiarii pentru 
finalizarea la termen a tuturor obiectivelor

— Aria noastră de acti
vitate este largă — subli
nia ing. Alexandru Boșo- 
rogan, directorul Grupului 
de șantiere construcții fo
restiere și industriale Deva. 
Realizăm diferite lucrări de 
investiții pentru benefi
ciari din patru județe: Al
ba, Arad, Bihor și Hune
doara. Peste tot sîntem pu
ternic racordați la înfăp
tuirea sarcinilor trasate în 
cele mai bune condițiuni.

■— Referiți-vă, tovarășe 
director, la lucrările din 
Județul nostru. Care sînt 
principalele obiective pe 
care le executați și ce per
spective se întrevăd pentru 
a le finaliza la termen ?

— Peste 55 la sută din 
volumul total de lucrări 
prevăzute pentru acest an 
silit localizate pe raza ju
dețului Hunedoara. Cele 
mai importante sînt dru
murile forestiere și patru 
centre de sortare și pre- 

industrializare a lemnului. 
Trebuie să executăm 64,8 
km drumuri, în 33 de po
ziții, dintre care la ora 
actuală doar 6 nu sînt în
cepute. In ce ne privește, 
avem asigurate forța de 
muncă și utilajele necesare 
realizării acestor lucrări.

Ritm și calitate în realizarea
INVESTIȚIILOR

Le putem preda la termen, 
la sfîrșitul lunii iulie a.c., 
în condițiile în care vom 
fi deserviți ritmic cu mij
loace auto, aprovizionați eu 
motorină în permanență, 
iar beneficiarul va deschi
de finanțarea la toate o- 
biectivele.

— Depozitele de la Uri- 
cani, Dobra, Bîrcea și Baru 
au termen de preda
re la 30 noiembrie. Sînt 

lucrări deosebit de impor
tante pentru I.F.E.T. Deva. 
Ce ne spuneți în legătură 
cu acestea ?

— La depozitul din Uri- 
cani ritmurile- de lucru sînt 
bune. La Dobra s-a făcut 
doar organizarea de șan
tier. Obiectivele sînt prinse 

în planul trimestrului întâi, 
din prima lună a anului, 
dar n-au putut fi atacate: 
finanțarea n-a fost deschi
să, iar proiectele de exe
cuție nu sînt terminate 
nici la această oră. Solici
tăm sprijinul concret al 
I.F.E.T.-ului pentru deschi
derea grabnică a finanțări
lor și eliberarea amplasa
mentelor. De asemenea, a- 
dresăm un apel tovărășesc 

întreprinderii de transpor
turi auto Deva pentru a 
ne ajuta în mai mare mă
sură cu mijloace auto la 
obiectivele Valea Morii- 
Brad, 'microhidrocentrala 
Dobra și Rîu Mare-Retezat. 
Sînt lucrări foarte impor
tante pentru economia ju
dețului și a țării, care se 
situează în cadrul preocu
părilor colectivului nostru 
și ele trebuie finalizate în 
cel mai scurt timp.

— Cele mai mari proble
me, se pâre, sînt legate de 
execuția obiectivelor din 
cadrul ministerului din ca
re faceți parte.

—• Așa stau lucrurile. De 
pildă, pentru lucrările Ia 
alte ministere, avem asigu
rate documentații pe acest 
an în proporție de 96,4 la

LIVIU BRAICA

(Continuare în pag. a 3-a)

Incepind din acest an, 
pe teritoriul Republicii 
Socialiste România. ora 
oficială de vară va intra 
în vigoare cu o săptămî- 
nă mai devreme față de 
anii precedenți, adică de 
la ora zero a ultimei du
minici din luna martie, 
care va deveni ora unu. 
Ora oficială de vară va 
fi în vigoare pînă Ia ora 
unu a ultimei zile de du
minică din luna septem
brie, care va deveni ora 
zero. Astfel, orarul de 
vară va fi mai aproape 
de echinocțiul de primă- 

începînd dejnîine^

Ora oficială 
de vară

vară, corelîndu-se în mă
sură mai mare cu vara 
astronomică, ceea ce va 
permite folosirea mai bu
nă a luminii naturale.

Deci, în noaptea de 
sîmbătă, 24 martie, spre 
duminică, 25 martie, cea
sornicele de pe întreg 
cuprinsul țării vor fi da
te înainte cu o oră, ast
fel ora zero va deveni 
ora 1.

In conformitate cu pre
vederile legale, progra
mul activităților economi
ce și sociale va rămîne 
neschimbat. De asemenea, 
rămîne în vigoare actua
lul mers al trenurilor in
terne, iar trenurile inter
naționale își vor corela 
circulația direct prin gra
fice cu cea a trenurilor 
din țările vecine.
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Comunist Român privind cea de-a 40-a
aniversare a revoluției de eliberare sociala 
și naționala, antifascistâ și antiimperialistâ

Anul acesta, la 23 August, se împlinesc 
40 de ani de la revoluția de eliberare so
cială și națională, antifascistă și antiim- 
perialistă — actul energic de voință al în
tregii noastre națiuni, strălucită afirmare 
a hotărîrii poporului român de a zdrobi 
orice dominație străină, de a fi liber și 
deplin stăpîn in țara sa, de a-și hotărî 
singur destinele.

Măreața victorie din august 1944 a 
deschis o nouă eră în istoria multimilenară 
a poporului nostru. Răsturnind dictatura 
militaro-fascistă, România s-a alăturat cu 
întregul 
Uniunii 
coaliției 
și dînd 
plină a patriei de trupele hitleriste și, 
apoi, pentru eliberarea Ungariei și Ce
hoslovaciei, pînă la victoria deplină asu
pra Germaniei fasciste. Acționînd cu în
treaga sa forță pentru zdrobirea mașinii 
de război hitleriste, poporul nostru și-a 
afirmat, încă o dată, cu strălucire, glo
rioasele sale tradiții de luptă pentru scu
turarea jugului dominației străine, pentru 
dezvoltarea liberă și suverană, împotriva 
forțelor asupritoare, a politicii de înrobire 
a popoarelor.

Revoluția de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperialistâ a 
deschis calea instaurării puterii demo- 
crat-populare, a victoriei revoluției so
cialiste și trecerii Ia construcția socialis
mului, a asigurat condițiile necesare ma
rilor transformări revoluționare petrecute 
în aceste patru decenii in societatea ro
mânească.

La cea de-a 40-a aniversare a revo
luției de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistâ, poporul 
român se prezintă cu victorii istorice în 
toate domeniile de activitate. Dintr-o țară 
agrară slab dezvoltată. România s-a 
transformat într-un stat industrial-agrar 
cu o industrie puternică, modernă, cu o 
agricultură socialistă în plin progres, cu 
un nivel de viață materială și spirituală 
în continuă creștere.

Un loc de importanță hotărîtoare în 
această epocă istorică îl ocupă etapa 
inaugurată de Congresul al IX-lea al 
partidului — cea mai bogată în înfăptuiri 
din întreaga istorie a țării noastre. Toate 
marile realizări petrecute în această pe
rioadă sînt indisolubil legate de numele și 
activitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste 
România, care conduce cu strălucire desti
nele patriei, ale poporului român pe ca
lea socialismului și comunismului, a bună
stării și păcii. Ideile și orientările de o 
inestimabilă valoare teoretică și practică 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu și-au 
găsit o strălucită materializare în mărețele 
victorii obținute în toate domeniile con
strucției socialiste din patria noastră.

In această perioadă de adînci transfor
mări revoluționare, Partidul Comunist 
Român a desfășurat o intensă activitate 
pentru organizarea și unirea forțelor în
tregii națiuni în vederea înfăptuirii nea
bătute a politicii de industrializare so
cialistă — ca bază a progresului economic 
și social al societății socialiste românești, 
a întăririi independenței și suveranității 
naționale — a dezvoltării agriculturii pe 
temelii noi, socialiste, a înfloririi științei, 
artei și culturii, asigurînd lichidarea intr-un 
termen istoric scurt a răminerii în urmă 
moștenite din trecut, ridicarea economică 
șl socială a tuturor zonelor patriei, în
florirea multilaterală a orașelor și satelor 
țării. Sporirea considerabilă a forței eco
nomice a României în anii construcției 
socialiste este grăitor ilustrată de crește
rea producției industriale in această pe
rioadă de 53 de ori, a producției agricole 
de aproape 3 ori, a venitului național de 
16 ori.

Ca urmare a politicii externe juste, a 
inițiativelor și acțiunilor sale consacrate 
păcii, destinderii și colaborării internațio
nale, a participării active la soluționarea 
constructivă a marilor probleme ale e- 
pocii noastre, România și-a cucerit un 
meritat prestigiu pe arena mondială, a 
dobîndit nenumărați prieteni pe toate 
meridianele lumii.

său potențial economic și militar 
Sovietice, celorlalte forțe ale 
antihitleriste, luptînd cu eroism 

grele jertfe pentru eliberarea de-

istorice dobîndite în 
sînt rodul înfăptuirii 
întregul popor a po- 
Partidului Comunist 

in-

Toate realizările 
acești 40 de ani 
neabătute de către 
liticii științifice a 
Român — centrul vital și conștiința
tregii națiuni — care aplică în mod crea
tor principiile fundamentale ale socialis
mului la realitățile României, ale epocii 
in care trăim.

Marea sărbătoare națională de la 23 
August găsește poporul român in plin 
avint creator, angajat cu toate forțele și 
puterea de creație — strîns unit in jurul 
partidului, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceausescu — in realiza
rea politicii interne și externe a partidu
lui și statului, in înfăptuirea neabătută a 
sarcinilor și obiectivelor stabilite de Con. 
greșul al XU-lea șl de Conferința Națio
nală ale partidului privind dezvoltarea e- 
conomico-socială a țării in actuala etapă, 
realizarea unei noi calități a muncii și 
vieții întregului popor.

Avind in vedere marea însemnătate 
a revoluției de eliberare socială și națio
nală de la 23 August — și adresind în
tregului nostru partid și popor chemarea 
de a face totul pentru a întimpina cea 
de-a 40-a aniversare a acestui glorios 
eveniment din istoria noastră națională 
cu noi și mari înfăptuiri în toate dome
niile de activitate — Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român

HOTĂRĂȘTE:
Aniversarea zilei de 23 August — marea 

sărbătoare națională a poporului român — 
va fi marcată. în întreaga țară, prin desfă
șurarea de ample acțiuni politice și or
ganizatorice pentru realizarea în cele mai 
bune condiții a planului de dezvoltare 
economico-socială a țării pe anul 1984 și 
pe întregul cincinal, a prevederilor Pro
gramului partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism.

Totodată, măreața aniversare 
marcată prin intensificarea muncii ideo
logice și cultural-educative de 
care să pună puternic în lumină însemnă
tatea istorică a revoluției de eliberare so
cială și națională, profundele transformări 
revoluționare petrecute în viața societății 
în cei 40 de ani care au trecut de la Eli
berarea patriei, perspectivele luminoase de 
progres și bunăstare pe care istorica vic
torie din august le-a deschis întregii 
noastre națiuni. Toate aceste acțiuni vor 
trebui să ducă la mobilizarea și mai pu
ternică a forțelor și energiilor poporului 
nostru în vederea întîmpinăriî și sărbăto
ririi zilei de 23 August cu noi și tot mai 
mari succese în toate domeniile de acti
vitate, în toate sectoarele construcției so
cialiste din patria noastră.

In acest scop, în industrie, construcții, 
transporturi, organele șt organizațiile de 
partid, de masă și obștești, organele de 
conducere colectivă vor pune în centrul 
activității lor desfășurarea largă a între
cerii pentru îndeplinirea în cele mai bune 
condiții a prevederilor planului de stat 
pe anul 1984 și pe întregul cincinal, ri
dicarea pe un plan superior a întregii 
activități economice, valorificarea cu efi
ciență maximă a tuturor resurselor ma
teriale și umane ale țării. In spiritul 
tărîrilor și al programelor speciale 
care le avem, trebuie să asigurăm în 
care întreprindere și la fiecare loc 
muncă folosirea deplină a capacităților de 
producție, a mașinilor, instalațiilor și uti
lajelor, valorificarea cu randament maxim 
a materiilor prime, materialelor și ener
giei, ridicarea nivelului tehnic și a cali
tății produselor, creșterea puternică a 
productivității muncii și eficienței în în
treaga activitate, aplicarea fermă a prin
cipiilor autoconducerii și autogestiunii 
muncitorești în întreaga economie! O aten
ție prioritară trebuie acordată realizării pro
gramelor privind dezvoltarea mai rapidă a 
bazei energetice și de materii prime, în
făptuirii întocmai și într-un timp cit mai 
scurt a tuturor obiectivelor stabilite de 
Conferința Națională privind asigurarea, 
în acest deceniu a independenței ener
getice a României. _ .
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In agricultură trebuie să se asigure 
mobilizarea largă a oamenilor muncii de 
la sate in vederea înfăptuirii in cele mai 
bune condiții a tuturor lucrărilor agrico
le din acest an, a obținerii la toate cul
turile a unor producții record, a îmbu
nătățirii radicale a activității din zoo
tehnie, asigurînd, pe această bază, o bună 
aprovizionare a populației cu produse 
ag realimentare și a industriei cu materii 
prime agricole. Este necesar să se facă 
totul pentru înfăptuirea fermă în viață 
a prevederilor Programului național de 
creștere a potențialului productiv al pă- 
mintului, pentru mai buna organizare și 
folosire a tuturor suprafețelor agricole, 
pentru irigarea a circa 60 la sută din su
prafața arabilă, înfăptuirea unor vaste 
lucrări de desecare și de combatere a 
eroziunii solului. Anul marii noastre săr
bători să fie, pentru întreaga agricultură, 
anul desfășurării largi a noii revoluții 
agrare in România.

In toate domeniile de activitate tre
buie să folosim tot mai eficient sistemul 
larg democratic existent in patria noastră, 
care asigură înfăptuirea efectivă in viață 
a principiului conducerii societății prin 
popor și pentru popor, să punem tot mai 
deplin in valoare inițiativa, experiența 
și spiritul gospodăresc al maselor popu
lare în înfăptuirea Programului de fău
rire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate !

In intimpinarea măreței sărbători, or
ganele și organizațiile de partid, organi
zațiile de masă și obștești vor desfășura 
o amplă muncă politico-ideologică și cul- 
tural-educativă de masă, largi acțiuni 
consacrate explicării aprofundate a sem
nificației istorice a revoluției de elibera
re socială și națională, subHniindu-se în
semnătatea transformărilor radicale din 
viața economică, socială și politică a ță
rii, a victoriei depline a socialismului pe 
pămîntul patriei.

In întreprinderi, instituții. Ia orașe și 
sate se vor organiza simpozioane, expu
neri, consfătuiri, dezbateri, intîlniri cu ca
tegorii largi de oameni ai muncii, alte 
manifestări politico-educative avind ca 
temă drumul parcurs de țara noastră în 
procesul revoluției și construcției socia
liste. La reședințele de județ, în orașe și 
comune vor fi organizate adunări festive 
în cadrul cărora vor fi evocate impor
tanța istorică a revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
perialistă, victoriile obținute de 
nostru în construcția socialistă.

Se vor organiza, de asemenea, 
ții documentare jubiliare, care
fățișa realizările obținute în dezvoltarea 
economico-socială a patriei in cei 40 de 
ani de la eliberare.

Consiliul Culturii și Educației Socia
liste, comitetele județene de cultură și 
educație socialistă vor lua măsuri și vor 
asigura ca muzeele, bibliotecile, casele de 
cultură, cluburile, căminele culturale și 
alte așezăminte de educație și cultură să 
organizeze și să desfășoare, în această pe
rioadă, largi acțiuni și manifestări poli
tico-educative consacrate evenimentului a- 
niversat Se vor organiza expoziții de car
te, se va asigura apariția unor noi lucrări 
de istorie, social-politice, beletristice dedi
cate celei de-a 40-a aniversări a zilei de 
23 August. In rețeaua cinematografică vor 
fi prezentate cele mai valoroase filme ar
tistice românești inspirate din epopeea 
revoluției și construcției socialiste; de 
asemenea, teatrele și celelalte instituții de 
spectacole vor prezenta, in cadrul reper- 
toriîlor aprobate, piese de teatru, concer
te, alte manifestări cultural-artistice cu 
teme adecvate. Se vor organiza con
cursuri pe teme istorice, pe teme ale dez
voltării economice și social-culturale.

în cadrul actualei ediții a Festivalului 
național „Cîntarea României- vor fi des
fășurate ample acțiuni politico-educative, 
culturale, științifice, artistice și sportive 
in întreprinderi și instituții, unități agri
cole, în școli și facultăți, in taberele ele
vilor și studenților, in unitățile militare, 
la 
Șl

antiim- 
poporul

expozi- 
vor în-

casele de cultură, cluburi muncitorești 
căminele culturale.
Presa și Radioteleviziunea vor publica 
difuza articole, studii, cicluri speciale 
emisiuni ideologice, politico-educative, 

filme documentare consacrate înfăptuiri
lor revoluției și construcției din România.

în cadrul manifestărilor consacrate 
sărbătoririi zilei de 23 August, în Capi

și 
de

tală se va organiza o sesiune solemnă co
mună a C.C. al P.C.R., Marii Adunări Na
ționale, Consiliului Național al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, consa
crată împlinirii a 40 de ani de la înfăp
tuirea actului revoluționar de Ia 23 Au
gust 1944. De asemenea, pentru marcarea 
evenimentului se va organiza o sesiune 
științifică națională, care va releva expe
riența originală a revoluției și construc
ției socialiste în România, contribuția de 
excepțională însemnătate adusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la dezvoltarea 
teoriei și practicii revoluționare, la îmbo
gățirea gîndirii social-politice contempo
rane.

Guvernul Republicii Socialiste Româ
nia va organiza Expoziția realizărilor eco
nomiei naționale.

Se va institui medalia jubiliară „A 40-a 
aniversare a revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și antiim- 
perialistă- și se vor conferi ordine și me
dalii ale Republicii Socialiste România. 
Se vor emite timbre și alte efecte poștale 
jubiliare consacrate evenimentului ani
versat.

în ziua de 23 August, Ia București se 
vor organiza parada militară și demon
strația oamenilor muncii, iar in reședin
țele de județ — parăzi ale gărzilor pa
triotice și demonstrații ale oamenilor 
muncii.

Pe plan extern, aniversarea marii săr
bători naționale de la 23 August va fi 
marcată prin organizarea unor manifes
tări care să promoveze și să facă larg 
cunoscute politica de pace și colaborare 
a României socialiste, inițiativele, propu
nerile și acțiunile de larg ecou pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu le desfășoară 
pe arena mondială pentru întărirea în
crederii și conlucrării internaționale, nen- 
tru dezarmare și preintîmpinarea unu' 
război nuclear, pentru soluționarea con
structivă a marilor probleme ce confrun
tă epoca noastră. Toate aceste acțiuni vor 
trebui să afirme cu putere hotărîrea țării 
noastre de a întări continuu relațiile sale 
cu toate țările socialiste, cu țările în curs 
de dezvoltare și nealiniate, cu toate na
țiunile lumii, fără deosebire de orîndui- 
re socială, pe baza principiilor deplinei 
egalități, respectului independenței și su
veranității naționale, neamestecului în 
treburile interne, a dreptului fiecărui 
popor de a-și hotărî singur destinele, fără 
nici un amestec din afară. Aceste acțiuni 
vor trebui să dea glas voinței nestrămu
tate a partidului și poporului nostru de 
a conlucra strîns cu toate partidele co
muniste și muncitorești, cu forțele demo
cratice, progresiste de pretutindeni, cu 
națiunile lumii, pentru afirmarea politicii 
de destindere, de încredere și colaborare 
internațională, de făurire a unei lumi mal 
bune și mai drepte pe planeta noastră.

In acest scop, vor fi organizate diverse 
acțiuni — conferințe, intilniri cu perso
nalități ale vieții politice și cultural-știin- 
țifice de peste hotare, expoziții documen
tare, prezentări de filme, conferințe de 
presă și alte manifestări — consacrate 
evenimentului de la 23 August, înfăptui
rilor construcției socialiste în România, 
politicii constructive desfășurate de țara 
noastră pe plan internațional.

Trecerea în revistă a istoricelor reali
zări cu care întregul nostru popor în- 
tîmpină cea de-a 40-a aniversare a revo
luției de eliberare socială și națională 
constituie un minunat prilej de a sublinia 
și aduce un înalt omagiu activității, con
tribuției și rolului de însemnătate esen
țială ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste 
România, în elaborarea și înfăptuirea po
liticii interne și externe a partidului și 
statului nostru, in toate marile realizări 
care au făcut din România o țară cu ade
vărat liberă, demnă și înfloritoare, o parti
cipantă activă Ia lupta pentru progres 
social, colaborare și pace în întreaga lume.

Comitetul Central al Partidului Co
munist Român își exprimă convingerea că 
gloriosul jubileu de la 23 August va fi 
întîmpinat de comuniști, de uteciști, de 
toți oamenii muncii din patria noastră, de 
întregul nostru popor cu noi și strălucite 
succese în înfăptuirea politicii partidului, 
în înflorirea multilaterală a patriei so
cialiste, în înălțarea României pe trepte 
tot mai înalte de civilizație și progres.
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Secretar, om, tovarăș
Vasile Împărat, care este 
și membru de partid, Vio
rel Zugravu, Viorel Scrim- 
niciuc. E deranjant să-i 
simți pe unii că pot mai 
mult, dor că, dmtr-un mo
tiv sau altul, se complac 
in coadă. De aceea spun 
că e grea munca cu oa
menii.

— Nu sinteți prea exigen
tă ?
- Cred că nu. Mi se pa

re firească exigența mereu 
mai înaltă.

Secretarul de partid este 
și t. om, cu problemele sa
le. Ca să ne convingă cit 
mai bine că ex:gența față 
de alții îi este organică, to
varășa Nicolae ne-a poves
tit, nu fără greutate, un 
fapt care o privește direct 
)ntr-o zi a venit la ea se
cretarul organizației U.T.C. 
din atelier și a intrebat-o 
ce părere are: să-i dea re
comandare fiului e', mun
citor în atelier, pentru a fi 
primit în partid T Ea nu s-a 
abținut; .Nu-i dati mcâ. 
Trebuie să se mai meturi- 
teze, să se moi discipline
ze, după cate nu zic nu“.

Pentru o vreme ipostaze 
de mamă a pălit, nu fără 
dificultate, nu fără o luptă 
internă.

Am reprodus șl acest e- 
pisod cu convingerea că 
faptul nu va tulbura rela
țiile dintre fiu și mamă, că 
fiul are in mamă nu numai 
sprijin de primă nădejde, 
ci si un exemplu fără preț.

CORNEL ARMEANU

La atelierul mecanic al 
Întreprinderii de execuție și 
exploatare a lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare Deva 
am cunoscut-o pe Marga
reta Nicolae. De tînără, de 
foarte tînără, a învățat su- 

predilect 
T.C.M.M.

dor ia, meserie 
bărbătească. Io 
Petroșani, unde a lucrat nu 
mai puțin de 20 de ani. De 
mai bine de 10 ani și-o 
continuă la Deva. Tot de 
30 de ani este și membru 
al partidului, iar de 5 ani 
este secretarul organizației 
de bază din atelierul amin
tit.

Elemente ale unei bio
grafii relativ comune, a u- 
nei femei care a muncit 
toată viața în echipament 
de sudor. Treptat, în acest 
echipament, Margareta a 
cîștigat nu numai o bogată 
experiență profesională, ci 
și un înalt grad de con
știință și de noblețe sufle
tească, disponibilități nebă
nuite pentru munca cu oa
menii.

— Cum e munca cu oa
menii, tovarășă secretar ?

— Grea, dar frumoasă. A- 
vem fel și fel de oameni, 
jumătate lucrind la Petro
șani, Hațeg și Orăștie. Sînt 
șoferi, tractoriști, sudori, 
bobinatori, strungari, 
unii ne întâlnim mai 
Trebuie să le acordăm 
credere și să-i facem 
înțeleagă acest lucru, 
priceapă că se contează pe 
cuvin tui lor. Poți conta ort'- 
cînd pe munca unor tova-

Cu 
rar.
în
să 
să

răși ca 
Nicolae

Drăgulescu Susan, 
Bogdan, loan Bi

rt}, loan Hosu, 
Unde sînt ei se 
bă.
- După cum, 

sînt alții care...
— Privim oamenii cum 

sînt ei deocamdată, cu bu
ne și rele, dar le punem în 
față mereu exigențele noi 
ce mană de la partid, căci 
sîntem perfectibili cu toții. 
Este nevoie de insistență în 
munca cu oamenii. Unii își 
fac datoria mai bine nu
mai ca să scape de gura 
mea și mi-o spun deschis. 
Cind c/iscutăm însă mai pe 
îndelete, simt că, în esență, 
oamenii sint buni, au mul
te calități, care însă tre
buie stimulate. Aceasta este 
una din îndatoririle organi
zației de partid.

— Aveți o experiență bo
gată de comunist. Ce vă 
indică ea, ce vă recoman
dă in munca cu oamenii ?

— E toarte important să 
cunoaștem bine oamenii, e- 
voluția lor, să știm ce foc- 
tori determină comportarea 
lor, uneori contradictorie. 
Ca un medic, nu trebuie 
să dai diagnostic pînă nu 
cunoști cauza. Anton Bor- 
tiș este un frezor bun, dar 
mai lipsește de la lucru. 
Pentru ziar nu mai detaliez, 
dar noi ne ocupăm de ei 
pînă se va debarasa de a- 
ceasta meteahnă. Mai a- 
vem și alții care nu țin să 
se alinieze cu tot efortul 
colectivului. Mă refer la

loan Joia, 
face trea-

probabil,

Hîrtia uzată-reintrodusâ în circuitul 
economic, nu la rampele de gunoi I

— Județului nostru îi re
vine pentru anul 1984 sar
cina de a recupera 4 600 
tone de hîrtie și carton, din 
care, de la populație cir
ca 2 400 tone, cu 400 tone 
mai mult decît în anul 
trecut Dar în containerele 
pentru gundi se aruncă 
încă multă hîrtie, ceea ce 
Înseamnă că ea există în 
gospodăriile populației în 
cantități destul de mari. 
Firesc, neavind la îndemî- 
nâ Ia ce s-o colecteze, o 
aruneă la gunoi.

— Am dori să aflăm, to
varășe lancu Avram, direc
tor al IJ.VA4JL, cum s-a 
conceput ia nivelul între
prinderii județene Hune
doara activitatea de recu
perare și valorificare a în
tregii cantități de hîrtie 
care se aruncă acum ?

— De Ia începutul aces
tui trimestru am trecut la 
producerea a încă 1 000 mi- 
crocontainere cu inscripția 
.Numai pentru hîrtie", pe 
care Ie instalăm In cartie
rele localităților județului 
Vom dota unitățile comer
ciale cu anumiți recipienți 
destinați pentru colectarea 
separată a hîrtiei șl ciobu
rilor de sticlă. Extindem 
rețeaua proprie de recupe-

rare prin amenajarea și in
stalarea unui punct fix în 
Petroșani, iar la Hațeg și 
Brad — noi puncte mobile 
dotate cu rulote.

De asemenea, am reîn
noit contractele de mandat 
pentru colectarea hîrtiei și 
cartoanelor cu C.P.A.D.M.,

pentru cele 43 subcen- 
de colectare de Ia ni-

iar 
tre 
velul comunelor am repar
tizat sarcini concrete.

— Ce alte acțiuni inten
ționați să mai organizați 
în acest an pentru a vă 
depăși angajamentele asu
mate în întrecerea socialis
tă pentru recuperarea și 
reintroducerea în circuit a 
hîrtiei planificate pentru 
anul 1984?

— Experiența și rezulta-

tele din 1983 și în timpul 
expirat din acest an, eînd 
s-au și colectat peste 800 
tone hîrtie și cartoane, au 
fost bune. în continuare, 
vom întări colaborarea cu 
organizațiile U.T.C. și de 
pionieri, cu comisiile de 
femei, cu comitetele și con
siliile sindicatelor. Progra
mul acțiunilor organizate 
în acest scop îl vom pu
blica neîntîrziat în presă, 
astfel îneît el să fie bine 
cunoscut de cetățenii jude
țului, precum și de consi
liile populare. Facem apel 
la populație pentru a sus
ține acțiunea de recupera
re și a depune hîrtia re
zultată din gospodării în 
reeipienții instalați în car
tiere și de a nu o mai a- 
mesteca cu alte resturi me
najere. Sigur, la platforme
le de gunoi sînt și oameni 
ai G.I.G.C.L. care sortează 
materialele recirculabile, 
dar această muncă este ne
cesar să fie făcută eu mult 
mai economicos pentru ca 
niei o cantitate de mate
rial recuperabil să nu a- 
jungă la rampele de gunoi, 
ci să fie colectată separai 
si predată la unitățile 
i.J.V.M.R.

VASILE PÂȚAN

In co
lt; A- 
b 13,00 
iMeri- 
|in de 
K mu- 
in lu- 
Luletin 
Lcf>p

Al- 
Orele 
Săp- 

mă și 
nnfor- 
Lw 

I 22,30 
h Bu
fe- 6,00

Itirllor 
I; Pă-

| Mie-
(Fia- 

fcooper 
ieri cui 
vestea 
arid) ; 
| lebă- 
ng) ; 

irea) ; 
lelenii

A- 
Ltral) ; 
pădu- 
)NEA: 
(Mine- 
Micul
URI-

k Mult 
I (Fla
il Ple- 
isa de 
[e ma- 
albas- 

| Dru- 
Klan: 

mare 
ISIME- 
Hooper 
mnezia

I pentru 
l: Vre- 
lare cu 
is. Vor 
Jzolate 

și la- 
sufla 

•d-vest. 
re vor 

șl —3 
me în-

r va ti 
roperit. 
temptr- 
la mo- 
. (Me-

Colaborare mai bună
cu beneficiarii

(Urmare din pag. 1)

sută și finanțări de 98,2 la 
sută, iar pentru M.I.L.M.C., 
în aceeași ordine, de 60,7 
la sută și 38 la sută. Evi
dent, în aceste condiții sîn-

mj

prevăd sarcinile 
indicatorii de 
respecta termenele de pu
nere în funcțiune.

— Cu toate neajunsurile 
amintite, ce realizări a în
registrat unitatea pe pri
mele două luni și două de
cade ale anului curent ?

— Bune. Unde au exis
tat condiții asigurate s-a 
lucrat în plin. Producția

«a^^erios afectați, puși în 
in^Hmilitatea de a ne 
i^Pplini ritmic, așa cum 

actuale, 
plan, de a

globală, cumulată la acti
vitățile de construcții-mon- 
taj și producție industrială 
a fost îndeplinită în pro
porție de 105,6 la sută, iar 
productivitatea muncii ra
portată la acest indicator de 
107,6 la sută. în aceeași 
perioadă am înregistrat e- 
eonomiî la cheltuielile ma
teriale la 1000 lei C-f-M de 
peste 110 000 lei. întregul 
nostru colectiv este puter
nic mobilizat la muncă, 
ferm hotărît să obțină suc
cese tot mai însemnate în 
cinstea evenimentelor ma
jore din viața poporului — 
aniversarea a 40 de ani de 
la eliberarea patriei și cel 
de-al XlII-lea Congres al 
partidului.

Fabrica de încălțăminte 
Hunedoara. Aspect de 
muncă de la atelierul de 
croit, unde lucrează și for
mația condusă de comu
nista Chendereș Neli (in 
dreapta).

Foto : N. HOMOȘTEAN

Mobilizator program 
de acțiune

(Urmare din pag. 1)

formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, îndemnu
rile și orientările sale sînt 
valabile și mobilizatoare și 
pentru cei ce muncesc în 
perimetrul hunedorean. Di
recțiile principale în care 
trebuie acționat sînt - așa 
cum se relevă și în Hotărîrea 
plenarei C.C. ol P.C.R. din 
21—22 martie 1984 — înde
plinirea ritmică a producției, 
crearea unor produse de 
înaltă calitate, competitive 
pe plan mondial, sporirea 
mai accentuată a producti
vității muncii și a eficienței 
economice, obținerea unor 
producții agricole record. în 
toate aceste domenii există 
programe concrete de mă
suri, partidul face eforturi 
pentru asigurarea condițiilor 
de înfăptuire Integrală, ne
abătută a lor. Revine ca sar
cină de mare răspundere tu
turor celor ce muncesc în 
industrie și în agricultură; în 
celelalte domenii ale vieții 
economice și sociale de a-și 
spori strădaniile și conjuga 
eforturile în vederea valori
ficării depline a condițiilor 
și posibilităților existente, în
deplinirii exemplare a sarci
nilor mari pe care partidul 
le-a pus în acest an în fața 
întregului popor.

Materializarea acestor ce
rințe, a acestor obligații ma-

jore, revoluționare și patrio
tice reclamă din partea or
ganelor și o'ganizațiilor de 
partid o mobilizare dinamică 
a tuturor oamenilor muncii 
in producție, promovarea ți
nui sta de muncă eficient, 
întăhrea răspunderii factori
lor care concură la organi
zarea și conducerea activi
tății productive, a ordinii și 
disciplinei fiecăruia la l*cul 
său de muncă. Să se aibă per
manent în atenție dezvolta
rea și perfecționarea bazei 
tehnico-materiale — factor 
decisiv al progresului —, im
plicarea mai hotărîtă a cer
cetării științifice în promova
rea experienței înaintate și 
a progresului tehnic, ridica
rea permanentă a nivelului 
de pregătire profesională a 
cadrelor. Numai acționînd în 
acest mod, urmi nd neabătut 
politica 
nostru, 
demnuri 
Nicolae 
tea asigura o nouă calitate 
a muncii șl a vieții, vom păși 
viguros înainte, pe calea 
progresului economic și so
cial ai patriei, a creșterii 
bunăstării întregului popor, 
vom întîmpina cu rezultate 
remarcabile aniversarea a 
40 de ani de la actul istoric 
de la 23 August 1944 și cel 
de-ail Xllil-lea Congres al 
partidului.

LOCUL I 
PE ȚARĂ LA 

„BUNA SERVIRE
Dovedind o bună pre

gătire teoretică și prac
tică, vânzătorul loan 
Pașca, de Ia magazinul 
„Palia” din Orăștie, sec
torul metalo-chimice, 
s-a întors zilele trecute 
de la Buziaș, unde a 
avut loc faza republica
nă a concursului profe
sional „Buna servi
re", organizat de 
CENTROCOOP, C.C. al 
U.T.C. și U.G„S.R„ în
cununat de 
miului intii. 
rezultate au 
vînzătoarele 
Furdea și 
prean, fapt care a făcut 
ca U.J.E.COOP Hune
doara—Deva să se situe
ze pe un loc fruntaș 
între cele 41 de județe.

(Urmare din pag. 1)

partidului ți statului 
însuflețitoarele în- 

ale tovarășului 
Ceaușescu, vom pu-

laurii pre- 
Fru moașe 

obținut și 
Mariana 

Violeta O-

— Cărei unități aparți
ne terenul ?

— Fermei IA.S. Bretea 
Strei.

— Șeful de fermă, sau 
inginerul de la „vegetal" 
nu-i aici ?

— Pentru ce ? Să-mi ți
nă de urît ? Eu sînt me
canizator vechi. Am prins 
multe campanii și știu e- 
xact ce am de făcut. Ui- 
tați-vă numai cum arată 
ogorul pe unde am trecut 
cu discul—

Trecuse bine de ora 14 
rând am ajuns in .Zăvoi”. 
Adică pe o tarla de aproa
pe 15 ha, aparținînd C.A.P. 
Bretea Română, unde se 
vor planta cartofi. Un grup 
de cooperatori împrăștiau

gunoiul așezat grămezi pe 
tot terenul.

— De ce n-ați venit ieri, 
ne găseați de trei ori pe 
atîta — spune o femeie 
mai în vîrstă, pe care a- 
flăm apoi 
Annina 
la ziar, 
gadiera 
fruntea 
că nu-i

— Din cele 35 ha, pe ca
re vom cultiva cartofi în 
acest an — arăta Brându
șa Neiconi, brigadieră la 
cultura mare a C.A.P. Bre
tea Română — am fertili
zat pînă acum 25 ha. Ne-au

că o cheamă 
Luț. Aveați ce da 
Să vă spună bri- 
— aia tînără, din 
oamenilor — da- 
așa...

mai rămas aici, în „Zăvoi", 
aproximativ 10 ha. Termi
năm în două zile. Oame
nii vin la lucru, cei ce se 
află aici acum — Agne» 
Solomon, Aura Simion, Ma
ria Micloșoni, loan Gudea, 
Dan Horvath și loan Net- 
coni — au fost în fiecare 
zi prezenți, unde a fost 
nevoie. La semănat inci 
n-am început — din caw» 
za vremii reci — decît la 
mazăre, unde am cultiva* 
deja 10 ha, la brigada din 
Vîlcelele Bune. Dar sîntem 
pregătiți ca în aceste zilfl 
să pornim semănatul și kt 
celelalte culturi.

Complexul comercial z,Ulpiaz#
a împlinit

A trecut un deceniu 
de rând arhitectonica mu
nicipiului Deva s-a îmbo
gățit cu încă o construc
ție originală și elegantă 
— complexul comercial 
„Ulpia". Zece ani în ca
re dinamica volumului 
desfacerilor de mărfuri 
către populație, prin cele 
21 raioane ale complexu
lui a crescut, progresiv, 
ajungînd în acest an la 
aproape 200 milioane lei.

Ce înglobează această 
creștere ? Strădaniile în
tregului colectiv de a asi
gura, de-a lungul acestor 
ani o aprovizionare bogată 
a raioanelor cu mărfuri, 
de a răspunde prompt so
licitărilor populației prin- 
tr-o servire ireproșabilă,

zece am
de a prezenta cu multă 
eleganță și fantezie arti
colele industriale atît în 
vastele vitrine, cît și în 
expozițiile amenajate în 
raioane cu diverse prile
juri.

Azi, la un succint bi
lanț, colectivul magazi
nului constată cu bucurie 
că numărul cumpărători
lor din județ și din afară 
a crescut de la an la an. 
Este dovada cea mai con
cludentă a bunului renu
me pe care și l-a creat 
„Ulpia“, renume la men
ținerea căruia contribuie 
prin hărnicie și dăruire 
în muncă întregul colec
tiv.

ESTERA ȘINA
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• Gest lăudabil, Traian 
Ardelean din Batiz a găsit 
o sumă apreciabilă de bani 
și acte pierdute pe care 
le-a predat la miliție. Ma
ria Vasilescu, căreia-i apar
țineau, a adresat mulțu
miri pentru gestul lăudabil 
lui TA.

• Mină lungă. Om fără 
scrupule, Titu Paraschiv 
și-a băgat mina adine în 
buzunarul cumpărătorilor. 
El a vîndut - la magazinul 
Gostat Vulcan — puii vii 
cu 20,35 lei în toc de 13 
lei/kg, la ora controlului 
cvind încasată în plus, o 
sumă de 9 000 lei (I).

• Furiosul. După ce s-a 
cam întrecut cu băutura, 
Alexandru Calo, muncitor 
la Energoconstrucția Mintia 
a provocat un scandal de 
pomină la bufetul din sat. 
Aflîndu-se depus la loc si-

r «MW « WW « ««f # WW * «MV *

I* asemenea por-

goi. 2 
do- ț

muncitor la | 

piele de vițel. Pen- j 
trificarea Ilegală a J 

ralului, sus-numituloi î< 
întocmit dosar de cer» ț.

•

gur, pentru o perioadă s-a 
lecuit de 
n<iri.

• Pielea
Cu prilejul 
mici'liare, 
Gheorghiesc, r 
C.S. Hunedoara, a fost gă
sită o | ‘ 
tru sacrificarea '(legală a 
animalului, 
s-a î 
cetare. »

• Delapidare. A fost a- | 
restată Mariana Pfeșa, fos- • 
tă casieră la Autobaza din | 
Brad a I.J.T.L., stabilîndu-se ; 
că a sustras din gestiune ~ 
40 000 lei.

• Pentru furt. Nicolae !
Maier din Orăștie și Nico- | 
lae Becsa din Valea Mo- 8 
rit—Brad, ambii recidivist!, I
au fost arestați pentru 
de bunuri și bani din 
cuințe. Regretele lor 
tardive.

l-a dat de gol. J 
percheziției ( 
la -Gheorghe

I
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Io» a 

sînt I 
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Convorbiri sovieto-cnineze

DIN ȚĂRILE
0 MOSCOVA - Uniu

nea Sovietică va tea: za 
linii de înaltă tensiune de 
1 150 kiiovolți curent alter
nativ și 1 500 kilovoiți cu
rent continuu — informează 
..Ekonomiceskaia Gazeta". 
Puterea de transport a 
acestor linii (4—6 milioane 
kilowați) permite aducerea 
unor mari cantități de e- 
nergie electrică din Sibe
ria și Kazahstan în zona 
Uralilor și in centrul țârii. 
Astfel se creează pos'b ■ 
tatea folosirii resurselor 
hidroenergetice din Siberia 
in perioadele de vrrt a e 
consumului in sistemul e- 
nerget'c din partea euro
peană a U.R.S.S.

0 BELGRAD. - P’og-a 
mul de sporire a produc
ției de cărbune, in sco
pul satisfacerii intr-o mă
sură cit mai largă a nece
sarului de combustibili d'n 
resurse interne, se desfă
șoară susținut in Iugosla
via. Astfel, in cadrul ez-

SOCIALISTE
ploaia'• ca-bonfere Zeni- 
ța (din R.S. Bosnia ș/ Her- . 
țegovina). se construiește o 
nouă mină. co-e va intra 
in producție pină ia sfîrși- 
tul acestui on. După cum 
relatează agenția Ia" ug. 
rezervele asistente Io noua 
mina sint estimate la o- 
prozimovv 14C mP~oone de 
tone.

0 SOF IA - Peste 70 -a 
sută d'm ~ve~ti.e ivire

■ ortul trecut in ‘ 
ou fost rea zale '

— -aeră cge-re 
legătură cu des- ■

chide rec. ir> copta o bul
gară. a ezpozt e rod- 
tionce Jnventa: io So- I 
fia'.

Dintre cele 320 de : 
erori prezentate, 140 apa'- . 
țin Academie bulgare de 
științe și instXuf&or de 
invățămint superior. care 
participă d'n ce in ce "x* 
activ la octhr toteo prod-uc- 
tivă.

g srate,
3 _ -c r 
‘a So* c
BTA. m

Agendă
MOSCOVA. — Uzina de 

piese de automobile din 
Reazan a început să pro
ducă echipamente pentru 
autovehicule care folosesc 
gazul natural în loc de 
benzină. Printre acestea se 
află butelii pentru păstra
rea sub presiune a gazelor, 
renunțindu-se la liche
fierea acestora. Un set de 
butelii conține o cantitate 
suficientă de gaze pentru 
parcurgerea unei distanțe 
de 300 km.

★
BEIJING. — Utilizarea 

energiei valurilor în scopul 
producerii energiei elec
trice s-a concretizat. în 
R.P. Chineză, prin pune
rea în funcțiune, pînă la 
sfîrșitul anului 1983, a unui 
număr de șapte centrale 
electrice. Ele sint situate 
în provinciile Zhejiang, 
Jiangsu și Shandong. în 
zonele estice ale țării.

energetică
unde litoralul chinez în
trunește condiții foame 
bur.e pentru asemenea in
stalații.

Potrivit cercetărilor în
treprinse pisă in prezent 
— relatează agenția China 
Nouă — China dispune de 
resurse exploatabile in do
meniul energiei valurilor 
estimate la peste 20 OOă 
megawați.

★
BOGOTA. — Un simpo

zion internațional consa
crat resurselor de ene~g:e 
noi și regenerabile se va 
desfășu-a la Bogota. în 
prima săptămînă a lunii 
mai — info—nează agenția 
IPS.

In cursul reuniunii vor 
fi examinate o serie de 
probleme privind posibi
litățile de folosire a ener
giei solare, eoliene. a 
bîomasei, a altor surse de 
energie.

MOSCOVA 23 (Agerpres). 
— Agențiile TASS și Chi
na Nouă informează qă 
A. drei Gromîko, membru 
ai Biroului Politic al C.C. 
al P.C.lbS.. prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul aface
rilor externe al U.R.S.S., 
l-a primit pe Qian Qichcn, 
adjunct al ministrului afa
cerilor externe al R.P. Chi
neze. rep-ezentantul spe
cia! a! guvernului R.P. Chi
neze la cea de-a patra run-

( SOFIA — Vineri s-ou 
încheiat Ic Sofia lucrările 
Conferinței Moționale a 
Porbăuto Comunist Bulgar, 
core cu durat două tile.

In hoto-ăreo adoptată în 
uno«*m-!ate ’-a Conferința 

o P.C. B-’gcr 
se subr - cză că probleme 
saîhât are o -mportență 
che-e •" ssrcteg.a glooaiâ 
a PC 3- ga- syru con- 
strwrec socetăti sora,:ste 
dezvbeots >n Bulgaria.

l- nche-e-ea -c-ă' dor 
Corrieriree- Noric—oG o 
P.C. B.c: tovwcsu To
dor H^av a -ost:» e eu- 
rirtee.

■ BRUXELLES - La Bru- 
teLes a avut loc o întâlnire 
intre președintele Part.dului 
Comunist din Belgia, Louis 
tan Gert, și secretarul ge
neral ol P.C. Italian, Enrico 
Beriinguer. intre dtale, cei 
co. conducători de partide 
și-au exprimat îngrijo'orea 
In legătură cu încordarea 
care persistă in viața po
litică a Europei, in specia! 
co u'TC-e a noUo* pro
grame de incrmc'e nu
cleară. și s-au pronunțat 
pent'u întreprinderea de 
pași conc-eți in domeniu! 
dezarmării, in primul rind 
al dezarmării nucleare.

■ ALGER. - La Alger 
s-au încheiat lucrările Con
ferinței Uniunii Parlamen
tare Africane, Au fost a- 
doptate rezoluții cu privi
re la dezvoltarea economi-

dă a consultărilor politice 
sovicto-chineze.

A ■ avut loc — preei'zea- 
z’ TASS — un schimb de 
păreri în probleme ale re
lațiilor sovicto-chineze și 
în unele probleme interna
ționale. Au fost levidenția- 
te schimbările pozitive in
tervenite în relațiile și 
contactele bilaterale, pre
cum și marea însemnăta
te a continuării dialogului 
politic dintre U.R.S.S. și 
R.P Chineză.

că. situația alimentară și 
demografică in Africa, pro
blema palestiniană, eveni
mentele din Orientul Mij
lociu și rolul pariamentelor 
africă ne in aplicarea hotă- 
ririior Organizației Unității 
Africane - transmite agen
ția MEN.

■ BONN. - Ministrul 
justiției din landul vest-ger- 
man Hessa, Herbert Gun
ter, a condamnat, intr-o 
declarație făcută in parla
mentul local, planul vetera
nilor diviziei a fii-a naziste, 
de tristă amintire, purtind 
numele „Waffen S.S. To- 
tenkapf LCap de mort") 
de o organiza o reuniune 
aniversară in localitatea 
Oberaula, la nord-est de 
Frankfurt pe Main.

■ PARIS. - 20 de țari 
europene vor trece dumi
nică Io orarul de vară, in- ț 
fo-mează agenția France 
Presse. Măsura a fost in
stituită ca modalitate de 
economisire a energiei, ea 
permițirtd populației să 
profite la maximum de lu
mina zilei. în ce privește 
Frarrțo, adaugă agenția, 
măsura a permis obținerea
în fiecare an □ unor eco
nomii de energie estimate 
Ic 300 000 tone echivalent 
petrol.

■ V1ENA. - Potrivit da
telor oficiale apărute in 
presa austriacă, numărul 
total al șomerilor care nu 
au ajuns incă la virsta de 
25 de ani a ajuns in Aus
tria Io aproape 51 000, 
crescind în ultimul an cu 
aproximativ o treime.

— • — • — • — • — • — • —•

Mîine revin pe scenă divizionarele C

! ÎNTREPRINDEREA MECANICĂ ORĂȘTIE

I Str. N. Titulescu, nr. 60
j ÎNCADREAZĂ PR4N CONCURS

• Șef atelier PROIECTĂRI TEHNOLOGII 
î SECTOARE CALDE.
I Condiții :

- Absolvenți ai învățămîntului superior teh- 
| nic ; 7 ani vechime în specialitate.
î Concursul va avea loc în data de 30 martie

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

J foanele : 41040; 41041, interior 134 și 229.
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ÎNTREPRINDEREA PENTRU LIANȚI 
CHIȘCĂDAGA 

organizează 
C ON CURS

în data de 30 martie 1984 orele 10 
pentru ocuparea postului de DACTILOGRAF 

PRINCIPAL
încadrarea se va face pr;n transfer în inte

resul serviciului, în condițiile Decretului 367/1980 
postul fiind blocat.

■IIIbGU^
publicitate

• Pierdut legitimație de se»

ta, eliberată de C.M. 
O declar nulă. (4925)

AXTVEKSARI

Viol O
Dev;V

I•
I Amînată din cauza ca-
• priciilor meteorologice a- 
I le acestui martie, relua- 
e rea campionatului divizi

ei C va avea loc mîine, 
cînd marea caravană a

• echipelor situate la punc- 
1 tul de întîlnire a fotba-
• lului de masă cu cel de 
I performanță pornește la
• drum.
I în această caravană
• fotbalul hunedorean ocu- 
I pă o poziție de onoare,
• prin masiva reprezentare 
. și, ca rezultat al cantită

ții, prin calitatea de ani-
• mator al întrecerii între

gii serii. Cu 4 echipe în
• primele 5 locuri ale cla- 
I samentului turului seriei 
» a VlII-a, cu un lider de 
| talia Mureșului Explorări
• Deva, întrecerea nu poa- 
I te, nu trebuie să aibă alt 
e obiectiv decît atestarea 
. valorică a grupului hu

nedorean, concretizabilă
• in promovarea unei for

mații în „B“. Și, situația
• la jumătatea întrecerii re- 
I comandă ca cea mai în-
• dreptățită pretendentă pe 
| Mureșul Deva, ale cărei
• acumulări în tur (10 

puncte din deplasare și
• 14 pe teren propriu) con- 
I stituie un suport trainic
• pentru continuarea com- 
I petiției cu aceeași ardoa-
• re, în vederea realizării 
I obiectivului asumat. în

CU GÎNDUL LA CONSOLIDAREA REPREZENTĂRII 
LA NIVELUL EȘALONULUI SECUND

. VtNZARl
| • Vinci apartament două ca<
w mere, etajul I. gaze, cărămi- 
Idă. Deva, telefon 23531. (4907)

• Vînd casă (grădină), grajd. 
w anexe gospodărești. Simcria — 
IUroi 133, telefon 66409. Mun- 

teanu Melania, Simeria, strada 
» Andrei Mureșanu nr. 35. (4920) Ie Vînd apartament două ca

mere (gaze), situat separat. 
w anexe gospodărești (curte, I grădină). Deva, Alexandru

Vlahutâ 1. (4943)
M • Vînd casă. Șoimuș nr. 385, I situată pe șoseaua spre Brad.

(4936) 
w • Vînd casă. Densuș nr. 12, 
Ipreț convenabil.

• Vind Dacia 1300, și inel 
, aur 12 grame, bărbătesc. Deva. 
I telefon 11071. (4923)

• Vind Dacia 1300. stare 
perfectă. Hunedoara, telefon 

115214. (4922)
• Vînd Dacia 1300, steroo- 

w radiocasetofon mini-rak J.V.C. 
. Deva, telefon 15721. (4930)

• Părinții și fratele urează 
dragei lor Șalna BRONISLAVA, 
cu prilejul aniversării a 19 
ani. succese în viată, sănăta
te și fericire. (4927)

• Daniel și Diana fii, Ghiță 
soț și Eugepia mamă urează 
dragei lor Boariu Eugenia 
multă sănătate, fericire și ,,La 
multi ani !‘- cu ocazia ani
versării zilei de naștere. (4939)

• Colectivul atelierului l 
ectric dn Inelectric de la

d crea ,, .\IarmijJ^»> im e- 
mnlțumcș^B^^âșu- 

lui Fekete pri
lejul pensionă.-L °Q$.Jentru 
activitatea exerZ.< .ară șl 
continuă dusă în cadrul 
întreprinderii și îi urează 
sănătate, fericire si „La 
multi ani !“. (4942)

COMEMORARE

revenirea 
Ladislau

antreno- 
Vlad la

plus, 
rului 
conducerea tehnică a e- 
chipei, ajutat de jucăto
rul Mircea Marian, con
stituie o altă premisă fa
vorabilă. Căci, cum s-a 
văzut în perioada pre- 
competițională, în nume
roasele meciuri de veri
ficare cu parteneri puter
nici, din diviziile A și B, 
pregătirea echipei pentru 
asaltul decisiv, de primă
vară, a urmărit consoli
darea jocului sigur, prin 
valorificarea deplină a 
calităților și potențialului 
fiecărui jucător în parte.

Chiar de mîine, de la 
primul meci oficial al se
zonului, cu Minerul Ora- 
vița, echipa deveană își 
așteaptă suporterii în nu
măr cit mai mare, cit 
mai apropiați și atașați 
împlinirii frumosului obi
ectiv — promovarea în 
B !

Returul trebuie să sti
muleze preocupări deose
bite la Minerul Știința, 
Vulcan și Minerul Ani- 
noasa pentru desprinde
rea echipelor de zona pe
riculoasă. Este necesar 
ca plutonul divizionar C 
să nu se subțieze prin 
retrogradări ci, eventual, 
numai prin promovări... 
O mobilizare de excepție 
a jucătorilor și antreno-

rilor celor două echipe, 
a conducerilor secțiilor și 

a- 
in

asociațiilor trebuie să 
sigure menținerea lor 
„C".

Suporterii așteaptă, de 
asemenea. jocuri bune, 
de calitate. oferite de 
fruntașa Minerul Paro- 
șeni, de Victoria Călan. 
unde Savu Doda promite 
un junior de mare per
spectivă, iar Ion Crăciu- 
nescu. la Dacia Orăștie. 
doreșt încă de pe acum 
să anunțe condidata din 
anul viitor la promovare.

La Mecanica Orăștie 
s a procedat la o masivă 
reorganizare a conducerii 
echipei și la întinerirea 
lotului — Nicolae Șimon. 
președintele asociației ; 
Teodor Vulpe, președin-

tele secției ; Carol 
antrenor. Jucători 
Marcel Dodu. Lucian Po
pescu, Ioan Ghiroced, A- 
drian Virțan. Aurelian 
Dănâiață.

Minerui Certej rămîne 
i: continuare o echipă 
pe care se poate conta, 
după cum ar trebui să 
revină și Minerul Ghelari 
la statutul de echipă de 
cursă lungă.-

Cu obiective diferite, 
in funcție de situația fie
căreia in parte, cele 9 
divizionare C hunedorene 
pornesc miine in cursa 
la finLșul căreia așteptăm 
o nouă divizionară B hu- 
nedoreană.

Succes!

Gali, 
noi:

I

I
I • Caut menajeră Internă.
I Deva, telefon 20117. (4946)
% • Caut femeie pentru îngri-
I jit copil la domiciliul meu. 
I Deva, telefon 15572. (4950)

• Vind Dacia 1300, stare
foarte bună. Deva. telefon
21317. (4931)

• Vînd Dacia 1300. Deva,
Dragoș Vodă 3, orele 12—21.
(4M4)

• Vind Dacia 1100, motor și
caroserie noi. Vulcan. telefon
70609. (4915)

• Vind zece familii albine,
alegere din 30.’ Bretea Bornă-
nă. Ungureanu. (4935)

OFERTE DE SERVICIU

• Soția Mărioara anunță cu 
aceeași durere comemorarea 
unui an. la 25 martie 1984. cb| 
la decesul soțului drag PR^B 
BAJE ARPAD, clin Dob« 
(4932)

DECES

PIERDERI

h • I.J.T.L. Hunedoara—Deva I anunță pierderea autorizații
lor de transport seria B 
198103, pentru autobasculanta

131 HD 6144 și seria B 200402, 
pentru autobasculanta 31 HD 
w 2318. Le declarăm nule. (4934) Ie Pierdut legitimație de ser
viciu nr. 98, pe numele Dan

* loan, eliberată de Oficiul far- 
Imaceutic Deva. O declar nulă.

(4924)

• Familia dr. Gheorghe 
Olteanu. profund îndure
rată, anunță pierderea 
pentru totdeauna a scum
pei lor fetițe

MIHAELA
după o sfîșietoare sufe
rință. la frageda vîrstă 
de 9 ani.

Corpul neînsuflețit este 
depus în căminul părin
tesc din str. Horia, nr. 9, 
Deva.

înhumarea va avea loc^ 
luni, 26 martie 1984. ore
le 15,00.

• Oamenii muncii de la în
treprinderea de morărit și pa
nificație Deva sînt alături de 
familia ' Olteanu, în marea du
rere pricinuită de pierderea 
fiicei lor

MIHAELA
și-i transmit sincere condo
leanțe.NICOLAE

RETURUL ÎNCEPE DE AICI... ...cu

STANCIU

1. Mureșul Expl. 15 10 4 1 28-12 24 Minerul M. Nouă
2. Min. Paroșeni 15 7 4 4 25-23 18 — Constr. Timișoa-
3. U.M. Timiș. 15 8 1 6 37-22 17 ra; Minerul Anina
4. Vict. Călan 15 7 2 6 20-15 1« - Mecanica Orăs-
5. Dacia Orăștie 15 6 3 6 28-24 15 tie; Minerul Certej
6. Constr. Timiș. 15 6 3 6 26-23 15 - Metalul Bocșa ;
7. Min. Certej 15 7 1 7 27-25 15 Mureșul Explorări
8. Min, Anina 15 6 3 6 22-23 15 - Minerul Oravița;
9, Min. M. Nouă 15 7 0 8 22-21 14 Minerul Paroșeni —

10. Met. O. Roșu 15 70? 21-21 14 Metalul O. Roșu ;
11. Mec. Orăștie 15 7 0 8 20-28 14 Victoria Călan -
12, Min. Ghelari 15 5 4 6 17-26 14 Minerul Aninoasa :
13. Met. Bocșa 15 5 3 7 21—17 13 Dacia Orăștie —
14. Min. Oravita 15 6 1 7 20-29 13 Minerul Ghelari ;
15. Min. St. Vulcan 15 5 2 8 17-30 12 U.M. Timișoara —
16. Min. Aninoasa 15 4 3 8 13-26 11 Minerul Șt. Vulcan.

* • — • — • — •

! SEMIFINALELE CUPELOR EUROPENE

Dinamo va întîlni
GENEVA 23 (Agerpres). 

I — Vineri s-a efectuat Ia
. Geneva tragerea la sorți
l a semifinalelor cupelorJ europene de fotbal. în
I„Cupa campionilor euro

peni", echipa Dinamo J București va întîlni (pri
mul meci în deplasare) 

> formația engleză F.C. Li
verpool. în cealaltă se- 

’ mifinală se vor întîlni
I Dundee United și A.S.

Roma.

T

pe F.C. Liverpool
Iată și programul se

mifinalelor în celelalte 
două cupe europene ■: 
„Cupa Cupelor" : Man
chester United — Juven
tus Torino ; F.C. Porto
— Aberdeen ; „Cupa 
U.E.F.A." : Hajduk Split
— Tottenham Hotspur;

. Nottingham Forest — An- 
derlecht Bruxelles.

Partidele tur-retur se 
vor disputa la 11 apri
lie și respectiv, 25 aprilie.
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