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SOCIALISM!)
La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu 
astăzi sosește In țara noastră tovarășul 

Jose Eduardo dos Santos, președintele 
M.P.L.A. - Partidul Muncii, 

președintele Republicii Populare Angola

ORGAN AL COMITETULUI JUDEȚEAN HUNEDOARA AL P C R
Șl AL C 0 IM S I LI U LUI POPULAR JUDEȚEAN

La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președinte
le Republicii Socialiste 
România, astăzi sosește în

țara noastră tovarășul Jose 
Eduardo dos Santos, pre
ședintele M.P.L.A. — Parti
dul Kfuncii, președintele 
Republicii Populare Ango-

la, care, în fruntea unei 
delegații de partid și de 
stat, efectuează în țara 
noastră o vizită oficială de 
prietenie.
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Ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

CAMPANIA agricola de primăvară
’' '' 1A . - - .-ăSK

Folosirea fiecărei ore bune de lucru, utilizarea la 
capacitate a tractoarelor - imperative esențiale

Sub președinția tovarășului Nkx>l»e 
Ceaușescu, secretar general al FartidaM 
Comunist Român, joi, 5 aprilie, a avat 
loc ședința Comitetului Politie Execuți» 
al C.C. al P.CJt.

In cadrul ședinței a fost examinat 
Raportul privind situația economieo- 
financiară pe ansamblul economiei aațio- 
nale în anul 1983, rezultată pe baza 
analizei de bilanț, precum și Programul 
de măsuri pentru îmbunătățirea activită
ții economico-financiare.

Insușindu-și intru totul aprecierea 
formulată de tovarășul Nicetae Cr Mlirire, 
referitoare la Înfăptuirea planului de dez
voltare econotnico-socialâ a țării în 1MX 
Comitetul Politic Executiv a subfinâat câ. 
în anui trecut, s-a acționat ca reotltaae 
tot mai bune pentru soluționarea pro
blemelor și înlăturarea 
determinate, îndeosebi, de condițiile eco
nomice internaționale grele, obținiadn ie 
realizări importante în toate donrriik- 
S-a subliniat că înfăptuirea tarei ai tur 
prevăzute în planul național unic si a 
programelor speciale — pe produse, ra
muri și activități — elaborate sub di
recta îndrumare a tovarășului Xărotoe 
Ceaușescu, secretarul general al parriitu 
lui, a determinat realizarea de uai pro
grese pe calea dezvoltării intensive a eco
nomiei naționale, a lărgirii și diversifică
rii relațiilor de comerț exterior și coo
perare economică internațională, a spori
rii venitului național. S-a menționat, 
totodată, că realizările obținute au permis 
înfăptuirea programelor privind creșterea 
nivelului de trai al poporului și ridicarea 
continuă a calității vieții.

Comitetul Politic Executiv a relevat 
contribuția deosebită pe care a adus-o 
la bunul mers al întregii activități eco
nomice în anul 1983 cercetarea științifică 
și ingineria tehnologică.

A fost evidențiat, de asemenea, fap
tul că rezultatele financiare ale unită
ților socialiste s-au îmbunătățit, asigu- 
rîndu-se o circulație bănească sănătoasă 
consolidarea echilibrului bugetar, finan- 
ciar-monetar și valutar.

Apreciind realizările obținute în 
anul 1983 în toate domeniile de activita
te, Comitetul Politic Executiv a subliniat, 
totodată, că ele ar fi putut fi și mai bune 
dacă în toate sectoarele s-ar fi manifes
tat mai mult spirit 
îndeplinirea planului 
dacă s-ar fi acordat

de răspundere în 
la toți indicatorii, 
mai multă atenție
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Vedere exterioară de la secția chimica a C.S.V. Călan.

care. să u măsuri botărite pentru înffp- 
tairea exnanptau* a ptaanW pe acest an 
*« pe întregul rierjeel. pentru aplicarea

*ec cu privire la folosirea pirghiiîor eco-

integrale a sarcinilor de producție, in 
maăițH de înaltă eficiență și calitate, al 
întăririi ordinii și disciplinei in gospodă
rirea fondurilor materiale și bănești.

In continuare. Comitetul Politic Exe
cutiv a examinat probleme ale activității 
de comerț exterior și a stabilit măsuri 
și sarcini concrete de perfecționare ta 
continuare a acestei activități, pe baza 
aplicării ferme si ia acest important 
sectar al economiei naționale a princi
piilor autoconducerii și autogesliunii eco- 

șâ întreprinderilor care an sardei de co
merț exterior să acționeze ca răspundere
sporită pentru îmbunătății i a structurii 
produselor oferite la export. creșterea 
gradului de valorificare a fiecărei tone 
de materii prime prin sporirea ponderii 
produselor de calitate superioară și reda 
cerea consumurilor pe fiecare produs, 
astfel incit să se asigure creșterea com
petitiv ității produselor românești pe piața 
mondială, ridicarea continuă a eficienței 
întregii activități de comerț exterior.

Comitetul Politic Executiv a exami
nat, de asemenea, probleme privind acti
vitatea în transportul fluvial de mărfuri 
și a stabilit măsuri în vederea îmbună
tățirii in continuare a acesteia. De

(Continuare in pag. a *-a)

ăfiero^ri. 4 aprilie ac. 
-f-ai as întreprins un raid 
prin eUeva slutiți agrico
le din Cc.-isfruî oale agro- 
todnstrial Hunedoara, a 
fost a zi b=ă de lucru și, 
aeoto grade s-a realizat o 
benă organizare a muncii, 
ande este prezeetă preocu
parea pentru s se obține 

eoâe record, s-a muncit ea 
spor șl responsabilitate.

La Cooperativa agricolă 
de producție din Peștișu 
Mare, pe ogoare se desfă
șura o activitate intensă 
Trifoiul și sfecla furajeră 
au fost semănate pe toate 
mprafetele planificate și 
s-a trecut la pregătirea pa
tului germinativ ți cultiva
rea cartofilor pe cele 20 
ha destinate acestei cul
turi. Mecanizatorul Andrei 
Tamas lucra la pregătirea 
terenului, iar loan Pleoț 
efectua plantarea. loan 
Furcă, președintele și in
ginerul șef al cooperativei, 
ce coordonează aceste lu
crări, ne spunea că toată 
suprafața ce se plantează 
cu cartofi a fost fertiliza
tă cu îngrășăminte natura

LA ÎNTREPRINDEREA „MARMURA" SIMERIA 

„Pulsul" producției finale se 
verifică după „bătăile" zilnice

La întreprinderea -Mar
mura" Suneria, împreună 
ca inginerii Petru Pop, 
secretarul comitetului de 
partid și Bence Ianoș. șe
ful secției prelucrare, stu
diem un caiet in care sint 
notate rezultatele din pri
mul trimestru. Dar, nu 
oricum. Sint înscrise in fie
care zi formațiile de lucru 
și schimburile, producția 
fizică planificată și cea 
realizată.

Constatăm că înțeleptul 
proverb românesc -Ziua 
bună se cunoaște de dimi
neață", ce se poate rosti 
într-o mulțime de situații 
practice, se potrivește și in 
cazul unei întreprinderi. 
Argumente sînt._ în pri
ma zi de lucru a anului 
1984 (3 ianuarie), schimbul 
condus de maistrul Traian 
Burci a dat peste plan 9 
mp placaj de marmură. 
Notăm, la întâmplare, alte 
zile. în 20 ianuarie, for
mațiile conduse de maiștrii 
Florea Vlad și Abel Mure- 
șan au depășit sarcina de 
plan cu 433 mp dale mo- 
zaicate. începînd din 26 
martie, la același sorti
ment, „caietul cu produc
ția" înregistrează cantități 
suplimentare situate între 
100 și 771 mp.

— Deci, cum să refor- 
mulăm proverbul, tovară
șe secretar ?

le și chimice, iar mașina 
de plantat a fost reglată 
in așa fel îneît să asigure 
peste 60 000 tuberculi la 
hectar. Se înaintează cu o 
viteză de cinci ha pe zi, 
reea ce înseamnă că pînă 
sâmbătă lucrarea se va în
cheia.

C.U.A.S.C. 
HUNEDOARA

La cooperativa agricolă 
din Peștișu Mic mecaniza
torul Nicolae Gîșleanu lu
cra la plantatul cartofilor. 
Pînă seara a* plantat o su
prafață de 10 ha. Ileana 
Radu, inginera șefă a coo
perativei agricole, ce coor
donează îndeaproape lucra
rea, ne spunea că, pe lin
gă realizarea unei calități 
superioare a lucrării, se 
urmărește recuperarea ră- 
mînerii în urmă înregistra
te din cauza ploilor căzute 
în zilele precedente. în a- 
cest scop, se muncește de 
dimineața devreme pînă

— înlocuind termenii e- 
chî vaier, ti, in cazul nostru, 
am putea zice așa: -Pro
ducția bună a unei între
prinderi se cunoaște din 
rezultatele înregistrate în 
prima zi a perioadei de 
plan". Petru Pop adaugă: 
-Faptul că am pornit cu 
dreptul din prima zi a a- 
nului a condus la depăși
rea pe trimestrul I a pro

\PRQDUCJfA FiZfcÂ-\
REALIZATA EXEMPLAR. ZIDE2I

ducției marfă cu 1,27 la 
sută".

— Cum s-a încheiat tri
mestrul I la sortimentele 
fizice de bază ?

— La dale mozaicate pla
nul a fost realizat sută la 
sută, iar la placaj de mar
mură s-a obținut o pro
ducție suplimentară de 3,78 
la sută.

— Desigur, intervine 
Bence Ianoș, la prima ve
dere s-ar părea că produ
sele fizice înscrise în pla
nul întreprinderii, fiind 
numai două, sînt ușor de 
realizat. Dar nu este așa. 
Dalele mozaicate se sub- 
divid la rîndul lor în alte 

seara tlrziu, fără nici, 9 
pauză. La cooperativa a- 
gricolă din Nandru au fost 
semănate, pînă în prezent, 
suprafețele destinate sfe
clei furajere șl trifoiului, 
precum și cinci hectare cu 
cartofi. în prezent se mun
cește la pregătirea terenu
lui în vederea însămînțării 
porumbului. Alexandru Zu- 
dor, secretarul comitetului 
comunal de partid, prima
rul comunei Peștișu Mic, 
ne spuneai

— în urma criticii făcu
te în ziarul „Drumul so
cialismului" din 23 martie 
a.o., comitetul comunal de 
partid și consiliul popular 
s-au implicat mai mult în 
coordonarea și buna desfă
șurare a campaniei agrico
le de primăvară. Toți mem
brii comitetului și depută
ții au fost repartizați pe 
echipe și brigăzi și chiar 
pe lucrări, avînd sarcina 
să ajute la buna desfășu
rare a pregătirii terenului 
șl însăimînțat. Lucrătorii

TRAIAN BONDOR

(Continuare in pag. a 3-a)

patru sortimente (după cu
lori și dimensiuni), iar pla
cajele de marmură au o 
gamă largă de repere în 
funcție de comenzile be
neficiarilor externi și in
terni. în afară de culori și 
dimensiuni, cererile cuprin’d 
în acest caz și o a treia 
caracteristică — locul de 
proveniență al marmurei: 
Rușchița, Moneasa, Alun, 
Căprioara, Geoagiu, Carpi- 

niș ș.a. Producția fizică 
trebuie să răspundă fiecă
rei pretenții în parte și ne 
pune în față destule pro
bleme grele.

Dovada că greutățile sînt 
învinse o constituie rezul
tatele. Dar modul cum se 
duce lupta o știu cel mai 
bine oamenii. La placaj de 
marmură se remarcă echi
pele lui Siito Emeric și 
Vaier Dara, iar la dale mo
zaicate, șeful de atelier 
Ilie Manea a înșirat multe 
nume de muncitori frun-

MARIN NEGOIȚA

(Continuare in pag. a 3-a)



Miinile lor
Vor fi de gas-l rreoOa 

tă cuvintele potrivite pen
tru a vorbi așa cum se cu
vine despre miinile tor, ce 
mamelor, ale femeilor mun
citoare ? Mîini care mîn- 
giie creștetul copualu 
Mîini care plămădesc p 
nea cea de fiecare b—

Am cunoscut citeva m--- 
citoare de la secția tu-no
torie I din Combino Jt S— 
derurgic .Victoria' Colon 
Ni le recomandase malst-jt 
prindpo! Varii e Nemeș . 
.Să scrieți desp'e ee tit 
mal frumos. Nu drămu'ț> 
cuvintele. Să nu vă temeți 
in folosirea superlativelor. 
Au acoperire. In aur! Da, 
pentru că mîini de aur au 
și Eugenia Petrache și Cor
nelia Olaru, și Valeria Io
nesco și Maria Zvunca, și...".

In vara aceasta, Eugen.a 
Petrache va împlini 30 de 
ani de tind muncește ca 
turnător-formator. A venit 
in Că.'an după absolvirea 
școlii profesionale din Cra
iova. A venit, a rămas și

I s-o împlinit profesional ți 
ca om ard, in Colan. .Sint 
femeie simplă, dintr-zsn so: 
al Olteniei. Am învățat de 
mică să iubesc munca. Aia 

I i-am crescut și pe Eugen 
f Elena și CristRzn, cop mti.

Dccă n-ar ti fort d'Ogos- 
:«o o sta peotj muacă nu 

eu arițo ani -n fc-- 
icto' e. Că. să șs-și. V<mâ- 
!or-foraao*or 'nu -creczo 
>-ică>e. £ —ese e g-eo băr
bătească*

Prezență octivă 
în reolizarec 
sarcinilor de 

producție

-Eu «ctr eu mă pac ffriâ 
să lucrez m c tă xrtt ne 
spu --ea Mar o 1 .nea. ■ ' 
'SO, tind cm term-'oct W 
clase, a-ti ara rer-6 Dccă 
rru-mi p ocea munca csla. 
mă mai caSHcam i Seu ce, 
oorcă ocue n-aș pr:ro s-o 
schimb ? Dotr om "- ~c- 
20 de ani ? Dor eu zc că 
de aici, de la tu.-nitore. 
am să Ies ia pense".

Valeria Ionescu ucrează 
in ech'po lui 'iriioo Si-b~. 
Sini patru femei și tina 
bărbați. .Muncim pe '-ntre- 
cete. Ce-i drept, bârocți 
ne ajuta ■Ru'-t Să nu m- 
țe'egeți că ne mersajeazâ. 
Facem cce-eas 'jcir, da 
acolo ^nde-: nevoe de for
ța mc -nc-e. ei *■( pri

mii. Așa-i in toate echipe- 
e. colectivul din secția 
noostră e recunoscut pen
tru unitatea și buna ințe- 
'ege e instaurată de toarte 
m-jțți ani. Și prin creosta 
se espSco de ce secția 
■oost'ă tișt-gă mereu ia 
-trece-ea șotia-'stă pe 

combinat".
Corne a Ocv este sin- 

ș.v ienee din eth'-oc -ui 
A. -e-’ ATkăeseu. eebipo cc- 
e de trei ani ou a cedez 

'cc-u- :~tii intre l':.~tcțe:e 
sects® _ humețe. «•>-

că foc pa^a ai-, a- 
rest aoeci-r. Sar doză șeAJ 
de eefv'pa și ctieo de 
munci sat i~> oe Se-
bi arm uc~sz. -sez^emo 
d și aci. fews le, prm 
~—-co teas fă. cottrăuia 
le : -e.teeo jrrr'jjjfce 
secpeL £ce r3dti pc- 
BScS -seepoe c pertiri^- 
uri oastru. rc'e a oceedct 
’e»e’ ptier- de a se afir
me de^n".

A.s câunat ori pr.n'ti. pe 
oe'C-.-su.’ Feepu1»1 cft c* 
stot de »o>ăe as sjrtitoa- 
ee o-s tt^~cvor'e mîinHp 

ce. Asoxe. Bâcătz. ne. Ș' *v- 
tind iucrâr'e este dm a- | 
teste mâni, i-om dat d^p- 
soee î VăsCe Ne
meș: *»e-ade»i> iAm mite 
de mur!

MKEA OACONU |

Sfaturi pentru tinerele mame
O condiție de prim or

din pentru a asigura adu
cerea pe lume a unui co
pil sănătos de către o vii
toare mamă este aceea de 
a acorda o atenție deose
bită propriei sănătăți și in 
acest sens consultul prena
tal periodic are un rol 
deosebit. De aceea, orice 
gravidă trebuie să se pre
zinte la acest control în 
primeie patru săptămîni de 
sarcină, eu care ocazie se 
va fa * un bilanț complex 
al stării sale de sănăta
te. Vrasăteiarele controale 
— adunare — asigură cu- 
oiașurraa potențiaiuhli bio- 
legie al viitoarei mame, 
determinind parametrii per- 
ntși ia eforturi fizice și a- 
'.•nUonind asupra excese
lor pe toate planurile.

In primele zile după 
naștere, asigurarea sănă
tății și îngrijirile noului 
aăș-cat sfot atribuții ale ca. 
dretor medicale specializa
te din maternitate, care 
vor da cu competență și 
răbdare sfaturile necesare 
îngrijirii sale la domiciliu, 
unde sarcinile sini preluate 
ia totalitate de membrii 
famiiiei. Este important ca 
tinăra mamă, ia prima 
baie a noului născut să 
verifice fără teamă dacă 
p’aga ombilicală e-.tc com

plet vindecată, iar pentru 
o bună siguranță va mai 
aplica timp de 5—10 zile 
un nou pansament curat. 
Să verifice, de asemenea, 
cu grijă ca temperatura 
apei de baie să nu depă
șească 37 grade. Va asigu
ra o igienă impecabilă a 
lenjeriei copilului prin fier
bere și călcatul acesteia, 
veghind totodată ca ora
rul de 6o:nn-veghe al aces
tuia să fie respectat.

Tinăra mamă trebuie să 
acorde o mare importanță 
alimentației copilului, încă 
din primele zile. Pe drept 
.uvint pediatria modernă 
consideră alimentația su
garului ca un factor im
portant de creștere și dez
voltare a copilului și chiar 
a adultului de mai tirziu. 
Este o mare greșeală ca 
din considerente uneori 
greu de înțeles, o mamă să 
renunțe cu ușurință în a-și 
alimenta copilul din pri
mele zile cu lapte matern, 
aliment ideal pentru el în 
primele 4—6 luni de viață. 
Natura însăși a hotărît a- 
eest miracol și cu toate in
vențiile științei omenirea 
nu a reușit încă să egale
ze pînă la completa supra
punere calitatea laptelui 
matern.

Dr. DOINA POPESCU 
medic pediatru
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Hunedorent, au avut* 
de e descope c ț 

ortă puțin înb'imtâ în ex- . 
pozițiile așezămintelor de ’ 
cultură. O artă care o I 
readus in contemporanei- 
tare o străveche indelelni- 
cire: goblenul. Dar cesc * 
ce o prezentat ing. Eleno i 
Luca in ‘ expoziția de Io < 
Casa de cultură din Hu- ’ 
nedoara este un tezaur t 
al culorii și luminii, caze t 
iți odihnește privirea și ’ 
iți înalță sufletul. 37 de ț 
lucrări, de tablouri și tot l 
atîtea unicate. -Goblenu- 
rile Elenei Luca sint fe- 1
restre prin care întreză
rim un suflet în stare să 
rețină și să transmită e- 
moție. In cosa noost’ă 
astfel de lucrări aduc 
căldura culorii și lumina 
curcubeului. Sensibilitatea 
artistei — aprecia un vi
zitator - este profund fe
minină. Ne arată ceva 
din sufletul ei, și acest 
ceva este neliniștea. Neli
niștea care creează artă" 
Privind tablourile, Tiberia 
Volca mărturisea: „Mi-e 
sufletul tot o vibrație. O 
vibrație care înalță pe 
toți cei făuritori ți iubitori 
de frumos. Am în față o 
artă de duminică. O du
minică a sufletului", iar 
Mario Gherghef recunoș
tea: „Astăzi pe cerul Hu
nedoarei a apărut o în
seninare prin frumosul, 
prin puritatea acestei 
arte".

Inegalabile prin finețea 
și eleganța execuției, prin 
intîlnirea culorilor (aici 
acul și mouline-ul au în
trecut penelul !), goble
nurile „Peisaj de iarnă", 
„Flori de cîmp", „Ciobă
nașul", „Flori", „Portret 
de fetiță", „Flori de gră
dină"... fiecare din cele 
37 lucrări e artă densă, 
poartă pecetea unui su
flet în care se zbate ne
liniște, căldură, armonie. 
O artă ce dezvăluie ten
siunile unei conștiințe. 
„Un joc al răbdării" cum 
spune artista, din care 
iradiază' lurdlrii' pentru o 
viată !

L. LARA

Crezul care înnobilează munca
le profesîo&aio ce le <te- 
țin și ~nai Je

?u care și oar-
U ci pa Ia dezbaterea or- 
^anizazâ de comisia de 
femei din aniiatc. O dez 
oatere pe
Ui perfecționării profe- 
sionale. pe care linara 
Emilia Groza — :ridroio£ 
in cadrai servirialui în
treținere șî exploatare a 
Oficiului de gospodărire 
a apelor Deva. în cali
tatea sa de președintă a 
■omistei de femei — o 
conduce cu competență 
și aplomb.

— Ceea ce am scudia’. 
in facultate te cristalizra- 
ză acum, deși mai avea 
foarte mult de învățat 
Iar rotirea noastră pe ia 
toate compariimenteje 
este, cred, deosebit de ae 
cesară. Așa se împlineș
te legătura teorie-pra-ru- 
eă, activitate la care do
cumentele de partid fac 
mereu apel. Cred însă —

propune inginera! stagiar 
ori na Coziac Batiu — 
ă ar fi interesant de 
catuli: niște conexiuni 
oai di re.? te înve comaar- 

’ămente.e anitătii noas- 
tre. Să vedem aceste le-

Viorica Szemes compar
timentul proiectare), teh
nician Daniela David țme- 
anizare). Ileana Vanya 

^contabilitate), liidrolog 
Victoria Vîsirin, ing. Ha
rnica Mihăiețru igospo- 
Jărirea apelor), hidrolog 
Bnilia Groza (întreține
re șî exploatare);

Perfection ar ea profesională — în atenția 
comisiei de femei

exploatare, produc- Preocupări ? Creșterea 
' ie-iaborator ț-a. Poate o^eeiriei determinărilor 
aceasta ar putea fi tema analitice de cupru, plumb.

ana dintre cele mai tine
re încadrate in manca 
•xfi-riului. m ne-a mai 
surprins masiritatea eu 
.ace s-a a dezbătut pro 
aiemese perfecționării 
proăesMoaie de la ternsi- 
rianul criimist Georgeta 
Babeș. din iaooratoral in 
care fo ia >jtă din per
sonal-a! muncitor îl *-epre- 
tintă femeile, la ing.

nne. reducerea timpului 
fizic ne.?esar unei deter- 
ninări din elementele a- 
mintite și multe aitelc 
pe cane participantele le 
află de ia Georgeta Ba- 
neș, din compartimentul 
are, la testările din a- 

.iui trecut, s-a situat prin
tre primele pe țară. Pre- 
ceupări privind perfecțio
narea pregătirii profesio
nale 7 — se întreba hi
drologul Viorica Vîsirin 
răspunzind: reducerea de- 
oitelor de apă potabilă

folosită în scopuri indus
triale cu 0,2 mc/s; creș
terea eficienței controa
lelor întreprinse la sur
sele de impurificare pen
tru a asigura condiții op
time de întreținere și ex
ploatare a acestora, pa- 
~a’el cu reducerea noxe
lor deversate in cursuri
le de apă, cu recupera
rea din apele uzate a u- 
nor importante cantități 
de substanțe utile și ma
terii prime.

40 de femei din cadrul 
Oficiului de gospodărire 
a apelor Deva au demon
strat, într-o dezbatere ca
re și-a ales ca temă ne
cesitatea perfecționării 
profesionale, că viața nu 
ți-o măsoară timpul, ci 
faptele. Iar faptele tre
buie să incorporeze și cu
noștințele, și voința, și 
ambiția, și experiența 
orofesionaiă. și marea în
credere cu care ele, fe
meile. au fost Investite. 
O investire care le ono
rează și care se cere o- 
norată.

LUCIA LICIU
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a • Mai mult de jumătate | 
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' lui muncitor Ocupat în | 
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Iniează forța de muncă I 
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lacrima Mioriței*

C.iie<e>e pod- eieșa. In 
lonc -'tâț» mo' tc ;e, se,, 
undu'oose a idomo plo'-JB- 
lor ce se întrec cu tintec.i 
brazilor ți foșnete»/ fog'îor. 
repezi ca a pe ie in susur 
h acest ținut pâdutenesc. 
de iegendă, ținut a' cinte
zelor și doinelor, la Lunca 
Cernii de Sus s-a născut, 
in urmă cu 23 de primă
veri, Mariana Neidoni, în 
copilărie fiind solista voca
lă de. muzică populară a 
căminului cultural din satul 
natal și apoi, cu trecerea 
anilor, a Casei de cultură 
din municipiul Hunedoara.

A debutat în anul 1968, 
pe cind avea 7 ani, la con
cursul „Cernâ, pe marginea 
ta", obținînd locul intîi, cu 
o melodie Învățată de la 
bunica sa. A participat 'a 
multe festivaluri-concurs, si- 
iuîndu-se pe locuri frunta
șe, urcind chiar pe podiu
mul finalei celei de a treia

MARIANA NEIDONI

ediții a Festivalului națio
nal „Cintarea României", 
împreună cu ansamblul 
„Păcurariul” din comună.

După concursul pe>i care 
l-a cîștigat în 1978, ia No
vaci, îndrăgita solistă de 
muzică populară Lucretia 
Ciobanii, care făcea porte

a n juriu, -o sp^S: .Vel c- 
,-^nge o ma-e tintă-eoță ! 
Cînd o: :ncepuf sa tinți, 
om avut m presa că mă 
of- pe o voie .nde se au
zeau toange oilor și lă
tratul cftnilor".

Cere moi cunoscute me- 
■odti din repertoriul Maria
nei Neidoni — culese, încă 
de tind e-a o .zgîtie de 
fetiță", de la femeile bălti
te care se duceau să în
florească iile și catrințele 
cu pui de ornicî, in serile 
de lamă — sint: .Inimă de 
putregai', .Codrule cu frun
za lată", .Cintecul lui Vioi- 
cu", .Frunzuliță de susai", 
.Pe sub deal, pe sub pă
dure"". „Cintecul miresii". 
Aceste cintece botrîneștl, 
neasemuite în frumusețe, 
au răzbătut prin negurile 
veacurilor, păstrînd vii, 
prin grosul Marianei Nei
doni, freamăt de codru și 
susur de ape. Pe plaiurile 
pădurer 'or. Miorița a lă
sat sâ-i scape o lacrimă. 
Pară, cristalină, lum'noasă... 
(ton Cotoi, corespondent).

Răspundem 
cititoarelor

De această dată multe 
dintre Întrebările cititoare
lor noastre — cele puse de 
Irina Nandru din Petroșani, 
Maria M. din Hunedoara 
și un grup de tinere de 
la Fabrica de confecții 
Vulcan — se referă la po
litețe.

• Aveți dreptate. La ma
să, în public, nu se folo
sește niciodată scobitoarea, 
oricît de stringentă ar fi 
nevoia. în cazuri de ur
gență, retrageți-vă într-un 
colț, unde nu puteți fi vă
zută. Acoperirea scobitorii 
cu mina nu salvează ges
tul de neeleganță.

• Da. Și aici aveți drep
tate. întotdeauna bărbatul 
este prezentat femeii (de 
exemplu: „îmi dai voie
dragă, sau stimată Tincuța 
Ionescu să ți-1 prezint pe 
Manole Popescu").

• Nu se întîrzie mai 
mult de 15—20 de minute 
cind sînteți invitate într-o 
vizită. Dar, în nici-un caz, 
nu se vine mai devreme 
de ora stabilită.

Gelmărencele
Brigada din satul Gsl- 

mar a Cooperativei agri
cole de producție din 
Geoagîu este renumită 
pentru hărnicia și con
știinciozitatea cu care se 
implică î-n buna desfășu
rare a lucrărilor ce au loc 
în această primăvară pe 
ogoare. Faptul este cu 
atît mai remarcabil cu 
cit marea majoritate a 
membrilor formației o con
stituie femeile. Am fost la 
Gelmar zilele trecute, cind 
în cîmp campania agri
colă de primăvară se afla 
în plină desfășurare. Am 
găsit un mare număr de 
cooperatoare muncind, în 
frunte cu brigadiera Stela 
Homorodean, la sortarea 
cartofilor ce urmau să 
fie cultivați. Printre ele 
Elena Budoi, Elena Ar- 
dean, Ana Moț și altele. 
Brigadiera S. Homorodean 
ne-a spus :

- Ar trebui să notați 
numele tuturor femeilor 
din sat, căci toate sint 
cooperatoare vrednice. 
Cind am început să sor
tăm cartofii, a fost de- 
ajuns să trimit vorbă din 
casă în casă și au venit 
la lucru aproape 60 de 
femei, adică toate cite 
erau acasă.
- în Gelmar, dar nu 

numai aici, femeile sint 
forța principală de mun
că în agricultură,
- Așa este. Bărbații 

sint încadrați în industrie, 
pe șantiere. Este adevărat 
că lucrează și ei la cîmp, 
după ce vin de la lucru. 
Femeile au înțeles că a 
rămas în sarcina lor să 
lucreze în cîmp, în zooteh
nie, în grădina de legume 
și își îndeplinesc cu cin
ste sarcinile ce le revin. 
Așa gîndesc și procedea
ză toate gelmărencele 
noastre, fără excepție.
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Este necesară o cunoaștere
mai bună a

Sondînd opinii ale unor 
cetățeni din municipiul 
Deva cu privire la calita
tea și diversitatea prestări
lor de servicii, la necesi
tatea organizării pe scară 
mai largă a prestărilor la 
domiciliul solicitanților, am 
reținut următoarele suges
tii și propuneri: „La cu
rățătoria chimică din car
tierul Bejan nu se primesc 
pentru curățat covoarele 
plușate, nu mai există acel 
serviciu de urgență. Pro
pun ca sîmbăta liberă să 
fie luată prin rotație, de 
către personalul unității. 
Nu o dată cetățenii fac 
cale-ntoarsă din fața ușii 
zăvorite și a anunțului: 
„S.R.L.". (Clara Hegeduș). 
„Ni șe defectează televizo
rul sau frigiderul — de 
cele mai multe ori fiind 
vorba de mici defecțiuni 
— și trebuie să-1 transpor
tăm la unitatea din Dacia 
sau din Gojdu; N-ar fi lo
gic ca aceste servicii să 
fie efectuate și prin depla
sarea la domiciliu a mese
riașilor (Agneta Moto- 
cea). „Un singur centru 
pentru curățat și călcat pă
lării este insuficient pentru 
municipiul Deva" (Viorica 
Biro)* „Dacă serviciul la 
unitatea coafură din Kogăl- 
nieeanu este foarte prompt, 
nu același lucru se poate 
spune despre servire la u- 
nitatea centrală de repara
ții încălțăminte, care este 
foarte aglomerată și dato
rită spațiului mic în care 
își desfășoară activitatea. 
Pentru o mică reparație a 
tocurilor la pantofi am 
pierdut două după-amieze" 
(Ileana Rotea). „Confecții
le executate în unitățile 
meșteșugărești, care com
pletează fondul de marfă 
al întreprinderilor comer
ciale sînt după ultimele 
noutăți ale modei. Să nu 
uităm că preferințele dife
ră. Ar fi binevenite și a- 
cele confecții după niode- 
le clasice, din materiale 
sobre, potrivite și pentru 
vîrste mai înaintate" (San
da Dumitru). „Este foarte 
necesar un serviciu ia care 
să se poată apela pentru 
curățenie generală în apar
tament. Dar cînd, unde, cui

solicitărilor populației
să te adresezi, la ce tele
fon ?“ (Rodica Duma).

Am mai notat că ar fi 
necesar să se înființeze, pe 
lingă o cooperativă mește
șugărească, și un serviciu 
de intervenții pentru re
medierea defecțiunilor la 
instalațiile sanitare, cel de 
pe lîngă întreprinderea de 
gospodărie fiind insuficient 
față de solicitări; că ate
lierul de remaiat 
nu este amplasat într-un 
loc la îndemîhă, 
fiind nevoite să piardă timp 
prețios pentru a ajunge în 
cartierele Bejan sau Dece- 
bal, unde sînt amplasate 
cele două servicii, ca și 
necesitatea înființării unui 
atelier de croitorie care să 
se ocupe exclusiv de con-

ciorapi

femeile

I

Prestările de servicii 
la domiciliu - 

temeinic implicate în 
viața noastră

fecționarea halatelor de 
serviciu și celor necesare 
elevilor pentru practică.

Din discuția pe care aia 
purtat-o cu conducerile 
cooperativelor meșteșugă
rești „Mureșul" și „Progre
sul" pe marginea acestor 
sesizări și propuneri reiese 
că unele sînt rezolvate. 
Astfel, aflăm că de la 1 fe
bruarie a.c., se poate apela 
la o echipă a cooperativei 
„Mureșul" care se depla
sează la domiciliu pentru 
efectuarea curățeniei, că 
lucrătorii de la atelierele 
de reparații obiecte elec- 
trocasnice și televizoare se 
deplasează la domiciliu cînd 
sînt solicitați; că mai func
ționează încă două ateliere 
de reparații încălțăminte 
în cartierele Bejan și Goj- 
du; că remedieri la insta
lațiile sanitare și chiar e- 
lectrice mai execută și o 
echipă a cooperativei „Pres
tarea". Mai reținem că cen
trele de șpălătorie-curăță- 
torie refuză doar covoarele 
țesute manual, existînd pe
ricolul decolorării și de
precierii calității, nu și ino-

chetele, ca și promisiunea 
reînființării, începînd cu 
luna aprilie, a serviciului 
de urgență.

Ce reiese din această 
punere față in față ? Că e- 
xistă o insuficientă infor
mare a publicului cu ser
viciile executate în atelie
re și mai ales cu cele e- 
fectuate la domiciliu. Uniu
nea județeană va trebui 
să sprijine mai mult cele 
două cooperative în reali
zarea unei publicități atât 
prin presă cit și prin afi
șe expuse în locuri publi
ce, care să informeze în 
amănunțime cetățenii, atât 
cu privire la amplasarea 
atelierelor, cît și eu servi
ciile prestate. Pe de altă 
parte, se impune procura
rea urgentă a acelei ma
șini de remaiat, care ar re
zolva înființarea celui de-al 
treilea punct, și afișarea 
în centrele de primire ale 
spălătoriilor, curățătoriilor 
și vopsitoriilor a unor a- 
nunțuri care să conțină de
numirea fiecărui articol 
pentru care nu există, deo
camdată, garanția reușitei, 
ca și reluarea de către croi
toriile în serie a confec
ționării unor rochițe de 
casă, după modele clasice, 
lejere și practice, de mă
rimi diferite, care la ora 
actuală nu se găsesc în co
merț.

CAMPANIA AGRICOLA DE PRIMĂ VARĂ
■- ... ....... '■%

Folosirea fiecărei ore bune de lucru 
utilizarea la capacitate a tractoarelor
(Urmare din pag. 1)

primăriei, toți factorii de 
conducere din unitățile a- 
gricole se află zi de zi în 
cîmp, acolo unde se lu
crează, veghind la încadra
rea tuturor lucrărilor în 
normele tehnice stabilite, 
la utilizarea deplină a tim
pului de lucru și a capa
cității tractoarelor.

La consiliul unic agro
industrial ni s-a spus că la 
C.A.P. Boș se plantează 
cartofi. Ne-am dus la fața 
locului să constatăm și să 
consemnăm cum se desfă
șoară lucrarea. înainte de 
a ajunge la sediul unității, 
ne-am oprit în satul Zlaști.

— Ce se lucrează astăzi ? 
Am întrebat-o pe brigadie
ra Tiberia Grecu, pe care, 
în jur de orele 11, am gă
sit-o acasă.

— Nimic. Am semănat 
trifoiul, sfecla și rădăcî- 
noasele. Mai avem de ad
ministrat îngrășămintele 
naturale pe o suprafață ce 
trebuie pregătită pentru 
porumb. Acum vreau să 
mă duc prin sat să mobi
lizez oamenii...

Dacă în cîmp nu se lu- 
rra nimic, la cazanul de 
țuică amplasat în mijlocul 
satului și care funcționa 
din plin, se aflau 
oameni ce stăteau 
pahar de vorbă.

La formația de 
zare din Boș stăm

mulți
la... un

ESTERA SiNA

Oră de botanică în gradina școlii generale nr. 1 Hu
nedoara.

rit §
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bă cu Dorin Pop, unul 
lucrătorii unității. în 

aflau trei trac-

din 
in-

cintă se 
toâre.

— Nu
— ne spune mecanizatorul.

Mai târziu însă, chiar 
D.P. a urcat la volanul 
tractorului și a pornit spre 
C.A.P. Răcăștie să semene 
sfeclă. Deci, motorină era... 
Aurelia Crișan, secretara 
comitetului de partid din 
C.A.P. Boș, ne spunea:

— Azi nu se 
nimic, deoarece 
ingineră nu se află în lo
calitate.

— Ar trebui să se plan
teze cartofi.

— Da, dar încă n-a fost 
administrat erbicidui.

Am aflat că erbicidui a 
fost adus în unitate în 
urmă cu două luni, că in
stalația de erbicidare se 
află în stare de funcțio-

avem motorină

lucrează 
tovarășa

nare. în această situație 
este greu de înțeles de ce 
s-a întârziat atât de mult eu 
aplicarea erbicidului. Sigur, 
efectuarea însămînțărilor 
la timp și înalt nivel cali
tativ este, în principal, 
sarcina specialiștilor, dai' , 
nici ceilalți factori din 
conducerea cooperativei' nu 
trebuie să manifeste pasi
vitate în această perioadă, 
cînd pe ogoare au loc lu
crări de care depinde, în 
măsură hotărâtoare, soartă 
producției agricole a aces
tui an. Consiliul unic agro
industrial, comitetul de 
partid și consiliul popular 
al municipiului Hunedoara 
trebuie să intervină cu e- 
nergie pentru ca și la Boș 
campania agricolă de pri
măvară să se desfășoare 
în mod corespunzător.

Silvicultorii
in aceste zile, silviculto

rii se întrec in executa
rea la timp și de bună 
calitate a lucrărilor de 
împăduriri, semănături în 
solarii, repicaje, butășiri 
etc.

La Ocolul silvic Geoa-
giu, campania de primă
vară se apropie de sfîr- 
șit. Datorită eforturilor 
depuse de silvicultori, îm
preună cu cei peste o 
sută de muncitori, s-au 
executat pină în prezent 
47 ha împăduriri, cu spe
cii autohtone valoroase
cum sînt: molidul, bra
dul, gorunul, 
cireșul. De 
s-au butățit 
răchită, s-au

paltinul și 
asemenea, 
40 ari cu 

er bici dat
3 ha de răchită și 0,5 
ha culturi de gorun și 
au fost repicați 200 000 
puieți de molid și lorice.

Toate aceste lucrări 
s-au făcut printr-o bună
organizare și sub îndru-

refac pădurile
mareo organelor tehnice 
de la ocolul silvic. S-au 
găsit în permanență pe 
teren, în mijlocul munci
torilor, participând efec
tiv la lucrări ing. Eugen 
Stroia, tehnicianul loan 
Glodea-n, secretarul orga
nizației de partid, briga
dierii Iosif Luncan și losrf 
Rorea, pădu-ra-rii Petru 
Frlip și Stoica Marin, 
care au realizat și cele 
mai bune lucrări. Men
ționăm și aportul deose
bit al elevilor de la Li
ceul agroindustrial Ge- 
oagiu, care au plantat 
plopi pe 1 km aliniamen
te și au executat mai 
multe ore de muncă pa
triotică Ic îngrijirea spa
țiilor verzi din comuna 
Geoagiu, pe care o dorim 
tot mai frumoasă.

Ing. MIHAIL ALIONESCU, 
Șeful Ocolului silvic 

Geoagiu

„Pulsul" producției finale se 
verifică după „bătăile" zilnice

(Urmare din pag. 1)

SĂPTĂMINĂ
DUMINICA, 8 APRILIE

• 8,30 Să rezolvăm împreună • 
9,00 Almanahul familiei • 9,30 De 
strajă patriei • 10,00 Muzica pentru 
toți • 10,30 Viața satului (parțial 
color) • 11,45 Lumea copiilor • 12,30 
Telefilmoteca de ghiozdan : Arabela 
(color) • 13,00 Album duminical 
(parțial color). Din sumar: * Telex
• Refrene îndrăgite ★ Sub cupola 
circului * Autograf muzical * Cas
cadorii râsului * De dor și de voie 
bună — cîntece populare ★ Cînte- 
cul păcii și al dragostei veșnice — 
tabletă de scriitor * Concert de prînz
• 14,30 Desene animate * Drumuri 
printre amintiri * Secvența tele
spectatorului * Tineri interpreți •
16.40 Micul ecran pentru cei mici
• 17,00 Telesport • 18,50 1001 de 
seri • 19,00 Telejurnal * Sport (par
țial color) • 19,20 Cîntarea Româ
niei — spectacol • 20,00 Telecine- 
mateca. Ciclul Dosarele ecranului: 
„Trenul" • 21,20 Pe aripile muzi
cii și dansului • 21,50 Telejurnal
• Sport (parțial color).

LUNI, 9 APRILIE
• 20,00 Telejurnal (parțial color)

• 20,20 Actualitatea în economie •
20.40 A patriei cinstire — emisiune 
de versuri • 20,50 Film românesc 
în serial: „Un echipaj pentru Sin
gapore — ultima parte (eolor) •
21.40 Cînd aduci pe lume o nouă 
viață • 21,55 Tezaur folcloric. Cîn- 
tec de demult cu artiști amatori și 
profesioniști din județul OH • 22,15 
Telejurnal (parțial color).

VIITOARE LA TELEVIZIUNE
MARTI, 10 APRILIE

• 15,00 Telex • 15,05 Agrozoo- 
tehnia pe înțelesul tuturor • 15,25 
Amfiteatru studențesc • 16,10 E- 
cran de vacanță — desene animate
• 20,00 Telejurnal (parțial color) • 
20,20 Actualitatea în economie • 
20,35 Cîntec nou pe plai de mioriță 
— muzică populară • 20,50 Teatru 
tv.: „Podul" • 21,50 Videoteca in
ternațională (color) • 22,15 Telejur
nal (parțial color).

MIERCURI, 11 APRILIE
• 15,00 Telex • 15,05 Universul 

femeilor • 15,30 Emisiune în limba 
maghiară (parțial color) • 20,00 Te
lejurnal (parțial color) • 20,20 Ac
tualitatea în economie • 20,35 Ma
gistrala revoluției (II) • 20,50 Film 
artistic: „Peripețiile Masei" — pre
mieră pe țară. Producție a studiou
rilor sovietice (color) • 22,10 La zi 
în 600 de secunde • 22,20 Telejur
nal * Sport (parțial color).

JOI, 12 APRILIE
• 15,30 Telex • 15,35 Ecran de 

vacanță • 15,45 Studioul tineretului
• 20,00 Telejurnal (parțial color) • 
20,20 Actualitatea în economie • 
20,35 Lumea contemporană și con
fruntările de idei. Criza economică 
mondială • 20,50 Film artistic: 
„Mîndrie" — producție a studioului 
cinematografic „București" • 22,00 
Concursul cîntecului politic pentru 
tineret (c). Selecțiuni din concert
• 22,20 Telejurnal (pe).

VINERI, 13 APRILIE

• 15,00 Telex • 15,05 Politehni
ca tv. • 15,20 Viața culturală • 15,40 
La volan • 15,50 Emisiune în limba 
germană (pe) • 16,20 Ecran de va
canță • 20,00 Telejurnal (pe) • 20,20 
Actualitatea în economie • 20,35 
Concursul cîntecului politic pentru 
tineret (c) • 20,55 împliniri și per
spective • 21,15 Cadran mondial 
(pc) • 21,35 Film artistic: „Bunicul" 
• 22,20 Telejurnal (pc).

SÎMBATA, 14 APRILIE

• 13,30 Telex • 13,35 La sfîrșit 
de săptămină (pc). Din sumar: * 
Gala desenului animat * Autograf 
muzical * Tainele naturii ★ Să a- 
daugi vieții alte vieți * Cîntecele 
patriei — moment poetic * Melodii 
de pe Ia noi... * „Comoara din a- 
dîncuri" — un documentar reconsti
tuire * Magnetoscop muzical * „Tri
buna"... la 100 de ani * Telesport * 
Surpriza emisiunii • Muppets • 16,45 
Săptămină politică • 19,00 Telejur
nal (parțial color) • 19,20 Teleen- 
ciclopedia • 19,50 Hai să-i zicem 
ca la Vața — melodii populare • 
20,05 Film serial: „Un august în 
flăcări" • 20,55 Meridianele umo
rului și cîntecului • 21,55 Telejur
nal * Sport (Pc) • 22,05 Melodii de 
neuitat — spectacol-concert de mu
zică ușoară românească (c) • 22,35 
Nostalgiile unui gramofon — inter
preți ai revistei și muzichalului ro
mânesc de ieri și de azi.

lași: Terezia Bici, Otilia 
Cine, Viorel Dehelean, Di- 
dina Lung, Aurelia Bota, 
Mi-on Muntean, Elena Pă- 
durean, Viorel Radu,- loa- 
ehim Șir.cu și alții.

— întreg colectivul s-a 
mobilizat exemplar — ne-a 
declarat ing. Boris Răilea- 
nu, directorul întreprinde
rii. Lipsa unor seule dia- 
maatate a fost înlăturată, 
rit de cit, prin recondițio- 
narea și refolosirea celor 
existente. A sporit gradul 
de finisare a produselor 
prin elaborarea unor rețe
te proprii, din materiale 
indigene, și obținerea unor 
corpuri de lustruit de ca
litate superioară. Nu în ul
timul rând, organizarea mai 
bună a fluxului de produc
ție și analiza zilnică a re
zultatelor constituie carac
teristici ale modului nostru 
de lucru, esențiale credem

pentru realizarea exempla
ră a sarcinilor.

Afirmațiile sînt acoperi
te cu fapte. Duminică, 1 
aprilie 1984, gaterele au 
tăiat în plin blocurile de 
marmură, în scopul asigu
rării placajului brut pen
tru prelucrare, iar la dale 
mozaicate s-au obținui 
1000 mp. La operativa de 
luni, 2 aprilie, s-au comu
nicat sarcinile fizice con
crete pentru formații șî 
schimburi, apoi pe oameni, 
îneît fiecare știe ee are de 
făcut. Au fost ierarhizate 
comenzile din portofoliul 
întreprinderii, -fiind stabi
lite urgențele. Deci, tri
mestrul al doilea 1984 a 
început bine pentru pro
ducția întreprinderii „Mar
mura" Simeria. Și ti’e- 
buie subliniat faptul că 
producția din prima zi a 
perioadei de plan este 
chiar „dimineața" ce poate 
caracteriza rezultatele fi
nale.

Donări de singe
Cadrele medicale de la 

Dispensarul nr. 1 din mu
nicipiul Deva, în colabo
rare cu Centrul de recol
tare și conservare a sîn- 
gelui au organizat o ac
țiune de donare onorifică 

Ide sînge. Au răspuns aces
tui act de înaltă omenie 

de semenii aflați în

suferință 80 de donatori, 
majoritatea la a cincea 
donare, oameni ai muncii 
la întreprinderea de in
dustrializare a cărnii, 
întreprinderile comerciale 
alimentara și de alimenta
ție publică, I.J.R.V.MJL 
și U.J.COOP.



Ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

(Urmare din pag. 1)

asemenea, în cadrul ședinței, au fost 
examinate și adoptate măsuri de 
îmbunătățire a activității in trans
portul auto internațional. Toate 
aceste măsuri urmăresc mai buna 
organizare și optimizare attt a 
transportului fluvial de mărfuri, 
cit și a celui auto internațional, în 
vederea reducerii duratei și a chel
tuielilor de transport, a utilizării cu 
randament maxim a mijloacelor din 
dotare, a creșterii eficienței între
gii activități din acest domeniu. In 
același timp, Comitetul Politic Exe
cutiv a stabilit și adoptat măsuri 
cu privire la retribuirea în acord 
global și a personalului muncitor 
din transportul maritim și fluvial, 
diu activitatea portuară, precum și 
din transportul auto internațional. 
In stabilirea acestor măsuri s-a 
pornit de la necesitatea ca și in 
aceste domenii retribuția și celelalte 
venituri ale oamenilor muncii să 
reflecte cit mai bine contribuția 
fiecăruia la îndeplinirea sarcinilor 
de plan, la îmbunătățirea calității 
tuturor prestațiilor din transporturi.
— o.

In continuare, in cadrul ședinței, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a pre
zentat o informare cu privire la 
vizita de prietenie efectuată, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în zilele de 29—30 martie, în Repu
blica Populară Bulgaria, la invitația 
tovarășului Todor JivkaT. secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria.

Comitetul Politic Executiv a dat 
o deosebită apreciere opului dialog 
rvmâno-bulgar la nivel înalt, care 
se înscrie, prin rezultatele sale rod- 

lor reia ții, de striasă prietenie si 

si popoarele noastre. A fast i elevat. 
Si de această dată, ratai esențial, 
determinant, pe care il au intilai- 
rile. devenite tradiționale. dintre ta- 

Jivkov in dezvoltarea susținută a 
raporturilor romăno-bclgare, in sta
bilirea obiectivelor fundamentale 
si a principalelor direcții de acțiu
ne pentru amplificarea continuă a

colaborării și conlucrării dintre cele 
două țări vecine și prietene.

In legătură cu toate aceste pro
bleme, și pe baza înțelegerilor con
venite in cadrul vizitei, s-a indicat 
ca organele de resort din țara noas
tră să participe activ și să conlu
creze strins cu organele de specia
litate din Bulgaria la pregătirea 
și elaborarea unui program pe ter
men lung, pînă in anul 1990, iar 
pentru unele domenii pînă în anul 
2000, care să asigure un cadru sta
bil și să dea o largă perspectivă 
colaborării și cooperării multilate
rale româno-bulgare.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat ia unanimitate înțelegerile 
convenite cu ocazia noului dialog 
ronsăno-bulgar la nivel înalt și a 
stabilit măsuri pentru transpunerea 
tar in viață în cele mai bune con
diții. apreciind că aceasta cores
punde pe deplin intereselor con
strucției socialiste in cele două 
țări, cauzei generale a socialismu- 
tui. colaborării și păcii în lume.

Comitetul Politic Executiv a 
rezolvat. de asemenea, probleme 
curente ale activității de partid și 
de stat
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NOI SUCCESE ALE GIMNASTICII
ROMÂNEȘTI

MOSCOVA 5 (Agerpres). 
— în concursul internațio
nal de gimnastică de la 

. Riga, la individual compus 
I feminin, pe primul loc 8-a 

clasat Tatiana Frolova 
(U.R.S.S.-) — 39,05 puncte, 
urmată de Daniela Silivaș 
(România) — 38,95 puncte 
(9,80, 9,70, 9,75, 9,70), Va
lentina Șkoda (U.R.S.S.) — 
38,35 puncte, Aurelia Do- 
bre (România) — 38,30
puncte, Siu Wenhun (R.P. 
Chineză) — 38,05 puncte.

în comentariul său cores
pondentul sportiv al agen
ției TASS notează între 
altele i „înaltul prestigiu 
al gimnasticii feminine ro
mânești în arena Interna
țională a fost confirmat 
și de tînăra Daniela Sili
vaș, care a cucerit meda
lia de argint în concursul 
„Riga ’84“. Numai o zeci
me de punct a despărțit-o 
pe Silivaș de Tatiana 
Frolova".

O — • — • — O— • — • — • — • —
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„Cupa Decebal" la volei
Simbătă și duminică, Sala sporturilor din Deva 

va găzdui turneul II al „Cupei Decebal" la volei 
feminin, cu participarea echipelor C.S.M. Lugoj, 
INCOV Alba Iulia, C.S.Ș. Deva și G.I.G.C.L. Corvi- 
nul Deva. Meciurile vor avea loc între orele 9—12
și 16—19.

Turreui zonal al
In perioada 10—14 a- 

prilie 1984, la Hunedoara, 
în sala „Siderurgistul“, 
începind de la ora 15,30, 
se va desfășura etapa de 
zonă a Campionatului

juniorilor la box
republican de box pentru 
juniori I și II.

Participă echipe din 
județele Timiș, Caraș- 
Severin, Mehedinți, Olt și 
Hunedoara.

încheierea dezbaterilor generale din 
Comitetul Consultativ al O.N.U. pentru 

Anul Internațional al Tineretului Ql^^D
VIENA 5 (Agerpres). — 

In Comitetul consultativ 
al O.N.U. pentru Anul 
Internațional al Tineretu
lui, ale cărui lucrări se 
desfășoară, la Viena, sub 
președinția tovarășului 
Nicu Ceaușescu, prim-se- 
cretar al C.C. al U.T.C, 
s-au încheiat dezbaterile 
generale la care au luat 
parte reprezentanții unui 
mare număr de state și 
organizații internaționale.

Delegația română a pre
zentat activitățile între
prinse de Comitetul Națio
nal Român pentru Anul 
Internațional al Tineretu
lui și a prezentat Comi
tetului consultativ propu
neri privind organizarea, 
în 1985, a unei conferințe

mondia.e a Aoiuai Inter— 
național al Tineretului, sub 
auspiciile ONU, elabora
rea unei declara", ii privind 
drepturile și responsabili
tățile tineretului, pregăti
rea unui plan global de 
acțiune pe termen lung 
in domeniul tineretului. A 
fost, de asemenea, subli
niată necesitatea adoptării 
unor recomandări pentru 
punerea în aplicare a pro
gramului concret de mă
suri și activități ce ur
mează a fi întreprinse 
înainte și in timpul A_LT, 
precum și a planurilor re
gionale consacrate pregă
tirii și marcării acestui 
important eveniment mon
dial.

■ VARȘOVIA. - La Var
șovia s-au încheiat, la 5 
aprilie, convorbirile dintre 
Wojciech Jaruzelski, prim- 
«ecretor ai CC ai P.M.U.P., 
președintele Consiliului de 
MinișUi al R.P. Polone, ți 
Todor Jivkev, secretar ge
nerai ai C.C <d P.C Bul- 
ST'de of R.P. Bulga
ria. După eoavorbui el ou 
sennac _Deccațxi de 
preiei e ți cokKxxo-e dm- 
Ve R- P. Polonă și R. P. 
Bulgaria*. p-ecun ți un 
p'og’C.-r pe termen lung 
de coopeye economică 
ți tehnico-șb>nțîf>co dintre 
cele două țâri, relatează 
oge.-pc PAP.

Pentru respectarea principiilor 
din Carta O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 5 
(Agerpres). — în Consiliul 
de Securitate al O.N.U. 
s-au încheiat dezbaterile 
în legătură cu plîngerea 
Republicii Nicaragua pri
vind continuarea actelor 
de agresiune împotriva te
ritoriului său. Membrii 
consiliului au fost sesizați 
cu un proiect de rezoluție 
care, între altele, cerea 
tuturor statelor să se ab
țină să întreprindă, să 
sprijine sau să încurajeze 
orice fel de acțiune mili
tară împotriva oricărei 
țări din America Centrală, 
condamna minarea portu
rilor nicaraguane și preco
niza încetarea imediată a 
unor astfel de acțiuni, pre
cum și evitarea oricăror

Conferința Uniunii
GENEVA 5 (Agerpres). — 

Cu prilejul celei -de-a 71-a 
Conferințe a Uniunii In
terparlamentare, la Geneva 
a avut loc întîlnirea repre
zentanților grupurilor par
lamentare din țările parti
cipante la Conferința 
pentru securitate și coo
perare în Europa, care

acte contrare principiului 
liberei navigații în apele 
internaționale. Ca urmare, 
a recurgerii de către State
le Unite la dreptul lor de 
veto, proiectul de rezolu
ție nu a putut fi adoptat, 

în discursurile lor, re
prezentanții mai multor 
state. între care India, 
Mexic. Peru. Cuba. "Etiopia 
și Volta Superioară. au 
cerut să se facă tot ce 
este posibil pentru a se 
asigura respectarea prin
cipiilor din Carta O.N.U. 
și ^normelor dreptului in
ternațional în raporturile 
dintre state și pentru a se 
pune capăt oricăror ame
nințări și agresiuni la
adresa Republicii Nica
ragua.

Interparlamentare
au procedat la un schimb 
de păreri în legătură cu 
acțiunile întreprinse pe 
plan european după cea 
de-a V-a Conferință inter
parlamentară pe proble
mele securității și coope
rării în Europa, desfășura
tă în 1983.

Conferinței Comisiei Eco
nomice a O.N.U. pentru 
America Latină (GEP-AJ-) 
consacrată prabiemeJor e-

sunior ce se rmpur pentru 
depășirea ddicidtățiior oc-

carobiene. La lucrări pora- 
cpă delegați da cele 39 
de state membre ale 
C.E.P-A.L, invitați din alte 
țări ale lumii, reprezen
tanți ai unor organisme 
de resort inter r. obonc e.

România portidpâ la lu
crări cu statut oe obser
vator.

■ BELGRAD - Agerrtta 
Taniug relatează că, potri
vit datelor oficiale publi
cate de Institutul federal 
de statistică, in cursul 
anului 1983 veniturile in
dividuale au sporit in 
Iugoslavia, in medie, cu
28.4 la sută, comparativ 
cu anul precedent, în timp 
ce prețurile au crescut cu
58.4 la sută.

Dacă se ține seama de 
o asemenea evoluție a pre
țurilor, menționează agen
ția, atunci nu surprinde 
deloc faptul că în 1983 
veniturile individuale reale 
au scăzut cu 10,3 la sută 
față de media pe 1982.

■ WASHINGTON. - A- 
proximativ 95 000 de vieți 
ar putea fi salvate anual

in S.UJl numai prin redu
cerea cel puțin la jumăta
te a fumatului ți optimi
zarea dietei alimentare, 
apreciază Institutul națio
nal al cancerului din 
Washington. Potrivit agen
ției UPI, printre măsurile 
cele mai eficiente de pre
venire a cancerului se nu
mără renunțarea la fumat 
sau la consumarea tutunu
lui indiferent in ce formă, 
reducerea grăsimilor ani
male din alimentație in 
favoarea alimentelor fibroa
se. in special vegetale, 
evitarea consumului de 
alcool și a expunerilor 
prelungite la radiațiile 
solore.

■ MOSCOVA. - După 
cuplarea navei cosmice 
sovietice „Soiuz T-11* cu 
complexul orbital „Saliut 7* 
- „Soi uz T-10", membrii e- 
chrpajuiui sovieto-indian 
format din cosmonauții 
tari Mali se», Ghennadi Stre
kalov ți Rakesh Sharma au 
trecut la bordul laborato
rului „Saliut 7*.

P'ogramul prevede 7 zile 
de ocbv.tăț comune. După 
cum transmite agenția 
TASS. zborul se desfășoară 
-lor-nal. iar cosmonauții se 
simt bine.

B TEHERAN. — In între
gul Iran se desfășoară 
ample eforturi pentru eli
minarea analfabetismului. 
Nume in provincia Isfahan, 
m cempana de alfabeti
zare au fost cuprinse 
1 094 sate.

B LONDRA. - O dimi
nuare a șomajului in Marea 
Britonie, care afectează 
in prezent, potrivit cifrelor 
oficiale, 3,14 milioane per
soane, nu este de așteptat 
in acest an, apreciază or
ganizația patronală „C.B.I.". 
Potrivit organizației, nici 
in 1985 nu se va contura 
o reducere a numărului 
șomerilor — se arată în 
cea mai recentă prognoză 
a „C.B.I.*.

B BRUXELLES. - Numă
rul șomerilor in Belgia era, 
la 31 martie a.c., de 
515 454 persoane, ceea ce 
reprezintă 12,3 la sută 
din forța de muncă a țării. 
Cu un an în urmă, în 
Belgia erau lipsiți de un 
loc de muncă 12,2 la sută 
din populația activă.

ÎNTREPRINDEREA DE EXECUȚIE 
Șl EXPLOATARE A LUCRĂRILOR 

DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE • 
DEVA 

ÎNCADREAZĂ
• șoferi cu vechime peste 5 ani, catego

ria I și c ll-a.
Informații la sediul unității, Deva, str. De

pozitelor, nr. 6, telefon 23420.

GRUPUL ÎNTREPRINDERILOR
DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ 

Șl LOCATIVĂ HUNEDOARA-DEVA

str. V. I. Lenin, nr. 6
ÎNCADREAZĂ URGENT :

• zidari (bărbați)
• sudori
• automacaragii pentru automacara de

12,5 t
• muncitori necalificați (bărbați).

tineri, comuna Cir j iți, satul 
Almas u Sec, Stoica Viorel.

(5092)
■ Vînd urgent Lada 1 200 S. 

Informații, Deva, telefon 14919.

■lll.LU"
publicitate

V I N Z A R I

II Vînd apartament două 
camere. Deva, Dacia, bloc 29, 
' scara C, apartament 26, 

(5070)
’ ■ Vînd convenabil Fiat 850.
* Orăștie, str. 9 Mai, 20, tele- 
I fon 42930. (c. 2)
I ■ Vînd convenabil aragaz cu 
* butelie și obiectiv color Jan- 
I pol. Deva, telefon 22402.
I (5031)
* ■ Vînd materiale cpnstruc-
Iții. Deva, telefon 13081 sau

Hărău, Nicula Dorin. (5024) 
* ■ Vînd una pereche boi

PIERDERE

■ Pierdut legitimație de ser
viciu, pe numele de Oancea 
Otilia, eliberată de ,,Vidra“ 
Orăștie. O declar nulă.

(c. 1)
DECES

■ Un ultim omagiu îi 
aduce prietena Jeni lui 
MOISE FLORIN, decedat 
la vîrsta de 25 ani. Sin
cere condoleanțe familiei 
îndoliate. (5106)
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