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„Sâ întîmpinăm a 40-a aniversare a revo

luției de eliberare națională și socială și cel 

de-al Xlll-lea Congres al partidului cu succese 

tot mai însemnate în dezvoltarea economico-
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socială, în toate domeniile construcției socia
liste I Să facem totul pentru a servi cauza ge
nerală a poporului, a bunăstării și fericirii 
sale, a întăririi independenței și suveranității 

României!".
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NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republici! 
Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și 
primul ministru al Repu
blicii Elene, Andreas Pa- 
pandreu, s-au adresat îm
preună președintelui Prezi
diului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., Iuri Andropov, 
și, respectiv, președintelui 
S.U.A., Ronald Reagan, cu 
un apel în spiritul Decla
rației româno-elene adop
tate la București, la 18 de
cembrie 1983. Aceste me
saje au fost transmise 
Uniunii Sovietice și State
lor Unite ale Arnerlcii.

.MESAJUL TOVARĂȘULUI
’ adresat întregului nostru popor, cu prilejul Anului Nou

NICOLAE CEAUȘESCU,

Dragi tovarăși și prieteni. 
Cetățeni ai Republica So

cialiste România,

Încheiem anul 1983 cu 
satisfacția de a ■ fi realizat 
noi progrese în dezvoltarea 
economi co-socială a patriei, 
in mersul său' înainte pe 
calea făuririi societății so
cialiste multilateral dezvol
tate. Prin munca întregu
lui popor a sporit avuția 
socialistă a țării, România 
a urcat noi trepte de civi
lizație materială și spiri
tuală, în industrie, planul 
a fost îndeplinit în bune 
condiții, cu un ritm de 
creștere de circa 5 la sută, 
iar in agricultură, deși am 
avut un an greu datorită 
secetei prelungite, am ob
ținut o recoltă care asigu
ră buna aprovizionare a 
populației. S-au dezvoltat, 
de asemenea, și celelal
te sectoare, învățămintul, 
știința, cultura — factori 
fundamentali ai edificării 
noii orînduiri. Aplicînd
ferm hotărîrile Conferinței 
Naționale, am reușit să de
pășim unele greutăți care 
s-au manifestat in primii 
doi ani. ai cincinalului și să 
obținem, pe ansamblu, rea
lizări importante, care asi
gură îndeplinirea in bune 
condițiuni a întregului cin
cinal 1981—1985.

Pe baza realizărilor ob
ținute, art putut trece la 
majorarea; cu circa 5 la 
sută a retribuției reale, 
precum și ța alte măsuri 
de perfecționare a meca
nismului economico-finan- 
ciar, de aiplicare fermă a 
principiilor socialiste de 
retribuție după munca de
pusă, după contribuția a- 
dusă Ia sporirea avuției 
naționale.

Toate aceste realizări de
monstrează cu putere jus-
•ețea politicii partidului, 
realismul și caracterul mo
bilizator al planurilor și 
programelor noastre de 
dezvoltare socialistă. Ele 
ilustrează minunata forță 
creatoare a poporului, care, 
liber și stăpin pe destinele 
sale, acționează, în strînsă 
unitate pentru progresul și 
înflorirea României socia
liste, pentru întărirea inde
pendenței și suveranității 

. sale.
Acum, cînd încheiem 

(încă un an de muncă și 
înfăptuiri, doresc ca, în 
numele Comitetului Cen
tral al partidului, al Con
siliului de Stat și guvernu
lui, precum și al meu per
sonal, să adresez eroicei 
noastre clase muncitoare, 
țărănimii, intelectualității 
tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționa
litate, întregului popor, 
cele mai calde felicitări și 
urări de noi succese în 
viitor.

Dragi tovarăși și prieteni, 
i cetățeni ai României socia- 
j liste,

Intrăm în Anul Nou, 
984 — cel de-al patrulea 

•m al actualului cincinal —, 
vii un program de activi
tate temeinic fundamentat, 
elaborat cu participarea

activă a tuturor organis
melor democrației noastre 
socialLste, a maselor largi 
populare — și adoptat re
cent de Marea Adunare 
Națională. Prevedem o 
creștere importantă a pro
ducției industriale, agrico
le, a tuturor celorlalte sec
toare ale vieții economice 
și sociale. In mod deose
bit, în 1984 — o dată cu 
creșterea, în ritmurile sta
bilite, a producției în toa
te ramurile economiei na
ționale — va trebui să a- 
cordăm o atenție prioritară 
realizării programului e- 
nergetic și de dezvoltare 
a bazei proprii de materii 
prime, în vederea asigură
rii, într-un timp cit mai 
scurt, a independenței e- 
nergetice a țării, a satisfa
cerii într-o măsură tot mai 
mare din producția inter
nă a cerințelor de materii 
Prime și materiale.

Va trebui, de asemenea, 
să asigurăm îndeplinirea 
exemplară a programelor 
speciale, pe care le-am a- 
doptat, privind ridicarea 
nivelului tehnic și a cali
tății produselor, creșterea 
mai accentuată a producti
vității muncii, reducerea 
consumului de energie și 
materiale, sporirea eficien
ței în toate ramurile eco
nomiei naționale. Am acu
mulat puternice mijloace 
tehnico-materiale, dispu
nem d< in important po
tențial științific, s-a ridicat 
nivelul de calificare al oa
menilor muncii. Important 
este acum să valorificăm 
cit m<i •'ine aceste mari 
acumulări pentru obținerea 
unor rezultate superioare, 
pentru trecerea la o nouă 
calitate a muncii și vieții 
poporului.

în agricultură, am sta
bilit să obținem o creștere 
importantă a producției ve
getale și animale, să in
tensificăm lucrările de iri

gații și îmbunătățiri fun
ciare — prevăzute în pro
gramul special adoptat in 
acest an —, incit să rea
lizăm în orice condiții de 
climă. recolte sporite și si
gure, să asigurăm o bună 
aprovizionare a populației 
cu produse agroalimentare. 
Dispunem, și în agricultu
ră, de o bună bază mate
rială, de muncitori, specia
liști și cooperatori capabili 
— și trebuie să facem ca 
1984 să fie un an al recol
telor record, al desfășură
rii largi a revoluției agra
re în România !

In toate ramurile econo
miei naționale, anul 1984 
să marcheze o îmbunătă
țire radicală a activității! 
Să asigurăm sporirea pu
ternică a venitului națio
nal și înfăptuirea, pe aceas
tă bază, a tuturor măsuri
lor pe care le-am stabilit 
privind creșterea venituri
lor și a nivelului de trai 
al oamenilor muncii — țe
lul suprem al politicii 
partidului, esența societă
ții socialiste pe care o e- 
dificăm.

Să ridicăm la un nivel 
superior gindirea și crea
ția științifică, învățămin
tul, cultura și arta, asigu- 
rînd fiecărui om al mun-» 
cii un orizont tot mai larg 
de cunoaștere și pregătire 
profesională, tehnică, știin
țifică și culturală! Să in
tensificăm activitatea poli- 
tico-educativă pentru for
marea unui om nou, cu o 
conștiință morală înainta
tă, să promovăm ferm, în 
toate domeniile, principii
le eticii și echității socia
liste, ale umanismului re
voluționar !

Să acționăm neabătut 
pentru perfecționarea con
ducerii științifice a tuturor 
domeniilor de activitate, 
să întărim democrația so
cialistă, revoluționară, au- 

toconducerea și autogestiu- 
nea muncitorească, por
nind, întotdeauna, de la 
faptul că societatea socia
listă și comunistă se con
struiește cu poporul și pen
tru popor! Tot ceea ce 
făurim trebuie să serveas
că poporului, bunăstării și 
fericirii sale, ridicării pa
triei pe noi culmi de civi
lizație și progres, întăririi 
independenței și suverani
tății României socialiste !

Să facem astfel ca, în a- 
nul 1984, poporul nostru, 
acționind în deplină uni
tate, cu spirit do înaltă 
răspundere, ordiiw și disci
plină, să-și asigure o via
ță tot mai bună, ca patria 
noastră să cunoască o con
tinuă înflorire, pe calea 
socialismului și comunis
mului !

Dragi tovarăși și prieteni, 
cetățeni ai României socia
liste,

în anul 1983 s-a ajuns 
la o agravare considerabilă 
a situației internaționale, 
Ia creșterea pericolului u- 
nui război mondial, care 
va deveni, inevitabil, un 
război nuclear. Au avut Ioc 
noi manifestări ale politi
cii de forță, s-a intensifi
cat cursa înarmărilor, s-a 
înrăutățit situația economi
că și s-au mărit decalajele 
dintre țările sărace și cele 
bogate. în mod deosebit, în 
ultimele luni, s-a agravat 
situația în Europa, ca ur
mare a trecerii la amplasa
rea rachetelor nucleare a- 
mericane cu rază medie de 
acțiune în unele țări vest- 
europene. Aceasta a dus Ia 
retragerea de Ia convorbi
rile de la Geneva și la a- 
nunțarea de contramăsuri 
nucleare de către Uniunea 
Sovietică. Ne aflăm la în
ceputul unei noi curse a 
înarmărilor nucleare, care 

pune în pericol existența 
însăși vieții pe planeta 
noastră. Niciodată in isto
ria sa omenirea nu s-a a- 
flat într-o situație atît de 
gravă !

Pornind de Ia toate aces
tea, doresc să reafirm și 
acum, in ajunul Noului An, 
hotărirea României de a ac
ționa cil fermitate, de a-și 
uni forțele șl conlucra strîns 
cu toate statele și popoa
rele, cu toți cei care iu
besc viața pentru a opri 
acest curs deosebit de pe
riculos spre o catastrofă 
nucleară, pentru asigurarea 
păcii.

Trebuie să se facă totul 
pentru ca S.U.A. să opreas
că amplasarea în Europa 
a rachetelor nucleare cu 
rază medie de acțiune, iar 
Uniunea Sovietică să o- 
prească aplicarea contra- 
măsurilor nucleare de răs
puns. în aceste condiții, să 
se treacă la reluarea nego
cierilor sovieto-americane, 
in vederea ajungerii la un 
acord corespunzător, care 
să ducă, în final, la elimi
narea rachetelor și la eli
berarea continentului de 
orice arme nucleare. Ia rea
lizarea unei Europe unite, 
a păcii și colaborării. în 
numele păcii și vieții, să 
acționăm cu toate forțele, 
incit anul 1984 să determi
ne o schimbare radicală a 
cursului evenimentelor în 
acest sens ! Popoarele, miș
cările pentru pace din Eu
ropa — cărora poporul ro
mân Ii s-a alăturat cu în
treaga sa forță — trebuie 
să-și facă tot mai puternic 
auzit cuvîntul, să ceară să 
primeze rațiunea și spiri
tul de răspundere, intere
sele păcii, ale apărării 
dreptului suprem al omu
lui — la viață, la pace. Ia 
libertate !

In acest spirit vom par
ticipa la Conferința pentru 

încredere și dezarmare de 
la Stockholm, animați do 
dorința de a ne aduce în
treaga contribuție la întă
rirea încrederii, colaboră
rii și păcii pe continent.

Vom acționa cu toată e- 
nergia pentru dezvoltarea 
colaborării dintre toate sta
tele din Balcani, pentru 
transformarea acestei re
giuni într-o zonă a păcii, 
fără arme nucleare și baze 
militare străine !

Vom milita pentru ca în 
întreaga viață internaționa
lă să fie instaurate princi
piile egalității în drepturi, 
respectării independenței 
și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile 
interne, nerecurgerii la 
forță și Ia amenințarea cu 
forța.

Considerăm că, în ac
tualele împrejurări inter
naționale, trebuie făcut to
tul pentru soluționarea pe 
calea pașnică a tuturor 
conflictelor și problemelor 
litigioase — din Orientul 
Mijlociu, din Asia, Africa, 
America Centrală și din 
alte regiuni ale lumii.

Vom depune, în conti
nuare, toate eforturile pen
tru lichidarea subdezvoltă
rii și instaurarea noii or
dini economice mondiale, 
pentru întărirea colaborării 
și solidarității țărilor în 
curs de dezvoltare în lupta 
pentru afirmarea lor libe
ră pe calea progresului.

Fie ca anul 1984 să ducă 
la întărirea conlucrării tu
turor statelor, fără deose
bire de orînduire, la creș
terea participării lor acti
ve la soluționarea proble
melor complexe ce con
fruntă omenirea, în intere
sul fiecărei națiuni, al pă
cii și independenței po
poarelor !

Dragi tovarăși și prieteni, 
cetățeni ai României socia
liste,

Să întimpinăin a 40-a 
aniversare a revoluției de 
eliberare națională și so
cială și cel de-al XIII-lea 
Congres al partidului cu 
succese tot mai însemnate 
în dezvoltarea economico- 
socială, in toate domeniile 
construcției socialiste! Să 
facem totul pentru a servi 
cauza generală a poporu
lui, a bunăstării și fericirii 
sale, a întăririi independen
ței și suveranității Româ
niei !

Fie ca anul 1984 să mar
cheze progrese importante 
în eforturile popoarelor 
pentru oprirea cursei înar
mărilor, pentru înlăturarea 
rachetelor și a oricăror 
arme nucleare din Europa, 
pentru triumful politicii de 
destindere și colaborare, de 
securitate și pace !

Cu prilejul Anului Nou, 
vă urez din toată inima, 
dragi compatrioțl, noi și 
noi realizări, satisfacții de
pline in muncă și în viață, 
împlinirea tuturor dorințe
lor de mai bine, multă să
nătate și fericire 1 «La 
mulți ani
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UN TOAST PENTRU OAMENII 
AD1NCURILOR DE CĂRBUNE

Trecerea succintă in revis
tă a succeselor anului 1933 
din Mesajul rostit de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la 
cumpăna nopții cuprindea 
fi eforturile minerilor Văii 
Jiului, încărcate de dăruire, 
spre a contribui la indepen
dența energetică a țării, 
îndemnurile la mai bine, 
mai mult și mai eficient 
rostite cu acest fericit pri
lej cuprind In liniile lor de 
forță și munca viitoare a 
minerilor, la a căror bună
stare Minerul de Onoare aj 
țării veghează cu neobosi
tă consecvență. La Lupeni 
ți Petrila, la Vulcan și Ani- 
noasa, la Lonea și la Live- 
zeni, la Bărbâteni șl la 
Uricani, pretutindeni unde 
s-au organizat pentru mi
neri și familiilor lor reve- 
lioane în colectiv au fost 
stăpîne entuziasmul și voia 
bună.

La Clubul tineretului din 
Uricani, alături de familia 
mecanicului Danciu Duță, 
de cele ale maiștrilor Ion 
Cimiga, Ion Măicuț și Pe
tru Mădăraș, se afla și fa
milia șefului de brigadă 
Doboș lanoș. Pentru sec
torul investiții în care lu
crează brigada sa, anul 
1983 a fost rodnic în crea
rea de fronturi noi în căr
bune. Secte ul și-a reali
zat planul cu aproape o 
lună mai devreme.

mi se oferă spre a felicita 
încă o dată colectivul de 
mineri și alți oameni ai 
muncii de la Paroșeni, cu 
care am obținut succesele 
trecute și cu care vom da 
glas în 1984 îndemnurile 
din Mesajul adresat po
porului de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu".

Aproape 400 de mineri 
de la Întreprinderea minie
ră Lupeni și familiile lor 
au petrecut revelionul în 
colectiv. Se aflau printre ei 
mulți mineri, ingineri, mai-

le a procesului de produc
ție, astfel îneît In cele mai 
multe secții din combinat 
să se înregistreze succese 
de prestigiu. Dovedesc a- 
cest lucru colectivele de 
muncă' de la cocserie, 
O.S.M. I, secția I furnale, 
core și-au îndeplinit sarci
nile anuale de plan înain
te de termen.

Așadar, suficiente motive 
de bucurie și satisfacții cu 
care siderurgițtii hunedoreni 
au sărbătorit în colectiv re
velionul 1934. O bună par
te din acești făurari ai me
trului hunedorean îm
preună cu familiile lor au 
întimpinat noul an în sala 
cantinei-restaurant „Side-

mc ferice, ol cabane'or și 
coselor de odihnă.

Astfel, colectivul oame
ni or muncii din codrul is
rael nr. 8 a combinatului 
a oetrec-t noaptea de cum
pănă dintre ani la Casa 
de odihnă a combinatului, 
situată pe malul locului de 
acumulare Cinciț. Printre 
invitații lor se aflau și nu
meroase familii de oțelari, 
cum sini cele ale ing. An
tone Popa, Ionel Dragon, 
Șerban Vulcan, Constantin 
Popa.

La rindul lor, tinerii din 
combinat și-au ales ca loc 
de intîlnire in noaptea de 
revelion, cabana de la 
Prislop a combinatului și

Voie bună la revelionul minerilor de la I.M. Paroșeni. Foto: ȘT. NEMECSEK

și înțelegere in toți anii Ce 
vor veni. Mult iubitului nos
tru conducător, tovarășului 
Nicolae Ceoușescu, tovară- 

academician doctor in
giner Elena Ceoușescu, din 
adincul inimii, multă sănă
tate și-naltă cinstire*.

Cu sărbătoarea In inimi 
și pe chipuri au toastat 
pentru Anul Nou — așa 
cum este tradiția — și mi
nerii care au petrecut re
velionul la cantinele Ex
ploatării miniere din Deva 
și Muncel. In noaptea reve
lionului, minerii șefi de bri
gadă Costică Dragomir, Va
sile Anca, Dumitru Anto
nia, artificierul Gheorghe 
Cristea, lăcătușul Cornel 
Gros, maistrul Marchian 
Faur ș.a., care de-a lungul 
unui an s-au înfrățit zi de 
zi în bătălia pentru a ex
trage din subteran și a da 
peste plan multe tone de 
minereu, s-au prins, cu cei 
dragi, în hora și dansul 
bucuriei.

Sala cantinei T.C.H. Se 
aflau aici maistrul Moise 
Tomuș, instalatorul Vasile 
Ploscaru, șeful de brigadă 
Ion Ursescu, tehnicianul 
Dumitru Băgăianu, condu
cătorul auto Ardelean Buș- 
tea, de la șantierele VI și 
S.U.T., ale căror colective 
s-au situat timp de 11 luni 
pe locuri de frunte in între
cerea socialistă organizată

între șantierele T.C.H., 
maistrul Vasile FloriceJ, șe
ful de brigadă Tiberiu Ne
gru, zidarul Cornel Negru, 
maiștrii Aurel Răcășan și 
Dumitru Vienescu, șeful de 
lot Gheorghe Huieț - de 
la șantierele I, II și V.

— Mobilizați de îndemnu
rile adresate tuturor cetă
țenilor țării de către secre
tarul general al partidului 
cu prilejul Mesajului de 
Anul Nou, toastăm pentru 
pace șl bunăsta^ pentru 
sănătatea familii^'noastre 
— rostea la ora vîrfului de 
noapte, maistrul Aurel Ră
cășan.

Au aninat de cetina ver
de a brazilor împodobiți de 
Sărbătoare, de ghirlandele 
înmănuncheate prinse in 
înaltul sălilor, gînduri de 
pace, vise și-mplinlri, și Cei 
280 de oameni o. muncii 
de la Întreprinderea de 
lianți, ca - și muncitorii și 
maiștrii de la Intrep-riderea 
de materiale dl construc
ții care s-au intiinit intr-una 
din frumoasele săli a.e res
taurantului Astoria, toți 
cei care cu familiile sau 
in grupuri mai mari au săr
bătorit noaptea de trecere 
dintre ani la cabana Că
prioara sau la modem-1 
complex turistic Deva, la 
Transilvania, Sarmis, Perla 
Cetății sau Bachus.
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„La acest succes - spu
nea brigadierul Doboș — 
brigada noastră a contri
buit cu un plus de 333 mc 
lucrări de investiții. Ce-mi 
doresc eu pentru anul 
1984 ? Să fie mai rodnic 
ca 1983, așa cum ne-a urat 
în Mesajul de Anul Nou, 
tovarășul Nicolae 
Ceoușescu, căruia îi urez 
și cu acest prilej multă să
nătate și ani mulți de 
viață, in deplină putere de 
muncă, spre a ne conduce, 
așa cum o face, cu chib
zuință și răspundere, spre 
trite împliniri socialiste.

La casa de odihnă de la 
Căprișoara a I.M. Paroșeni 
te aflau laolaltă familiile 
brigadierilor Constantin Cio- 
bănoiu, Mihai Pacos, Va
sile Cerceza, Francisc Faza- 
cos, ale șefilor de sec
toare Cornel David, Re
rous Beguș, Ladislau Habi- 
na. Dumitru Mitucă.

,Am încheiat 1983 
satisfacții și împliniri
spunea inginerul Iosif Bo- 
can, directorul întreprinde
rii. 1984 va 11 și mal rod
nic. Folosesc prilejul ce

cu

ștri de la sectorul IV, sec
tor de prestigiu la Între

prinderea minieră Lupeni. Se 
aflau intre familiile de mi
neri de la sectorul IV și cele 

ale brigadierilor Aurel Manda 
și loan Gîlcă. împreună au 
dat anul trecut peste 
aproape 40 000 tone 
cărbune, contribuind 
stanțial la realizarea
20 de zile mai repede a 
planului anual al sectorului 
IV. Familiile brigadierilor 
Mihai Blaga, Mircea Ștefă- 
niță, Dionisie Zoia, arti
ficierului Augustin Michnic, 
subinginerului Eugen Po
pa, ale meseriașilor Con
stantin Lilă, Matei Dănilă, 
Gheorghe TurciJă ou petre
cut in noaptea dintre ani 
clipe minunate încărcate de 
satisfacția muncii împlinite. 
Pentru fiecare dintre ei, 
îndemnurile secretarului ge
neral al partidului rostite 
cu ocazia Mesajului de 
Anul Nou au însemnat mo
tive de îmbărbătare pen
tru obținerea de noi suc
cese în anul 1984.

plan 
de 

sub- 
cu

rurgistul* din Hunedoara, 
unde au petrecut o noapte 
de neuitat în atmosfera de 
veselie și voie bună crea
te de tradiționalul Plugușor 
și de programele distractive 
oferite de artiștii amatori 
— în marea majoritate to
varăși de-ai lor de muncă. 
Printre cei prezenți în ju
rul meselor îmbelșugate de 
aici se aflau familiile fur- 
naliștilor Mihai Aciobăni- 
ței, Florin Antohi, electri
cienilor și lăcătușilor Con
stantin Macarie, Constantin 
Cirei, oțelarilor Eduard Bo- 
kos, Dragomir Neiconi, Ni
colae Lupu, numeroși coc
suri, agiomerotoriști, lami
na tori.

— Sintem bucuroși — ne 
mărturisește maistrul Eduard 
Bokos de la O.S.M. —, că 
și in anul trecut, pe care 
noi l-am încheiat practic 
înainte de termen, colecti
vul nostru o reușit să-și fa
că pe deplin datoria.

Mulți alți siderurgiști au 
preferat să sărbătorească 
Anul Nou — 1984 în pito
rescul stațiunilor balneocli-

stațiunea Geoagiu, unde 
s-au bucurat din plin de 
o primire deosebită.

Peste tot unde siderur- 
giștii, constructorii, ceilalți 
oameni ai muncii hunedo- 
reni și-au petrecut revelio
nul a domnit bucuria, en
tuziasmul și veselia, s-a 
toastat, într-o atmosferă 
angajantă pentru obține
rea de noi succese de pres
tigiu, pentru înfăptuirea 
chemărilor exprimate de 
președintele Republicii in 
Mesajul de Anul Nou, a- 
dresînd tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ctitorul Româ
niei socialiste, prestigioasă 
personalitate politică a lu
mii contemporane și tova
rășei academician doctor 
inginer Elena Ceoușescu, 
urări de sănătate ți viață 
îndelungată, cuvinte de 
inaltă și aleasă prețuire 
pentru prestigioasa lor ac
tivitate, spre binele și fe
ricirea patriei noastre.

SABIN IONESCU

ANGAJAMENTUL CELOR CE PLĂMĂDESC 
PUNEA ȚĂRII

Numeroase familii ale 
lucrătorilor stațiunilor de 
mecanizare a agriculturii 
și-au dat intîlnire în noap
tea de cumpănă dintre ani, 
conform tradiției, la reve
lionul organizat de Trustul 
județean al S.M.A. Cei a 
căror muncă stă la baza 
recoltelor bogate, ou primit 
anul 1984 într-o atmosferă 
de optimism tonifiant, de 
veselie. După ce au ascul
tat Mesajul de Anul Nou 
rostit de tovarășul Nicolae 
Ceoușescu, secretarul ge
neral ol partidului, pre
ședintele Republicii, la pos
turile de radio șl televi
ziune, oamenii ce plămă
desc eu pricepere, hărni
cie și pasiune recoltele tot 
mai bogate de fa an la an 
ale ogoarelor au toastat 
pentru roadele obținute in 
anul 1983, pentru ca anul 
1984 să fie și mai rodnic.

Luiridu-și rămas bun de 
la 1983, mecanizatorii au 
pășit in noul an plini de 
încredere și optimism, de 
hotărîrea de a munci cu 
toată puterea minții și bra
țelor pentru a face ca pă- 
mintul să rodească cit mai 
bogat. Pentru anul 1984, 
secretarul general al parti
dului, a trasat sarcina de 
mare cinste de a obține 
producții agricole record. 
Mecanizatorii iți vor închi
na întreaga activitate a- 
tingerii acestui obiectiv. Oa
menii au dat gla„ simță- 
min tel or de încredere de
plină în drumul ce ^e des
chide în fața agriculturii, 
hotăriril lor neefțntite de 
a face ca anul 1984 să fie 
o treaptă importantă la 
mersul României spre so
cietatea socialistă hsultiia- 
terci dezvoltată, sore co
munism.
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EXUBERANȚĂ Șl VOIE BUNĂ TINEREASCA

PRINTRE SIDERURGIȘTI,
LA CEAS DE BUCURIE Șl SATISFACȚII

darnici șl entuziaști, si- 
urgiștii hunedoreni știu 

*ă trăiască cu aceeași In
tensitate, bucuria Împliniri
lor născute din munca și 
viața lor cotidiană, împli
niri ci ști ga te in efortul ge
neros al întregului nostru 
popor pentru progres mul
tilateral, pace și prosperi
tate. Ei demonstrează a- 
ceastă caracteristică esen-

fiolă a omului nou, ori de 
cite ori au prilejul fi, cu 
atit mai mult în noaptea 
de hotar dintre ani, and, 
din tradiție, cinstesc bilan
țul anului trecut cit și căile 
ce dau continuitate gîndu- 
rilor și faptelor lor în noul 
on, Siderurglștii hunedoreni 
au avut capacitatea să se 
mobilizeze activ, asigurînd 
condiții desfășurării norma-

GÎNDURI BUNE
PENTRU VIITOARELE ÎMPLINIRI

Chiar dacă albul zăpezi) 
n-a sporit, ca altădată, far
mecul sărbătorii cumpenei 
dintre ani, cei care au pe
trecut revelionul la cantina 
Termocentralei Mintia — e- 
nergeticienii marii centrale 
electrice — s-au bucurat, 
împreună cu familiile, cu 
prietenii ți colegii _ de a- 
ceastă tradițională Intîlnire.

Peste 200 de energeticieni 
erau prezenți la revelion. 
Intre ei dispecerul șef de 
tură Eugen Mărculeț, elec
tricienii Gheorghe Mun- 
teanu, Mircea Dehel, Vio
rica Dan, operatorul chi
mist Roman Avram, electri
cienii de la automatizări 
Viorel Leaha șl Aurel Far
dul, maistrul Kiss Francix,

Belșttg, veselie șl angajare la revelionul slderurglștilor hunedoreni.

operatorii de la secția ter- 
momecanică Andronic Du- 
bar, Daniel Magda, Miron 
Lupulescu.

- Sint oamenii care, îm
preună cu colectivele din 
care fac parte, se pot mîn- 
drl că ou pulsat în siste
mul energetic național, In 
anul încheiat, cu 760 mi
lioane kWh mai mult decît 
în cel precedent, că 1983 
a fost socotit anul produc
ției record In istoria între
prinderii — ne spune Dorel 
Malea, secretarul comitetu
lui de partid.

„.Un gind, mărturisit, de 
An Nou, al electricianului 
Mlrcea Dehel: „Să fie pace

Ultima noapte a anului 
1983 a strins în miezul ei 
aproape 10 000 de tineri 
din întregul județ, grupați 
In 42 de revelioane ale ti
neretului. La Deva, în Va
lea Jiului și Hunedoara, la 
Brad, Orăștie, Hațeg, Co
lan și Simeria, In mai mul
te comune, tinerii s-au 
strins in jurul bradului tra
dițional pentru a încheia 
un an de muncă rodnică 
cu bucuria împlinirilor șl 
pentru a trăi din plin ură
rile de Anul Nou adresate 
întregii noastre națiuni de 
către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, președin
tele Republicii.

In fața televizoarelor sau 
aparatelor de radio, tine
rii au urmărit cu deosebi
tă atenție Mesajul președin
telui țării care, In fapt, a 
exprimat voința partidului, 
a întregului nostru popor 
ca în 1984, al patrulea an 
al actualului cincinal, să 
depună eforturi susținute 
pentru înfăptuirea neabă
tută a obiectivelor și sar
cinilor adoptate de Congre
sul al Xll-lea șl Conferin
ța Națională ale partidu
lui și de a întimpina ma
rile evenimente ale anului 
— Congresul al XUI-Jea ai 
partidului și aniversarea a

40 de ani de la revoluția 
de eliberare socială ți na
țională, antifascistă și anti- 
imperialistă - cu rezultate 
superioare în toate dome
niile.

Tinerii mineri, siderurgiști, 
energeticieni, constructori 
și lucrător! din agricultură, 
elevi și studenți au adresat 
și cu acest prilej condu
cătorului partidului. tova
rășul Nicolae Ceaușescu, to
varășei Elena Ceaușescu, 
cele mai calde gind-r. de 
sănătate, deplină putere de 
muncă și viață indeiungo- 
tp, spre binele ți prospe
ritatea noțiunii noastre so
cialiste. fn același timp, 
bucuria trecerii in noul an 
s-a împletit cu hotă: ea 
tinerilor județului Hunedoa
ra ca in 1984 să aducă 0 
contribuție ți mai mare la 
creșterea producției de căr
bune ți minereuri, energie 
electrică șl de bunuri a- 
gricole vegetale ți an mo- 
Here — orientări p-.oritare 
adoptate de partid pentru 
ultima parte o eiaonciuhri, 
pentru ca pe părnrrt să se 
instoureze w> ciiesat solid 
de pace, colabo-are, înțe
legere și secur-.tate, pentru 
ea Europa să devină _ un 
continent lără arme ți ra
chete nucleare.

dorul 1 
brie); i 
’ungă ( 
Avalan 
(Cultu 
voriții 
ceafâr 
vis urii

din
(Steaua 
Idilă îs 
(Patria) 
(Flacăra 
Pilot de 
de cuh; 
norii (I 
vorul ; 
ușii Inc 
tură); . 
mul La ] 
LUA : 
(Lumina

Timpi 
«ă, » 
mea va
cu ceru 
izolat v 
VtotiH v 
derat, ci 
porare i 
sectorul 
•urile b 
prinse li 
2 grade 
tre 6 și 
ridicate

torul



SC

e-

u-

r-

in 
de

ii
le

l-

I
i
a- 
30 
11-

le 
Și e- 
ul 
de 
s- 
ia 
e- 
e- 
U- 
0-

1- 
o- 
ra 
Ia 
r;
05 
a- 
e- 
ta 
n 
s-

■u
★ 
li
la 
o,

L-
O

DO

Ie

.7.'
i.
u

a

ir

ie
v

a
a

a

e

Foc continuu, activitate susținută, rezultate bune în muncă
PRIMELE ZILE DIN AN, 

PRIMELE DEPĂȘIRI DE PLAN
Siderurgiștil din marele 

combinat hunedorean și-au 
amplificat strădaniile și 
dăruirea in muncă, hotă- 
rîți să obțină rezultate 
bune în producție din 
primele zile ale anului. La 
cocserii și la furnale, în 
oțelării și la laminoare, 
în celelalte secții cu foc 
continuu s-a acționat cu 
înaltă responsabilitate, în 
Spiritul orientărilor cu
prinse în Mesajul de Anul 
Nou, pe care secretarul 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
l-a adresat întregii națiuni 
la cumpăna dintre ani.

Menținînd agregatele și 
instalațiile în perfectă sta
re de funcționare, veghind 
ca procesele tehnologice 
să se deruleze în condiții 
optime, siderurgiștii hune- 
doreni au realizat în plus 
față de prevederile din 
primele două zile ale anu
lui 30 tone de cocs me

talurgic, 200 tone fontă, 
300 tone oțel, 295 tone la
minate. De menționat că 
dintre cele patru oțelării, 
cele mai bune realizări 
le-a obținut colectivul 
O.S.M. I, care a încheiat 
luna decembrie și întregul 
an 1983 cu frumoase de
pășiri de plan. Realizări 
notabile a înregistrat în 
primele două zile ale lui 
1984 și colectivul Oțelăriei 
electrice nr. 2.

După cum ne-a comuni
cat ieri dimineață inginerul 
loan Cioroianu, directorul 
Uzinei nr. 3, oțelării, anul 
1984 are semne bune pen
tru oțelării hunedoreni, ca 
de altfel și pentru celelalte 
colective din marele com
binat siderurgic, hotărite 
să întîmpine importantele 
evenimente politice ale 
anului — a 40-a aniversare 
a eliberării patriei și Con
gresul al XlII-lea al parti
dului — cu realizări deo
sebite în producție.

IMPORTANTE SPORURI LA PRODUCȚIA 
DE FONTĂ Șl COCS

La Combinatul siderur
gic „Victoria" Călan, tre
cerea în noul an, 1984, s-a 
făcut din mers, cu toate 
agregatele în funcțiune și 
cu dorința unanimă a co
lectivului de a înlătura 
greutățile și neajunsurile 
în muncă din 1983, de a 
lucra mal ordonat, cu mai 
mult spor. Atît pe platfor
ma veche — la furnalele 
1 și 2, cît și la secțiile de 
pe noua platformă indus
trială s-a vegheat cu ma
ximă atenție ca focul con
tinuu să sporească rodni
cia muncii, să se producă 
mai multă fontă, mai mult 
£oes, mai mult aglome

rat. Numai în ziua de 1 ia
nuarie s-au realizat aproa
pe 1000 tone de fontă, 
1 288 tone de cocs și peste 
700 tone de aglomerat, 
cantități de produse side
rurgice care au fost dubla
te, ieri, 2 ianuarie.

Asemenea furnaliștilor, 
cocsarilor și aglomeratoriș- 
tilor, și celelalte colecti
ve din combinatul siderur
gic de la Călan au pășit 
în noul an animate de 
dorința de a munci mai 
bine, așa cum a subliniat 
din nou secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în Me
sajul de Anul Nou.

GENERATOARELE MINTIEI
AU FUNCȚIONAT LA SARCINĂ MAXIMĂ

în timp ce o mare parte 
j a energeticienilor de la 

Termocentrala Mintia pe
treceau, împreună cu fa
miliile, noaptea de reve
lion în frumoasa cantină- 
restaurant din întreprin
dere, colegii lor din tura 
a Ii-a, coordonată de in
ginerul Kovacs Emeric, 
dispecer pe centrală, se 
aflau la posturi, suprave
ghind bunul mers al puter
nicelor agregate și insta
lațiilor energetice. Ener- 
geticienii, lăcătușii, opera
torii termomecanici și chi- 
miștii din formațiile con
duse de maiștrii șefi de 
tură Petru David, Iuliu 
Papp, Nicolae Olteanu, 
Mircea Judt, Nicolae Gră
dină, Marin Gheorghe și 
Pavel Oală, afiați de ve- 

|Khe la bornele luminii și 
“eterii, și-au făcut pe 

deplin datoria. Toate cele 
șase generatoare au func
ționat încărcate la maxi
mum, în întreaga noapte- 
cumpănă dintre ani sarcina 
pe centrală menținîndu-se 
la nivelul de 1 150 MW.

Bine și-au făcut datoria

și muncitorii din turele 
conduse de inginerii-dispe- 
ceri Lucian Biro, loan Bu- 
lea și Eugen Mărculeț, 
afiați la datorie în zilele 
de 1 și 2 ianuarie, zile 
în care „Steaua de pe 
Mureș" a funcționat la 
sarcina prevăzută, pulsînd 
43 milioane kilowați-oră 
în sistemul energetic na
țional.

„Este dovada — ne spu
nea maistrul principal Si- 
mion Ghiura, șef de tură 
la camera de comandă cen
trală — că energeticienii 
Mintiei, care în anul re
cent încheiat au livrat în 
sistemul energetic național 
cu 760 milioane kWh mai 
mult decît în 1982, mobili
zați de Mesajul de Anul 
Nou al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, sînt ho- 
tărîți să acționeze și în 
acest al patrulea an al 
cincinalului cu toată res
ponsabilitatea, priceperea 
și abnegația pentru a asi
gura economiei naționale 
cît mai multă energie elec
trică" ! .

LA DATORIE, CU RESPONSABILITATE, 
DIN PRIMELE CEASURI ALE NOULUI AN

Am pășit în anul 1984, 
mareînd această trecere 
între ani prin noaptea 
feerică a revelionului. Dacă 
fiecare dintre noi ne-am
bucurat de lumina și căl
dura adusă în toate casele 
și în locurile unde am pe
trecut noaptea de Anul 
Nou cu ajutorul rețelelor 
electrice, acest lucru se 
datorează și oamenilor care 
au vegheat ca în întreg 
județul instalațiile de 
transport și distribuție a 
energiei electrice să func- 
"jneze normal. Ei sini 
lucrătorii întreprinderii de 

rețele electrice Deva care 
' j stat de gardă în stații

le le de transformare, la pos
turile de comandă a ener- 

_ giei ori în turele de „in
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tervenții" ca totul să de
curgă în cele mai bune 
condiții. S-au aflat la da
torie electricienii șefi de 
tură Viorel Gabor și Vasi- 
le Lupșan, inginerii Gheor
ghe Jeflea și Viorel Florea, 
tehnicienii Ion Surugiu și 
loan Florea. Ei au răs
puns cu responsabilitate, 
încă din primele ore ale 
noului an, chemării adre
sate de secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în Me
sajul de Anul Nou, astfel 
că noaptea de revelion și 
cele două zile care au 
urmat au fost lipsite de 
evenimente nedorite în 
sistemul energetic de 
transport și distribuție hu
nedorean.

Fabrica de aglomerare de la C.S.V. Călan.

PRODUCȚII DE CIMENT RECORD

în timp ce majoritatea 
cimentiștilor deveni își 
sărbătoreau, prin cînt și 
voie bună, izbînzile anu
lui recent încheiat, anul 
cu cele mal mari produc
ții realizate peste plan în 
istoria fabricii — ne spu
nea ing. Angelica Moiș, 
dispecerul întreprinderii — 
cei prezenți la datorie, de 
la I.L. Deva, au muncit 
cu elan, producînd în plus, 
în primele două zile ale 
noului an, peste 450 tone 
de ciment Cocătorii Con
stantin Hulubă, Romulus 
Petruț, loan Dicu, opera
torii Virginica Iscru, Vio
rica Luca și Nagy Ibolyko,

lăcătușii Iosif Bartalici, 
Ștefan Iscru, Dorin Volun- 
gan, Vasile Negru, Iosif 
Wass, Irimia Poenar, A- 
vram Lie, șefii de schimb 
Vaier Morar, Doru Dan, 
Gavrilă Cota, Mircea Bre- 
ha, care au lucrat în 
aceste zile, colegii lor și-au 
respectat, cuvîntul de a 
da ciment peste plan. Un 
exemplu pilduitor pentru 
modul în care colectivul 
întreprinderii de lianți 
Deva este hotă rit, în a- 
cest al patrulea an al cin
cinalului calității și efi
cienței, să-și îndeplinească 
sarcinile încredințate de 
partid.

ÎN FERMELE ZOOTEHNICE - 
ACTIVITATE RODN’CĂ

îndemnurile adresate lu
crătorilor ogoarelor de a 
lucra cu abnegație și dă
ruire pentru a obține pro
ducții record în acest an, 
cuprinse în Mesajul rostit 
cu prilejul Anului Nou, de 
secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, își găsesc ex
presie concretă în activita
tea rodnică desfășurată 
din primele zile ale anului 
1984 de către oamenii mun
cii din sectorul cu foc 
continuu al agriculturii — 
zootehnia. înțelegînd răs
punderea ce le revine 
pentru a asigura produsele 
necesare bunei aprovizio
nări a populației șl reali
zarea sarcinilor din pro
gramul de autoconducere 
și autoaprovizionare teri
torială, lucrătorii de la 
Asociația economică inter- 
cooperatistă Chimindia, au 
desfășurat programul în 
spirit de ordine și disci
plină, în ziua de 1 ianu
arie a.c. reușind să obți
nă și să livreze la fondul 
de stat cantitatea de 2 100 
1 lapte. Directorul unită
ții, Gelu Popescu, i-a re
marcat pentru conștiincio
zitatea de care au dat do
vadă pe muncitorii Adol- 
fina Covaci, Susana Rus, 
Ana Urs, Nicolae Burza și 
alții.

Cu bune rezultate s-a 
lucrat și la Asociația eco
nomică intercooperatistă 
Peșteana, unde în primele 
două zile ale acestui an 
s-a înregistrat un spor de 
producție de 40 1 față de 
media zilelor anterioare. 
Precizîndu-ne că programul

de lucru s-a desfășurat în 
bune condiții, directorul 
complexului, Mircea Sur- 
mei, a evidențiat contri
buția de seamă ce și-au 
adus-o la împlinirea aces
tui deziderat secretarul or
ganizației de partid Clara 
Trîmbițoni, Aurel Macra, 
de la sectorul de deser
vire, îngrijitorii de ani
male Ștefan Șeulean, Ilea
na Ileș și alții.

Vești îmbucurătoare am 
primit și de la între
prinderea de stat „Avico
la" Mintia. Directorul ad
junct Marin Constanti- 
nescu ne-a informat că 
față de producția medie 
zilnică de ouă din luna 
decembrie a anului trecut, 
în zilele de 1 și 2 ianuarie 
a.c. s-a obținut o creștere 
de peste 8 000 bucăți, ho- 
tărîtoare fiind contribuția 
lucrătorilor din ferma nr. 
4. Ieri, de la stația de 
incubație a întreprinderii 
s-a scos prima serie de 
30 000 pui pentru popu- 
larea fermei nr. 7. Mun
citorii Iulia Briciu, Elena 
Lascu, Ion Mihuț, Floren
tina Anghel și alții au con
tribuit la realizările amin
tite, iar șoferii Cornel Do- 
brei. Aurel Crișan și Ion 
Pogan au asigurat trans
portul furajelor necesare 
hrănirii păsărilor. în mod 
normal s-a desfășurat pro
gramul de lucru și la 
Asociația economică pen
tru îngrășarea tineretului 
bovin Orăștie. Aspectele 
relatate denotă hotărîrea 
oamenilor muncii de pe 
ogoare de a obține rezul
tate superioare în muncă 
în anul 1984.

a transporta de urgență 
bolnavii.

Au intervenit • sau au 
asistat venirea pe lume a 
noilor născuți medicii 
Petru Tîrnoveanu, Sma- 
randa Popovici și Vaier 
Negreanu de la materni
tățile din Deva, Hunedoa
ra și respectiv Petroșani.

• Telefoanele și servicii
le de transmitere și pri
mire a telegramelor de 
felicitare au fost solicitate 
mai mult ca oricind. Prin
tre cei afiați la datorie în 
răstimpul orelor ce au în
cheiat un an și au deschis 
aitul se aflau telefonistele 
Mihaela Pobrejină, Ma- 
rioara Dan, Alexandra Pa
vel, Florica Ionescu, Sma- 
randa Curtean și telegra
fistul Gheorghe Mocioiu 
de la Oficiul municipal de 
poștă și telecomunicații 
Deva, alți lucrători de la 
oficiile de poștă din loca
litățile județului.

• Cei care au petrecut 
revelioanele la restauran
tele „Transilvania", „Asto
ria", „Bachus", „Perla Ce
tății" și „Izvorul veseliei", 
la modernul complex ho
telier „Deva", la cabana 
„Căprioara" s-au bucurat 
de cadrele feerice . pregă
tite cu multă fantezie de 
către gazde. Au servit co
rect și prompt Florica 
Dina și Iosif Kociș, șefi de 
sală, Dorina Starkman, Ro- 
dica Gombo, ospătari, Do
rina Săbău, Constantin 
Hanche, barmani, Cristina 
Ursescu și Aurica Haldea, 
bucătari, Letiția Cazan, 
recepționeră, Gheorghe 
Popa, liftier, ca să amin
tim doar cîțiva dintre 
sutele de lucrători comer
ciali care s-au aflat la 
datorie în noaptea reve
lionului.

ÎN DEPLINE 
CONDIȚII 

DE SIGURANȚĂ

Puternic impulsionate de 
vibrantul Mesaj adresat 
poporului de către tova
rășul Nicolae Ceaușescu, la 
cumpăra anilor, colective
le din transporturile auto 
și feroviare ale județului, 
aflate la datorie, au pres
tat o activitate susținută, 
în depline condiții de si
guranță, spre binele și 
mulțumirea zecilor' de mii 
de călători. Toate autoba
zele județului au fui .țio- 
nat normal, în program de 
duminică, fiind acoperite 
în mod corespunzător tra
seele de circulație.' Iată și 
numele cîtorva dintre con
ducătorii auto care au pe
trecut aceste zile în straie 
de muncă. De la Autobaza 
nr. 2 Deva : Silviu Stan, 
Sabin Faur, loan Bușan, 
Petru Btita de la Hune
doara : Vasile Mitroi, loan 
Popa de la Brad : Vasile 
Bulz, Traian Pătrui, multi 
alții.

Feroviarii hunedoreni re
portează și ei primele suc
cese ale anului: tonajul 
brut pe tren nfcrfă reali
zat în proporție de 101 la 
sută, încărcătura statică 
de 101,8 la sută, activita
tea generală pe calea fe
rată decurgînd fără eve
nimente, în depline condi
ții de siguranță. în aceste 
zile și-au făcut cu priso
sință datoria, în stația 
Deva, șefii de tură Con
stantin Buzoianu și Mi4,.* \ 
Dragomirescu, operatori 
Corne) Groza, Martin Ele- 
mer, loan Șeiaru, Laurian1 
Lungu, Ion Ciungana, Pe
tru Radu, mulți alții. Pri-, 
mul tren remorcat în 1984 
a purtat nr. 2 823, transpor- 
tînd 3 000 tone de cărbune, 
de la Petroșani la Mintia, 
și a fost condus de meca
nicii de locomotive Cornel 
Rusu, Ioan Tundean și 
Gheorghe Grigore. Activi
tatea pe calea ferată s-a 
desfășurat normal ți in 
stațiile Petroșani, unde s-a» 
aflat la datorie implegațil 
Alexandru Munteanu — 
Lupeni, Ion Borca — ls- 
croni, Viorel Todescu — 
Livezeni și alții.

CU PROMPTITUDINE, 
ÎN SERVIREA CETĂȚENILOR

• în noaptea cînd noi 
am trăit bucuria revelio
nului, au intervenit de 
urgență, rezolvînd cazuri 
mai deosebite, doctorii 
Constantin Trușcă și Lu- 
creția Tomescu, oficiantul 
sanitar Ion Munteanu, a- 
sistentele Veronica Crișan, 
Elena Petnehazi, Maria Urs 
ți Maria Mihali. Primele

semnale, la stația de sal
vare, au fost recepționate 
de către telefonista Eleo
nora Olaru, iar conducăto
rii auto Petru Vesa, Ale
xandru Moise, Aurel Mi
hali, Roman Duleanți, Cor-' 
nel Munteanu, Iulius Blej- 
dea, Petru Iepure, Kașler 
Gheza s-au aflat la vola
nul autosalvărilor pentru

rm;ca"
publicitate

DECESE

• Profund îndurerați și 
deosebit de greu încercați, 
David soț, Tania fiică- a- 
nunță cu a din că durere în
cetarea din viață, după o 
lungă și grea suferință, a 
celei ce a fost o deosebit 
de bună soție și mamă

IRINA LAZAR
în vîrstă de numai 56 ani.

Corpul neînsuflețit se a- 
flă depus în sala I.C.S.A.P., 
din Piața Unirii nr. 9—11, 
Deva.

înmormîntarea va avea 
loc în ziua de 3 ianuarie, 
orele 13, la cimitirul din 
strada M. Eminescu, Deva.

Vom păstra o veșnică și 
vie amintire sufletului ei 
nobil.

• Colectivul clasei a Vl-a 
C, Școala generală nr. 1 De
va, transmite sincere condo
leanțe tovarășei profesoare 
Gheorghiu, și-i este alături în 
marea sa durere, prin pierde
rea soțului

NICOL AE GHEORGHIU

• Soția, fiicele, ginerii 
și nepoții mulțumese tu- 
turor celor care au fost 
alături de noi la greaua 
încercare, prin pierderea 
celui care a fost

REDNIC ION
în vîrstă de 6? ani.

Veșnic va fi în aminti
rea noastră.

• Cu multă durere șl re
gret, locatarii blocului nr. 6, 
Al. Vlahuță, Hunedoara, u- 
nunță decesul lui

CIOCMOI ALEXANDRU, 
în ziua de 25 decembrie 1983, 
și transmit pe această «tale 
sincere condoleanțe famUâei 
îndoliate, (c. 20)

PIERDERI

• Pierdut legitimație, eli
berată de întreprinderea 
G.S.M.C., pe numele Mihăiies- 
cu Aurel. O declar nulă. (c. 53)

• Pierdut legitimație de ser
viciu, pe numele Pop Grigore, 
eliberată de C.S. Hunedoara. 
O declar nulă. (c. 21)

VÎNZARE

• Vînd Dacia 1300 nerid oa- 
tă. Hunedoara, telefon 10063.

(e. 18)
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IANUARIE

L. 2 9 16 23 30
M. 3 10 17 24 31
M. 4 11 18 25
J. 5 12 19 26
V. 6 13 20 27
S. 7 14 21 28
D. 1 8 15 22 29

FEBRUARIE

L 6 13 20 27
M. 7 14 21 28
M. î 8 15 22 29
J. 2 9 16 23
V. 3 10 17 24
S. 4 11 18 25
D. 5 12 19 26

MARTIE

L 5 12 19 26
M. 6 13 20 27
M. 7 14 21 28
J. 1 8 15 22 29
V. 2 ■ 9 16 23 30
S. 3 10 17 24 31
D. 4 11 18 25

APRILIE

L. 2 9 16 23 30
M 3 10 17 24
M. 4 11 18 25
J. 5 12 19 26
V. 6 13 20 27
S. 7 14 21 28
D. 1 8 15 22 29

M A 1

L. 7 14 21 28
M. 1 8 15 22 29
M. 2 9 16 23 30
J. 3 10 17 24 31
V. 4 11 18 25
S. 5 12 19 26
D. 6 13 20 27

LOTUL NATIONAL FEMININ DE GIMNASTICĂ

IUNIE

L. 4 11 18 25
M. 5 12 19 26
M. 6 13 20 27
J. 7 14 21 28
V 1 8 15 22 29
S. 2 9 16 23 30
D. 3 10 17 24

CALENDAR 1984
Jia multi ant!

I___________ >

IULIE

L. 2 9 16 23 30
M. 3 10 17 24 31
M. 4 11 18 25
J. 5 12 19 26
V. 6 13 20 27
S. 7 14 21 28
D. 1 8 15 22 29

,o. ill

DECEMBRIE

L. 3 10 17 24 31
M. 4 11 18 25
M. 5 12 19' 26
J. 6 13 20 27
V. 7 14 21 28
S. 1 8 15 22 29
D. 2 9 16 23 30

NOIEMBRIE

L. 5 12 19 26
M. 6 13 20 27
M. 7 14 21 28
J. 1 8 15 22 29
V. 2 9 16 23 30
S. 3 10 17 24
D. 4 11 18 25

OCTOMBRIE

L. 1 8 15 22 29
M. 2 9 16 23 30
M. 3 10 17 24 31
J. 4 11 18 25
V. 5 12 19 26
s. 6 13 20 27
D. 7 14 21 28

SEPTEMBRIE

L. 3 10 17 24
M. 4 11 18 25
M. 5 12 19 26
J. 6 13 20 27
V. 7 14 21 28
S. 1 8 15 22 29
D. 2 9 16 23 30

AUGUST

L. 6 13 20 27
M. 7 14 21 28
M. 1 8 15 22 29
J. 2 9 16 23 30
V. 3 10 17 24 31
S. 4 11 18 25
D. 5 12 19 26
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