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Mesajul de Anul Nou adresat națiunii de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu

Mobilizator program de muncă, vibrant 
îndemn sore noi succese in producție

„In toate ramurile economiei naționale, anul 1984 să marche
ze o îmbunătățire radicală a activității**.

NICOLAE CEAUȘESCU

Anul economic 1983 s-a 
încheiat într-o atmosferă 
de puternică angajare pen
tru înfăptuirea obiectivelor 
Congresului al XII-lea și 
Conferinței Naționale ale 
partidului, pentru îndepli
nirea integrală a prevede
rilor de plan anuale și 
pregătirea temeinică a pro
ducției lui 1984. In toate 
unitățile economice din ju
deț, pe șantiere, în trans
porturi s-a acționat sub 
impulsul însuflețitoarelor 
îndemnuri ale secretarului 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
adresate întregii clase mun
citoare la plenara C.C. al 
P.CJt. din luna noiem
brie 1983 și la înaltele fo
rumuri ale partidului si 
statului care au avut ioe 
la sfirșitul anului trecut, 
înregistrîndu-se însemnate 
succese în producție.

Am pășit într-un nou 
an, cel de-al patrulea al 
cincinalului calității și efi
cienței economice. într-un 
an pe care îl dorim mai 
bun, mai frumos, mai plin 
de izbînzi pe planul vieții 
materiale și spirituale în 
România socialistă. Am 
intrat în 1984 sub puterni
ca impresie a Mesajului

Principalii indicatori ai dezvoltării 
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adresat națiunii de secre
tarul general al partidului, 
președintele Republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
în care se regăsesc cu 
claritate aspirațiile șl op
țiunile întregului nostru 
popor în acest an. glo
durile noastre curate de 
mai bine în țară și în 
lume, speranțele în noi vic
torii pe frontul construc
ției socialiste.

Iar pentru ca toate a- 
cestea să se împlinească, 
să devină fapte concrete 
în munca și viața noastră, 
trebuie să ne angajăm. 
Să ne angajăm puternic, 
cu toate forțele, la toate 
nivelurile, să învingem cu 
energie și curaj neajunsu
rile, să conferim înaltă 
calitate și eficiență între
gii aclivitățî ■ productive. 
„Să asigurăm sporirea pu
ternică a venitului națio
nal și înfăptuirea, pe a- 
ceastă bază, a tuturor mă
surilor pe care le-am sta
bilit privind creșterea ve
niturilor și a nivelului de 
trai al oamenilor muncii 
— țelul suprem al politi
cii partidului, esența so
cietății socialiste pe care 
o edificăm" releva to
varășul Nicolae Ceaușescu
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în Mesajul de Anul Nou. 
într-adevăr, la nivel cen

tral, dar și la nivelul ju
dețului, al fiecărei unități 
avem programe de măsuri 
judicios întocmite privind 
creșterea productivității 
muncii și îmbunătățirea 
calității produselor, redu
cerea cheltuielilor de pro
ducție și economisirea pe 
toate căile a materiilor 
prime, materialelor, com
bustibilului șl energiei, 
programe vizînd dezvolta
rea bazei de materii pri
me și a producției pentru 
export, altele în toate sec
toarele vieții economico- 
sociale.
- Avînd în vedere ponde
rea industriei hunedorene 
în angrenajul economiei 
naționale — îndeosebi mi
neritul și metalurgia, re
sursele energetice. dev ma
terii prime, domenii în care" 
s-au stabilit sarcini deose
bit de mobilizatoare în a- 
cest an — va trebui ca 
toți cei care muncesc și 
coordonează aceste sectoa
re de activitate să depună 
eforturi stăruitoare, exi
gent și responsabil, pen
tru derularea normală a

(Continuare in pag. a 2-a)

DIN PRIMELE ZILE 
ALE NOULUI AN 

SUCCESE 
ÎN PRODUCȚIE

MINEREURI 
PRELUCRATE

In primele zile ale 
noului an de producție 
1984, al patrulea an al 
cincinalului calității și 
eficitMței, oamenii mun
cii din cadrul uzinei de 
preparare a Exploatării 
miniere Deva au desfă
șurat o activitate rod
nică. In procesul de pre
lucrare a minereurilor 
au obținut peste 40 to
ne de concentrat com
plex și 25 tone concen
trat cuprifer. De aseme
nea, au reușit să reali
zeze un important vo
lum de revizii și repa
rații la majoritatea uti
lajelor și instalațiilor, 
asigurind astfel condiții 
normale derulării pro
ducției.

CANTITĂȚI 
SUPLIMENTARE 

DE COCS
Puternic mobilizați de 

Mesajul de Anul Nou 
al secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, oa
menii muncii din Uzina 
nr. 1 cocsochimică a 
C.S. Hunedoara s-au 
angajat cu toate forțele 
încă din primele ore ale 
noului an pentru a-și 
realiza și depăși sarci
nile fizice planificate. 
Ca urmare, în cele trei 
zile trecute din an, coc- 
sarii hunedoreni au pro
dus peste prevederile 
planului 50 tone de cocs 
metalurgic, alte canti
tăți de produse chimice.

ECONOMISIREA ENERGIEI
Măsuri bine g Indite, consumuri 

mult diminuate
— întreprinderea de pro

ducție industrială pentru 
construcții căi ferate Deva 
— prin cei 30 de consu
matori, repartizați în cinci 
județe, înregistrează o e- 
conomie totală de energie 
electrică, față de cota re
partizată în anul recent în
cheiat, de peste 550 MWh, 
iar față de noile reparti
ții, mult mai reduse, pe 
lunile noiembrie si decem
brie, de 116 MWh. Vă ru
găm, tovarășe ing. loan 
Ilie Zudor, șeful biroului 
mecano-energetic al între
prinderii, să vă referiți la 
măsurile luate în vederea 
reducerii consumurilor, la 
acțiunile de economisire a 
energiei Ia toate punctele 
de lucru.

— Avem o experiență 
bună în ce privește econo
misirea energiei, pe care 
ne-am îmbunătățit-o mult 
în ultima vreme. A trebuit 
să ne reconsiderăm activi
tatea, să vedem ce facem 
pentru a ne încadra în re
partițiile de energie stabi
lite. Măsurile adoptate în 
consiliul oamenilor muncii 
și cele luate de comisia 
energetică, la toate nivelu
rile, au fost îndeaproape 
urmărite,' eficiența lor re-

1984 — an de producții 
record în agricultura

Lucrările de îmbunătățiri funciare 
contribuie hotaritor la obținerea 

de recolte sigure și stabile
— între sarcinile subli

niate de secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la Con
sfătuirea de lucru de Ia 
C.C. al P.C.R. pe probleme 
de agricultură, din decem
brie 1983, la loc de frunte 
se înscrie realizarea în 
cele mai bune condiții a 
obiectivelor din Programul 
de obținere a unor pro
ducții agricole sigure și 
stabile. în spiritul acestor 
cerințe, spuneți-ne tova
rășe Traian Simina, direc
tor al întreprinderii de 
execuție a lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare, cu 
ce rezultate ați încheiat 
activitatea anului trecut.

— Unitatea noastră a 
realizat Integral indicatorii 
economico-flnanciari de 
plan. între principalele o- 
biective materializate aș 
aminti punerea în funcțiu
ne a amenajărilor de iri
gații pe 1 000 ha la A.E.I. 
Bărăști, C.A.P. Hațeg, Sîn- 
tămăria-Orlea și Totești. 
Combaterea eroziunii so

IN ZIARUL DE AZI :
• Intențiile sînt bune, angajamentele curg, dar în 

activitatea gazetelor de perete se bate pasul pe loc
• Dulcea neodihnă a muncii.
• „Festivalul filmului pentru elevi"
• Solicitanți, în sezon, în unități prestatoare de ser

vicii

găsindu-se In economiile 
amintite.

— Concret, referiți-vă 
la cîteva.

— Pentru aplatizarea 
curbei de sarcină, schim
bul II de la carierele Bră- 
nișca, Zam, secția mecani
că Deva a fost trecut în 
schimbul III. Compresoa- 
rele tip „Reșița" funcțio
nează la strictul necesar, 
iar în vîrful de sarcină se 
utilizează numai motocom- 
presoare de capacitate mai 
mică. Peste tot am orga
nizat astfel activitatea in
cit să asigurăm o corela
re mai bună a funcționării 
utilajelor cu mijloacele de 
transport, evitîndu-se mer
sul în gol. La secția din 
Gojdu, cuptoarele de tra
tament sînt cuplate la re
țea numai, cu aprobarea 
șefului de atelier, atunci 
cînd s-a adunat un număr 
mai mare de piese. Alte 
măsuri ? La grupurile de 
sudură au fost montate li- 
mitatoare ; urmează să pri
mim alte 70 pentru echi
parea mașinilor unelte. De

L. BRAICA 
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lului s-a făcut pe 2 881 
hectare în zonele Clopoti- 
va — Rîu de Mori. Sil- 
vaș — Cinciș și Homorod, 
la care se adaugă încă 
1 500 hectare în perimetrul 
etalon de la Mărtinești. De 
asemenea, au continuat, lu
crările pentru desecări pe 
1 800 hectare și s-a efec
tuat un însemnat volum 
de lucrări la construcții 
zootehnice, amenajări pis
cicole, extinderea de sola
rii și altele.

— Ce obiective principa
le aveți stabilite pentru 
anul 1984 ?

— La amenajări de iri
gații locale trebuie să rea
lizăm extinderi pe încă 
3 400 ha, din care 400 ha 
cu ape uzate de la I.S.C.I.P. 
Orăștie, iar restul terenu
lui este situat în zonele 
Deva, Sîntandrei, Rîu de 
Mori, Sînpetru. Vom con
tinua acțiunile de comba-

Convorbire consemnată de 
NICOLAE TlRCOB
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S.M.A. Hațeg — Centrul 
de reparații. Mecanicul 
Viorel Brînda execută re
parații la reductorul de 
la tractor.

Documentarea la Secția 
de producție industrială 
Hațeg, din cadrul Grupului 
de șantiere hidroenergetice 
Rîu Mare-Retezat, ne-a pus 
în fața unor probe eloc
vente de hărnicie și dărui
re muncitorească pentru 
îndeplinirea prevederilor 
de plan, pentru încadrarea 
riguroasă în exigențele de 

realitate și eficiență, pe ca- 
_ re le pune 1984 — penul- 

timul an al clnclna- 
w lului — în fața între

gii economii naționale, 
tn perioada celor cinci ani

In efectuarea reparațiilor, criteriul esențial este calitatea
de cînd ființează secția, 
colectivul s-a consolidat, a 
cîștigat experiență, fiecare 
atelier are sarcini mai con
crete, formațiile s-au spe
cializat pe genuri de lu
crări și operații, așa îneît 
întreaga activitate este 
mai bine organizată, iar 
rezultatele sînt mai con
sistente.

— Dacă ar trebui să mă 
refer la munca depusă și

la realizările. din anul 
1983, aș spune că ele 
sînt bune — releva ing.

avut mai mult de lucru, 
dar am reușit să răspun
dem mai bine decît în anii

Secția de producție industrială Hațeg
Aurel Oprea, șeful secției. 
Sigur, luînd amploare lu
crările pe amenajare, fiind 
Utilizat un mare volum de 
mijloace tehnice și noi am

trecuți solicitărilor de pe 
șantiere. Lucrul cel mai 
important este că oamenii 
noștri înțeleg că In activi
tatea lor — de reparații

șl recondiționări — crite
riul esențial de comensu- 
rare a muncii, a realiză
rilor îl constituie calitatea 
lucrărilor efectuate. Și se 
străduiesc să ridice cît 
mai mult ștacheta calității, 
în spiritul programu
lui în această direcție, 
adoptat de plenara C.C. al 
P.C.R. din 14—15 noiem
brie 1983, al însuflețitoare- 
lor îndemnuri cuprinse în

Mesajul de Anul Nou, i 
dresat întregului popor <j 
secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

în atelierele secției sînt 
aduse zilnic agregate, uti
laje, instalații pentru â fi 
reparate.

„Sînt situații cînd trebuie 
înlocuite o serie de piese, 
dar nu le avem — ne spu
ne maistrul Nicolae Ți-pi- 
rigan. Atunci le confecțio-

DUMITRU GHEONEA
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Intențiile sînt bune, angajamentele curg, 
dar în activitatea gazetelor de perete 

se bate pasul pe loc
In ce măsură reușesc 

comitetele de partid, sin
dicale și de U.T.C. din 
secțiile Combinatului si
derurgic „Victoria" Călan 
să ilustreze, prin inter
mediul gazetelor de pe
rete, aspectele cele mai 
semnificative din munca 
și viața colectivelor de 
oameni ai muncii ? Cum 
răspund articolele publi
cate imperativelor de ac
tualitate, concretețe și 
eficiență ? Cit sînt de pre
zente la gazeta de perete 
problemele majore la care 
oamenii muncii doresc să 
primească lămuriri ? Sînt 
doar cîteva dintre între
bările cărora am căutat 
să le aflăm răspunsuri 
concrete în raidul între
prins recent pe platforma 
combinatului călănean.

• Secția mecanică. Am
plasată chiar la intrare, 
gazeta de perete de aici 
se prezintă astfel: un 
ochi de geam ține loc de 
rubrică, apoi un material 
din care aflăm că o for
mație de strungari a depă
șit planul cu 10 la sută 
(cînd ?). Cea de-a treia ru
brică ne întreabă dacă știm 
că în luna... august s-au 
realizat economii la con
sumul de energie elec
trică... Și gazeta „Tine
retul și producția" are 
aceeași fizionomie: o ru
brică goală, cealaltă cu
prinde o lozincă de ade
ziune a tineretului la 
lupta pentru pace și, în 
sfîrșit, a treia rubrică din 
care, cu mari eforturi am 
reușit să descifrăm doar 
titlul — „Tineri cu care 
ne mîndrim". Cine sînt 
aceștia nu se știe, pentru 
că soarele... de vara tre
cută le-a făcut numele 
invizibile !

• Secția turnătorie II — 
lingotiere. Vecină cu sec
ția mecanică doar prin 
așezare, pentru că, refe- 
rindu-ne la gazetele de 
perete, distanța este in
comensurabilă I In rubri
cile gazetei „Turnătorul" 
sînt prezentați fruntașii în 
întrecerea socialistă, planul 
ie producție pe anul în

Consumuri mult 
diminuate

- (Urmare din pag. 1)

asemenea, s-a dispus uti
lizarea mai rațională a 
strungurilor, finalizarea u- 
nor lucrări de investiții de 
eficiență sporită pentru 
producție, în condițiile u- 
nui consum de energie e- 
lectrică redus (la carierele 
Brănișca și Zam, în curs 
de execuție la Bumbești- 
Livezenl) și altele. Zilnic, 
între orele 9—10, șefii de 
compartimente raportează 
despre modul de încadrare 
în repartiții. Consumurile 
netehnologice au fost redu
se cu mult peste 50 la sută.

De asemenea, eficiența 
măsurilor de reducere a 
consumurilor de combus
tibili se materializează în- 
tr-o economie în 1983 
de aproape 270 tone cc. 
Aici s-a pus accentul pe 
funcționarea la capacitate 
a mijloacelor auto, pe eli
minarea unor curse inefi
ciente. Spre exemplu, în 
cariere s-au amenajat ros- 
togoale naturale de la trep
tele superioare la cele in
ferioare pentru transportul 
masei miniere, realizîn- 
du-se importante economii 
de combustibili. Avem o 
evidență strictă a tuturor 
consumatorilor de combus
tibili ți nu se admite sub 
nici o formă depășirea co
telor repartizate. 

curs, calcule concrete pri
vind retribuirea în acord 
global pentru meseriile 
de turnător-formator, to- 
pitor, lăcătuș. De altfel, 
prin grija colectivului de 
redacție al gazetei, în
treaga propagandă vizuală 
din această secție este... 
la ea acasă.

• Secția I furnale. Se 
poate vorbi aici despre o 
gazetă de perete model. 
Ca amplasare, aspect și 
actualitate deopotrivă. Con
struită din șase corpuri, 
„Furnalistul" constituie, 
într-adevăr, un exemplu 
demn de urmat. Vitrina 
calității, panoul de onoare, 
„Tineretul și producția", 
gazeta centrală, protecția 
muncii și gazeta satirică 
publică materiale atracti
ve, interesante, la obiect, 
cu nume de oameni, situ- 
înd, de fapt, în centrul 
atenției ansamblul activi
tăților pe care oamenii 
muncii le desfășoară în 
cadrul secției.

• Secția turnătorie I. 
Mult spațiu acordat pro
pagandei vizuale,, dar, din 
păcate, nefolosit cores
punzător. Dacă gazeta cen
trală este bine pusă la 
punct, nu același lucru se 
poate spune despre „Ti
neretul și producția" (unde 
se află o chemare la eco
nomisirea energiei și com
bustibilului și... atît !), ga
zeta protecției muncii (în 
care se poate admira di
ploma obținută de echipa
jul secției în... 1982). ..Re
flectorul calității" și „Ari
ciul" căutînd să ne con
vingă asupra faptului că 
în această secție nu ar fi 
nimic de criticat...

• Secția bobinaj. Un 
lacăt cît toate zilele închi
de gazeta căreia îi lipsește 
sticla. Și nu doar atît ! 
Din conținutul celor trei 
articole nc-atn dat seama 
că acestea ar putea fi 
datate în luna august. Cine 
le-a redactat, sau cine 
alcătuiește colectivul de 
redacție, nu se știe I

Acestea ar fi „fotogra
fiile" cîtorva gazete de 
perete de la C.S.V. Călan. 
Și pentru a nu rămîne

Tinără, măruntă de sta
tură, foarte ageră. Se miș
ca intre mașinile de trico
tat cu o rapiditate de in
vidiat. Trăgea cite un tir, 
regla ceva la o mașină, a- 
poi revenea la cealaltă. 
Un du-te-vino continuu in
tre cele șase mașini din 
zonă... Așa că dialogul 
nostru a fost marcat de ță
cănitul regulat al utilajelor 
semiautomate și de... dru
murile dese ale muncitoa
rei către acestea.

— Da, mă numesc Corne
lia Calistru șl sînt trico- 
toare aici in întreprindere 
încă de la început... Cine 
a spus că sînt printre cele 
mai bune f Tovarășa direc
tor Vizitiu f Și inginerul 
Spătaru, șeful secției f Da
că dinșii așa cred, atunci 
nu pot decit să mă bucur. 
(Observă ceva la o mașină 
și iat-o în țața ei. Urmă
rește atentă „bătaia", a- 
poi revine). Știți cite ace 
are o asemenea mașină de 
tricotat ? Cam 1 500. Și se 
mai rup. Dacă nu observi 
repede, poți compromite 
un lot intreg de produse. 
De aceea, trebuie să fii 
mereu „cu ochii-n patru". 
E drept, îți trebuie și ex
periență, dar asta o ciștigi 
cu timpul, dacă-ți place 
meseria.

- Dumneavoastră vă pla
ce, după cum văd...
- N-aș schimba-o pentru 

nimic in lume. Cind sini 
aici, intre mașini, mă simt 
la rostul meu, stăplnă pe 

doar la stadiul... fotogra
fiilor, am invitat la dis
cuții pe cîțiva dintre fac
torii direct implicați în 
munca de propagandă la 
nivelul combinatului că
lănean. Tovarășul Ion 
lonașcu, secretar adjunct 
cu probleme de propagan
dă al comitetului de partid 
de la combinat, ne-a spus: 
„Trebuie să recunoaștem 
că avem încă mult de lucru 
pentru punerea la punct 
a activității colectivelor re
dacționale care se ocupă 
de gazetele de perete. Spre 
sfîrșitul anului trecut au 
fost convocat! toți respon
sabilii colectivelor pentru 
o instruire, dar s-au pre
zentat doar trei (? !). Dar, 
intenționăm ca în consi
liul de educație politică și 
cultură socialistă, consti
tuit de curînd la nivelul 
combinatului, să analizăm 
activitatea respectivelor co
lective și să luăm măsurile 
ce se impun". De la Ti- 
berîu Mîndrescu, însărci
nat cu coordonarea acti
vității gazetelor de perete, 
am aflat: „Se face, într- 
adevăr prea puțin pentru 
popularizarea realizărilor și 
combaterea lipsurilor din 
viața și munca oamenilor 
muncii de aici. Chiar și 
acolo unde există gazete 
de perete — pentru că mai 
sînt secții mari și servicii 
care nici cel puțin nu au 
astfel de gazete : aglome
rare, furnalul II, investiții 
ș.a. — în materialele publi
cate se neglijează tocmai 
prezenta omului. Articole 
scrise la modul general, 
lozinci, chemări valabile 
aici la fel ca și în alte 
părți', neparticularizate — 
iată ce ..subiecte" apar cu 
frecvență supărătoare. Vom 
căuta însă ca în activi
tatea colectivelor de re
dacție să insuflăm un spirit 
nou, să alegem în aceste 
colective pe cei care vor 
și le place să lucreze".

Intenții bune, angaja
mente care se cer cît mai 
repede puse în practică. 
Pentru că numai intențiile 
și angajamentele...

MIRCEA DIACONU

Dulcea 
neodihnâ 
a muncii 

mine și pe ele. Lucrez și 
pentru export. La gindul 
că tricotajele pe care le 
produc și eu, pe aceste u- 
tilaje, se exportă in Franța, 
U.R.S.S., S.U.A., Cuba și in 
alte țări, mi se umple su
fletul de mindrie...

...Dispare din nou intre 
moșini. Ne amintim cele 
spuse de Cornelia Vizitiu, 
directorul întreprinderii: 
„Este una dintre muncitoa
rele noastre model. Harni
că, disciplinată, conștiin
cioasă, plină de responsa
bilitate în tot ce face, chiar 
meticuloasă în profesie. 
Lucrează aici de la înfiin
țarea unității și n-am avut 
niciodată nimic să-l repro
șăm. Dacă toate muncitoa
rele noastre ar fi ca ea, 
atunci chiar n-am avea pro
bleme...",

- Am avut ceva de „re- 
pansat" - ne spune după 
ce revine. De obicei repan- 
sez singură tricotul, nu aș
tept după alții. Ciștig timp. 
Și mașinile, deseori, le re
glez singură, cind văd o 
neregulă. Nu mai stau du
pă reglori. Pină nu s-a con
struit fabrica, am lucrat Io 
cooperativă. Era mai sim
plu, aveam o singură ma
șină, manuală. Acum e cu

(Urmare din pag. î)

tere a eroziunii solului pe 
1000 hectare și desecările 
pe 1 800 hectare, cuprin- 
zînd terenuri din zonele 
Hațeg, Unirea, Deva, Pul, 
Silvaș și altele. în perime
trul etalon, realizăm etapa 
a doua de lucrări pe încă 
700 hectare. Pe lingă a- 
ceste lucrări cu certă con
tribuție la sporirea pro
ducției agricole, avem sar
cina să încheiem construc
ția celor trei ferme pentru 
creșterea vacilor cu lapte 
de la I.A.S. Hațeg, precum 
și alimentarea cu apă a 
I.S.C.I.P. Orăștie.

Recolte sigure 
și stabile

— Cum v-ați pregătit să 
materializați sarcinile afe
rente acestui an ?

— Avem constituite lotu
rile și în cadrul acestora 
formațiile de lucru, căro
ra li s-au repartizat sarci
nile de plan și mijloacele 
necesare înfăptuirii lor. 
Cum este și firesc, punem 
accentul pe desfășurarea în 
ritm susținut a lucrărilor 
încă din primele zile ale 
anului, pe realizarea în 
condiții de calitate a între
gului volum de lucrări, 
în abordarea sarcinilor de 
producție pe acest an ne 
bazăm pe hărnicia și pri
ceperea unor lucrători ca 
Andrei Rusu, Victor Cojoc, 
Ion Bădărău, Gavrilă Csep, 
Petru Cioară, Iosif Cugliș, 
Grigore Bodea și alții, 
care, fiind retribuiți în 
acord global, depun efor
turi să-și îndeplinească 
ireproșabil sarcinile. în 
strînsă legătură cu pro
blemele în discuție, aș a- 
minti necesitatea ca și con
siliile populare să mobili
zeze în mai mare măsură 
forțele locale la realizarea 
sarcinilor ce le revin din 
programul județean de îm
bunătățiri funciare, să a- 
corde întreaga atenție 
bunei întrețineri și exploa
tări a amenajărilor pentru 
irigații, precum și a celor
lalte lucrări efectuate cu 
sprijinul statului și cu 
forțe proprii.

totul altceva. Mașinile sînt 
mari, semiautomate. Lucrez 
pe șase de-odată și cînd a 
fost nevoie am lucrat și pe 
zece.
- Și puteți face față ?
- Poți, dar trebuie să le 

îngrijești. De buna funcțio
nare a mașinilor depinde 
in mare măsură realizarea 
planului, calitatea tricota
jelor și, bineînțeles, oiști- 
gul nostru. De aceea, nu 
plec niciodată acasă, la 
terminarea schimbului, pină 
nu-mi pun mașinile la 
punct.

- Totuși, după opt ore 
de zbucium continuu prin
tre aceste mașini, mai aveți 
chef de ceva ? Nu sînteți 
obosită ?
- In primele luni, da, o- 

boseam. Dar m-am obiș
nuit. Parcă nici n-aș mai 
putea sta mult timp in loc. 
Noroc că nici acasă n-am 
timp de stat. Soțul meu lu
crează in combinat, avem 
două fetițe, una de șapte 
și cealaltă de doi ani. Așa 
că n-am cum să stau. Cite 
nu are de făcut o gospodi
nă intr-o casă ?...

Aici, dialogul nostru cu 
comunista Cornelia Calis
tru, muncitoare la Întreprin
derea de tricotaje tip fină 
Hunedoara, soție și mamă 
dar și om ol muncii mo
del, s-a întrerupt. Sîntem 
insă siguri că de faptele 
și realizările el în produc
ție vom mai avea prilejul 
să amintim.

MIRCEA LEPADATU

In efectuarea 
reparațiilor, criteriul 

esențial este calitatea
15,00 Tt 
15,05 Ui 
15,30 Er 

mi 
lor

20,00 11

(Urmare din'pag. 1)

năm în atelierul prelucrări 
mecanice, iar pe multe le 
recondiționăm. Muncitorii 
noștri au învățat — Ia 
cursurile de calificare ți 
de ridicare a calificării pe 
care le-am organizat — pe 
lingă meserie, pe care o 
fac din ce în ce mai bine, 
și spiritul de economie, de 
reducere pe toate căile a 
consumurilor de orice fel. 
Iar calitatea lucrărilor este 
permanent în atenția fie
căruia “.

în atelierul motoare, șe
ful acestuia, Gheorghe Ca- 
ragete, ne dă amănunte 
interesante despre munca 
oamenilor. „Cei mai mulți 
depun interes, se strădu
iesc să facă reparațiile la 
motoare în termen și de 
calitate. Mă refer îndeosebi 
la Lucian Tăbîrcic, Leon 
Voiconi, Miune Netconi, 
Mihai Opric, Mihaly Rusu. 
Același respect față de 
muncă trebuie să-1 mani
feste însă toți, să nu ia 
exemplul negativ al lui 
Liviu Roman, care absen
tează nemotivat, este in
diferent față de tot ce-1 
înconjoară".

Cu rezultate bune au 
muncit în 1983, muncesc și 
acum și lucrătorii din ate
lierul prelucrări mecanice 
— de la strungărie și for
jă, de la tratamente ter
mice și turnătorie, de la 
debitare și sudură. Maistrul 
Tiberiu Ghida ne spunea 
că aici se execută cel mai 
mare volum de piese de 
schimb și de recondițio- 
nări și, ca urmare, de ca
litatea acestora depind re
parațiile utilajelor de pe 
șantiere, pe care le exe
cută meseriașii din cele
lalte ateliere. „Noi credem 
că facem treabă bună, deși 
este loc pentru mai mult 
și mai bine", conchide in
terlocutorul.

De altfel, așa cum subli
nia majoritatea celor cu 
care am stat de vorbă, ac
tivitatea secției este suma 
strădaniilor și preocupări
lor formațiilor din toate a- 
telierele, este rezultanta

Mobilizator program de 
muncă, vibrant îndemn spre 

noi succese în producție
(Urmare din pag. 1) 

t

colaborării permanente din
tre acestea. „Nici nu se 
poate altfel, considera 
maistrul Dionisie Socaci, 
de la atelierul de reparat 
utilaj minier. Noi recon
diționăm axe și boghiuri 
pentru vagoane, reparăm 
vagoane VAM 5 și VSA 9, 
mașini de încărcat PPN 3, 
pompe de orice tip, dar 
fără cooperarea eu colegii 
din celelalte ateliere mun
ca meseriașilor noștri Pe
tre Viționeacu, Petre Do- 
brău, Iosif Lăsconi, a ce
lorlalți, n-ar fi atît de e- 
ficientă".

Aceleași aprecieri pri
vind colaborarea și întra
jutorarea între ateliere, în
tre meseriași evidenția și 
tlnărul inginer Dan Siara, 
de la atelierul de hidrau
lică. „Noi sîntem un co
lectiv mic, însă avem sar
cini mari, importante. Re
parăm și recondiționăm u- 
tilaj minier, motoare hi
draulice, reductoare, ma
șini de perforat, diferite 
piese hidraulice. Ne dăm 
silința să facem lucrări de 
bună calitate, de care de
pinde funcționarea utilaje
lor miniere pe galeriile de 
aducțiune ale amenajării. 
Acum realizăm în premie
ră cadre port-pompă și 
port-cofrag, care sperăm 
să se comporte bine în ex
ploatare".

S-a demarat bine în 
1984, se muncește cu 
multă dăruire la Sec
ția de producție industria
lă Hațeg. Se dă atenția cu
venită deopotrivă execută
rii la termenele planificate 
sau reclamate de anumite 
situații a reparațiilor la u- 
tilajele, agregatele, insta
lațiile care vin de pe șan
tiere, calității acestora, cît 
și reducerii consumurilor 
de materiale, de piese noi 
— prin intensificarea acti
vității de recondiționare și 
refolosire — și, pe această 
bază, creșterii eficienței e- 
conomice. Sînt imperative 
majore ale producției ma
teriale, ale economiei na
ționale, ale progresului so
cietății noastre socialiste.
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activității și îndeplinirea 
ritmică, integrală a pre
vederilor de plan. Cu a-
ceeași abnegație se cere 
acționat și în celelalte 
sectoare economice, în in
vestiții și transporturi, 
îneît județul nostru să 
contribuie mai intens, cu 
produse de bază — căr
bune, oțel, energie elec
trică, ciment, alte materia
le de construcții, produse 
din mase plastice etc. — 
la dezvoltarea economico- 
socială a patriei, la creș
terea venitului național.

Sarcini importante, mo
bilizatoare revin în 1984 
și agriculturii, intelectuali
tății, tuturor celor ce trăim 
și muncim în România so
cialistă, sub cer senin și 
soare luminos, - oameni 
harnici și iubitori de pace, 
angajați plenar, zi de zi, 
pentru a ne face țara mai 
frumoasă.

Sigur, drumul nostru nu 
va fi ușor nici în acest 
an. Criza de materii prime 
și resurse energetice pe 
plan mondial continuă, 
afectînd și industria româ
nească. în propria activi
tate mai avem neajunsuri, 
«arențe de organizare și de
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disciplină a muncii, nu toți 
pun deopotrivă umărul la 
învingerea greutăților, mai 
există rutină și imobilism. 
Trebuie să fim mai exi- 
genți cu noi înșine, să în
țelegem că țara are nevoie 
tot mai mult de aportul 
sporit al fiecăruia la solu
ționarea problemelor cu 
care ne confruntăm, la 
ușurarea parcursului spre 
împliniri. Să ne dovedim 
pe mai departe forța de 
acțiune și capacitatea de 
mobilizare, să punem în 
valoare întreaga energie 
creatoare a harnicului nos
tru popor, iubitor și apără
tor al păcii în lume, con
ferind noi valențe muncii, 
vieții noastre.

„Să facem astfel ca, în 
anul 1984, poporul nostru, 
acționînd în deplină uni
tate, cu spirit de înaltă 
răspundere și disciplină, 
să-și asigure o viață tot 
mai bună, • ca patria noas
tră să cunoască o continuă 
înflorire, pe calea socia
lismului și comunismului" 
— accentua tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în Me
sajul de Anul Nou.

Să facem din acest In- 
suflețitor îndemn o deviză 
a muncii noastre, de fie
care zi, în anul 1984.
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O manifestare tradițională

în timpul vacanței de iarnă

„Festivalul filmului 
pentru

întreprinderea cinema
tografică, în colaborare 
cu Inspectoratul școlar 
județean, a organizat în 
această vacanță de iarnă 
a elevilor o nouă ediție 
a „Festivalului filmului 
pentru elevi", manifestare 
a cărei desfășurare de 
pînă acum se bucură de 
un deplin succes.

într-adevăr, tinerii spec
tatori din localitățile De
va, Hunedoara, Petroșani, 
Lupeni, Vulcan, Uricani, 
Lonea, Simeria, Hațeg, 
Călan, Orăștie, Brad și 
din peste 15 localități din 
mediul rural, au prilejul 
să vizioneze pînă la ter
minarea vacanței, filme 
artistice șl documentare 
care înfățișează momente 
semnificative din lupta 
poporului român pentru 
dreptate și independență 
națională, filme care o- 
glindesc aspecte din viața 
de azi a oamenilor mun
cii, a tinerilor din patria 
noastră, sau cunoscute

elevi"
ecranizări ale literaturii 
române și universale.

Sint prezentate, 
asemenea, numeroase fil
me documentare care în
fățișează frumusețile și 
bogățiile patriei noastre, 
filme muzical-distractive 
sau cu subiect sportiv, 
scurt-metraje de desen 
animat și păpuși etc.

Acțiunile educative or
ganizate — concursurile 
gen „Cine știe, răspun
de", interviurile cinema
tografice, medalioanele, 
matineele de vacanță, di
minețile de basm și alte 
asemenea manifestări — 
oferă din plin prilejul 
pentru petrecerea timpu
lui liber în mod plăcut 
și util. Cei peste 45 000 
de tineri cinefili care au 
urmărit pînă acum, în 
județ, filmele prezentate, 
acțiunile care au avut loc, 
reprezintă o confirmare 
deplină a utilității desfă
șurării acestei acțiuni.

AL, MARDARI

Cum devin uneori vorbe în 
controluluisesizările 

oamenilor muncii ■■■

de

van

Am primit de la Călan 
o scrisoare semnată de 
membrii unei echipe de 
control al oamenilor mun
cii. O 
troaie, 
Trifan 
nostru

Am 
spațiu

de con- 
muncii,

Cum sînt întîmpinați 
cetățenii în unitățile pres
tatoare de servicii ? Am 
încercat să găsim răspuns 
acestei întrebări, efectuînd 
un raid prin cîteva ateliere 
ale Cooperativei „Drum 
nou" din Hunedoara cît și 
printr-un sondaj efectuat 
în rândul solicitanților.

La coaforul din com
plexul Karl Marx sîntem 
întîmpinați, de cum intrăm, 
cu formula de politețe 
„ce doriți Și, după cum 
ne demonstrează Mariana 
Sas, responsabila de tură, 
lucrătoarele au la îndemî- 
nă toate materialele pentru 
a efectua serviciile ce li 
se solicită. Cu respect și 
bună cuviință sînt primiți 
clienții la marochinăria de 
lingă Piața Obor. Aici, 
pentru întîmpinarea clien
ților, erau gata confecțio
nate un mare număr de 
modele de poșete, curele, 
sacoșe.

La atelierul de reparații 
radio-tv din complexul 
Karl Marx un mic afiș 
cuprinde tipurile de lămpi 
care se găsesc pentru în
locuire. Deci, doar dacă 
ai defecte lămpile PL 500 
sau PFL 200 poți apela 
la serviciile sus-numitului 
atelier. Ce te faci însă 
dacă ai defect tubul cine- 
scop, sau lămpile PCL 85, 
PCL 86, PY 88, PCF 802, 
PCH 200, sau condensato
rul electrolitic ?

— N-am mai primit ast
fel de lămpi din luna a- 
prilie — precizează Marius 
Poenar. 
suficiente, 
facem cite 
astfel ca 
funcționeze 
recare. Ce 
caz cel din Lunca Cernii 
sau Hășdău — pentru că 
sînt mulți cei care și-au 
adus aici televizoarele — 
dacă n-au garanția funcțio-

nării aparatelor un timp 
mai îndelungat ?

La ceaprazăria de pe 
„Lipscani" solicităm con
fecționarea unei căciuli din 
blană. Sîntem întîmpinați 
cu un categoric refuz.

— N-am avut asigurat 
material din vreme — mo
tivează Ecaterina Enache 
— pentru a executa arti
cole cu care să venim noi 
în întîmpinarea clienților 
și în acest caz am luat 
comenzi de la clienți pen
tru execuție cu materialul 
lor. între timp am primit

Solicitanți,

este un lucrucroitorului 
neplăcut".

Că așa 
croitoriile din complexele 
George Enescu și Dunărea 
ne-au cpnfirmat-o și cîte
va interlocutoare, cărora 
le-am cerut impresiile ca 
solicitante ale serviciilor 
acestor unități.

Ing. Doina Stoica : 
apelat la croitoria

se întâmplă la

Am 
din 

complexul George Enescu, 
solicitînd confecționarea 
unui costum de haine 
pentru soțul meu. L-am ri
dicat și am achitat costul,

in sezon, 
în unități prestatoare 

de servicii

bine calitatea prestațiilor. 
Rodica Prodan ;

chi tat 
luni 
lămpi 
re ce 
centrul din complexul Bu- 
ccgi — suma de 495 lei, 
fără să mi se elibereze vreo 
chitanță.

Am mai reținut din son
dajul efectuat că la centrul 
de curățătorie, de lîngă 
piață, costumele scoase de 
la curățat sînt uneori atît 
de scămoșate, încît nu se 
mai pot îmbrăca. De ase
menea, Letiția Negru, Tin- 
euța Darie și Elisabcta Un
gur au propus înființarea 
unor noi servicii ca re
maiat ciorapi, a unei secții 
de zugravi, a unei unități 
de croitorie profilată doar 
pe retușuri (din nou sesi
zăm că cele mai 
centre de croitorii 
să facă remedieri), 
a unei unități de 
care să prezinte noutățile 
în ținuta vestimentară

Supunem aceste sugestii, 
ca și criticile formulate la 
adresa unor unități ai că
ror lucrători răspund soli
citărilor după bunul lor 
plac, analizei conducerii 
cooperativei. Invităm de 
asemenea aceeași factori să 
ne răspundă la întrebările: 
de ce la unitatea de repa
rații tv. din complexul 
Karl Marx aprovizionarea 
cu piese de schimb este 
lăsată doar în seama lu
crătorilor, de ce la unita
tea foto din același com
plex fotografii sînt puși în 
situația să nu poată răs
punde solicitărilor clienți
lor pentru că.....anaratul e
dincolo, peste drum, la 
starea civilă", de ce soli
citudinea față de clienți 
la croitoria din același 
complex este privită fără 
răspundere ?

Am a- 
în urmă cu cîteva 

Înlocuirea a două 
la televizor — lucra- 
mi s-a executat ia

rnul te 
refuză 
ca și 
mode

blană sintetică și, cum 
este mai avantajos pentru 
noi să confecționăm căciuli 
din materialul nostru, am 
rămas în urmă cu execu
ția unui număr de 10 că
ciuli la cererea clienților.

Solicităm, la unitatea 24 
croitorie, efectuarea unor 
retușuri la un articol con
fecționat. Nu întîmpinăm 
nici un refuz. Responsabi
lul Nicolae Cornea ne pre
cizează : „Rău este că alte 
unități de același profil 
refuză categoric astfel de 
lucrări. Pentru că noi 
n-am refuzat niciodată să 
executăm reparații, toți cei 
care transformă sau vor 
să-și repare un costum sau 
un sacou ni se adresează 
nouă. Dar a locui în Micro 
5 și a veni pînă aici lîngă 
piață . cu un lucru care 
practic nu necesită cine 
știe ce fantezie din partea

dar am constatat că panta
lonul era prea larg și exe
cutat după un model cu 
pliuri, demodat, nu după 
cel pe care-1 cerusem. Am 
dus pantalonul la refăcut 
dar acum nu se mai gă
sește. Și au trecut trei luni 
de cînd încercăm zadarnic 
să intrăm în posesia pan
talonului pe care l-am 
plătit.

Maria Amarică: La croi
toria de la complexul Du
nărea am apelat pentru re
medieri la un costum, 
s-a răspuns că ei nu 
ocupă cu așa ceva.

Valeria Duduiaiă : M-am 
adresat unității de repa
rații încălțăminte de la 
complexul Dunărea pentru 
repararea unor tocuri. Am 
fost servită prompt. Dar 
la foarte puțină vreme 
s-au stricat din nou. Pro
pun să se urmărească mai

Mi 
seSolicitări avem 

încercăm să 
o modificare 

televizorul să 
o perioadă oa
se fac în acestcătuiesc o echipă 

trol al oamenilor 
care fac o muncă ob
ștească, pentru faptul de 
a-și vedea irosit în van 
un efort.

Nu am spus 
pre ce activitate, 
te și localitate 
vorba. Unitatea 
este atelierul 
ții auto 
„Streiul"

Prin urmare tot ce au 
reușit acești oameni în 
bunele lor intenții a fost 
să dezvolte la șeful uni
tății controlate sentimen
tul inutilității intervenții
lor lor. Și pentru ce ? 
Pentru că, în discordanță 
cu legea, conducerea coo
perativei în cauză face, 
„ureche surdă", la repeta
tele sesizări ale echipei de 
control. Cine-și ia aceas
tă permisiune ? U. J.C.M. 
are obligația să cerceteze 
acest caz și să scutească 
cooperativa respectivă de 
oameni care pasează înda
toririle funcțiilor lor pe 
umerii altora. Prin atitu
dinea lor pasivă față de 
propriile sarcini ei preju
diciază o instituție a de
mocrației noastre partici
pative și aceasta nu e per
mis. Prejudiciul e dublu 
dacă adăugăm la el și pe cel 
adus 
nevoie de 
tivă. Lui 
răspundă 
râte nu 
măsură.

senanau I. Adumi- 
R. Frențoni, M. 
și corespondentul 

T. Mîndrescu.
ocupa prea mult 

reproducînd aici 
scrisoarea dar iată 

un pasaj din conținutul ei: 
„Șocat de întrevedere, șe
ful unității ne-a spus oa
recum ironic dar pe bună 
dreptate : Ați mai fost pe 
la mine, ați mai consem
nat problemele existente 
aici, dar care nu inte
resează conducerea noas
tră. Ce folos ? V-am 
spus, am ridicat oful 
tru peste tot unde 
buia, verbal și scris, 
exemplu : 
vizionării 
schimb a intrigat condu
cerea. Mi s-a spus că pe 
viitor nici să nu concep 
ideea procurării acestor 
piese prin serviciul apro
vizionare sau cu spriji
nul conducerii. E unita
tea „mea", să mă descurc 
cum pot. Am 
tule demersuri 
acum la toate 
răspund : Totul 
Avem de toate.

i de

ESTERA ȘINA

'Cioată

încă des- 
unita- 

este 
vizată

de repara- 
al cooperativei 

din Călan.
) ; 
ia

fie 
ml

o-

a- 
);

mai 
nos- 
tre- 
Un 

problema apro- 
cu piese de

făcut des- 
inutile. De 
întrebările 
este bine, 

^avem ae roate. Scrieți 
WT: registrul de control 

ce credeți pentru că după 
cum vedeți, bunele dum
neavoastră intenții nu pot 
să mă ajute". Scrisoarea 
mai poartă între rându
rile ei toată amărăciunea 
acestor oameni care al-

cetățenilor care au 
prestația respec- 
trebuie să 1 se 

cu măsuri hotă- 
cu jumătăți de

ION CIOCLEI

>
ÎNTREBĂRI -
RĂSPUNSURI

1
i

• Constantina Giube- 
geanu — Hunedoara. Si
tuația încadrării dv. în 
muncă a fost discutată 
sub toate aspectele cău- 
tîndu-se cu deosebită a- 
tenție posibilitățile de a 
vi se asigura o activitate 
fără program fix, mai u- 
șoară, deoarece sîntețl 
suferindă. Ne scrieți că 
ați dori să vi se acorde 
posibilitatea de a fi în
cadrată de vreo unitate, 
cu munca la domiciliu. 
Deoarece la ora actuală 
în municipiul Hunedoara 
nu există asemenea locuri

DIALOG
de muncă, ați fost luată 
în evidența Direcției pen
tru probleme de muncă 
și ocrotiri sociale urmînd 
ca situația dv. să fie re
zolvată cu prioritate cînd 
se vor comunica încadrări 
de personal pentru mun
ca la domiciliu.

SESIZĂRI - SOLUJII
• Gheorghe Ciobanu: 

Deva. Ne sesizați unele 
neajunsuri cu privire la 
furnizarea apei calde.

Unde e zăpada vacanței ?

CITITORII

prelungit al 
accentuat de 

nesatisfăcă-

în preajma începerii pregătirilor de iarnă

constituită zile- 
o comisie alcă- 
specialiști în 
de termoficare

Pentru remedierea acesto
ra a fost 
le trecute 
tuită din 
probleme
și reprezentanți ai ziaru
lui. Comisia respectivă a 
constatat că locatarii scă
rii a Iii-a, fără o apro
bare prealabilă au închis 
robinetul montat pe con
ducta de apă caldă, 
așa fel încît presiunea 
ajungă numai pînă la 
tăjul al II-lea.

După cite cunoașteți

în 
să 
e-

Și

dumneavoastră intrarea 
în subsolul tehnic al blo
cului 63 (despre acesta 
este vorba) este închisă 
cu ușă metalică prevăzu
tă cu broască, iar cheia 
se află la Ioniță Luncan, 
care locuiește la aparta
mentul 25. Era de com
petența acestuia să nu 
permită locatarilor de pe 
scară accesul în spațiile 
cu dotări tehnice deoa
rece tocmai aceștia sînt 
aceia care execută „ma
nevre" cu consecințe ca
re produc perturbații în 
funcționarea instalațiilor. 
Ar fi necesară — după 
părerea noastră — și o 
mai bună înțelegere între 
locatari.

Declinul 
Corvinului, 
comportarea 
toare din turul recent în
cheiat, a fost pus mult pe 
seama descompletării lotu
lui, prin plecarea lui Red- 
nic și a lui Andone. So
sirea grupului bucureștean 
de jucători nu a acoperit 
— cum am fost încredin
țați — golurile rămase, va
loarea lotului nefiind in
fluențată decît de dăruirea 
și buna intenție ale lui 
Laurențiu Moldovan și, 
parțial, ale lui Gh. Radu. 
Nici chiar reîntoarcerea... 
hunedoreanului Văetuș, cu 
atîta încredere așteptat, 
nu a constituit un ciștig 
real pentru echipă. Dim
potrivă. Permanenta sa sta
re nervoasă, reproșurile a- 
dresate coechipierilor au 
diminuat și încercările de 
refacere a unității de spi
rit și acțiune ce caracteri
za echipa.

Cum acestor neajunsuri 
și altora, de care ne vom 
ocupa curând, li se adaugă 
unele zvonuri cum că Hu
nedoara îi va pierde pe 
Klein sau pe Gabor, sau 
pe ambii, precum și pentru 
a-i informa pe suporterii 
echipei despre primele mă
suri vizînd pregătirea pen
tru retur, ne-am adresat 
conducerii clubului.

Gelu Simoc, din condu
cerea clubului Corvinul, 
dă asigurări că :

• Deși e vacanță fotba
listică, clubul a fost în 
program non-stop pentru a 
grăbi asigurarea celor mai 
bune condiții de pregătire,

Și 
ce 
de

un 
și 

de 
uu

Noutăți de la 
F.C. Corvinul

în vederea redresării eehi- 
pei, atît în ceea ce pri
vește comportarea, cît 
în privința rezultatelor 
vor îndepărta echipa 
zona periculoasă.

• Nu va pleca nici 
jucător de la Corvinul 
nici n-a fost vorba 
așa ceva. Nici unul
și-a manifestat intenția 
de plecare. Lotul va fi 
întărit cu cîțiva jucători, 
care vor fi anunțați pu
blic la timpul potriv.t.

• întrucît convenția in- - 
tre club și antrenorul La- 
dislau Vlad a expirat 
o dată cu încheierea turu
lui și pentru că aatreiio- 
rul Vlad nu a acceptat 
rămînerea in eontimiare la 
conducerea tehnica a e-

■ chipei, clubul s-a preocu
pat de încadrarea unu, an
trenor capabil să continue 
acțiunile începute de L. 
Vlad,. care a întronat un 
spirit sever de ordine și 
disciplină, o atmosferă de 
lucru ce trebuie consoli
dată. în acest scop, pre
gătirea echipei va fi încre
dințată antrenorul^' ion 
Nunweiller.

• Clubul mulțumește, 
pentru serviciile aduse, 
antrenorului L. Vlad, care 
se reîntoarce la Mureșul 
Explorări Deva, și promite 
sprijin și colaborare strânsă 
cu echipa deveană.

• Pregătirile Corvinului 
vor începe la 8 ianuarie, 
cu obișnuitul consult me
dical, apoi cu un stagm 
de antrenamente la Cm«vș.

NICOL AE STÂNCI» >

Cupiaj fotbalistic cu participarea 
internaționalilor hunedoreni

Joi, Sala sporturilor din Deva va găzdui un inl-ereaauț cu
plaj, de trei meciuri, de fotbal. De Ia orele 15 se vor confrunta 
două echipe de copii; de la 18 — veteranii Mureșului Deva var 
primi replica selecționatei activiștilor sportivi din municipiu, 
iar in meci vedetă, de la orele 17, Mureșul Explorări Deva față 
in fată cu internaționalii Reduic, Klein. Gabor, Andone, Vărfuș, 
Peiirj si Mateuț.
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Acțiuni in favoarea păcii
si dezarmării

HELSINKI 3 (Agerpres). 
— Printr-un sondaj de o- 
pinii organizat în Finlan
da, s-a stabilit că majori
tatea populației acestei țări 
este împotriva amplasării 
de noi rachete nucleare cu 
rază medie de acțiune 
teritoriul Europei. Mai 
ne de jumătate dintre 
chestionați au arătat 
amplasarea rachetelor
minți te primejduiește toate 
țările continentului, și nu 
numai securitatea acelora 
unde sînt amplasate.

Angola a cerut

I
LICEUL DE MATEMATICĂ-FIZICĂ 

„DECEBAL" DEVA

VIENA 3 (Agerpres). — 
Sub devize „Să înceteze 
staționarea de noi rachete 
nucleare cu rază medie de 
acțiune în Europa !“ și „Să 
fie desființate rachetele 
deja existente !“, mișcarea 
pentru pace din Austria a 
intrat într-o nouă fază de 
activitate — se arată în
tr-o declarație dată publi
cității la Viena. Mișcarea 
pentru pace din Austria 
cheamă la intensificarea 
acțiunilor pentru îndepăr
tarea amenințării nucleare, 
pentru încetarea cursei 
înarmărilor.

Președintele R.P. 
convocarea unei reuniuni de 

urgență a Consiliului de 
Securitate

LUANDA 3 (Agerpres). 
— Președintele R.P. Ango
la, Jose Eduardo dos San
tos, a cerut convocarea de 
urgență a unei reuniuni a 
Consiliului de Securitate 
al O.N.U., datorită agravă
rii situației militare din 
sudul țării, ca urmare a 
agresiunii regimului rasist 
de la Pretoria împotriva 
teritoriului și populației 
angoleze, a anunțat agen
ția Angop, citată de AFP.

într-o scrisoare adresată 
secretarului general 
O.N.U., Javier Perez 
Cuellar, președintele 
Santos reamintește că. 
ultimele zile, în trei pro-

al 
de 

dos 
în

pe 
bi- 
cei
că 
a-

al O.N.U.
vincii din sudul Angolel 
au avut loc lupte puter
nice cu trupe sud-africane 
care au pătruns în terito
riul angolez pe o adînci- 
me de 200 kilometri, bom
ba rdînd mai multe locali
tăți și ocupînd orașul Cas- 
singa.

Evidențiind consecințele 
imprevizibile pe care le-ar 
putea avea pentru pacea 
și securitatea Africii aus
trale agresiunea sud-afri- 
cană, președintele Angolei 
cere ca O.N.U. să ia mă
suri de urgență împotriva 
acțiunilor regimului rasist 
sud-african.

Dificultăți social-economice 
capitaliste
irațional al înarmărilor, 
fi necesari mai mulți bani 
pentru ameliorarea situa
ției anumitor categorii ale 
populației. „Americanii — 
a declarat el — nu au ne
voie de munți de arme, ci 
de mai multe locuri de 
muncă".

★
BONN 3 (Agerpres). — 

După cum relatează presa 
vest-germană, nici in anul 
care a început nu se între
vede o ameliorare a situa
ției în domeniul ocupării 
forței de muncă în R.F.G. 
Astfel, se așteaptă ca ar
mata șomerilor să fie com
pletată de numeroși tineri 
ce vor ieși de pe băncile 
școlilor, fără a dispune de 
o calificare profesională, 
în prezent, în țară șomea
ză peste 2 milioane de 
persoane.

în țâr.le
LONDRA 3 (Agerpres).

— în -- 
velul 
să se 
ceput 
Turile
— peste 3 milioane de oa
meni —, relatează agenții
le internaționale de presă, 
citind presa britanică.

★
WASHINGTON 3 (Ager

pres). — Președintele Con
ferinței naționale a prima
rilor negri din S.U_A., J. 
Ford, s-a pronunțat în fa
voarea adoptării unor mă
suri urgente și eficiente 
pentru lichidarea sărăciei 
în unele zone ale țării și, 
în special, în rindul unor 
categorii ale populației de 
culoare. Ford a subliniat, 
la conferința de presă, că 
in vreme ce fonduri colo
sale sînt irosite în scopul

Marea Britanie, ni- 
șomajului continuă 
mențină, la acest în
de An Nou, la nive- 
ridicate anterioare

ar
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■ MANAGUA. - In nor
dul Nicaraguei au fost în
registrate 
elementelor 
ționare. 
municat 
raguan, luptele s-au des
fășurat 
San Fernando, situată 
circa 170 km la nord 
Managua — informează 
genția UPI.

Roberto Sanchez, purtă
torul de cuvînt al Ministe
rului nicaraguan al Apâră-

rii a menționat că ciocniri 
între forțele sandiniste și 
grupuri de contrarevoluțio
nari au avut loc și in a- 
propierea localităților San
ta Clara și Murra.

ANUNȚĂ:
Absolvenții Liceului „Decebal" Deva, pro

moțiile 1982 și 1983, sînt invitați a participa la 
o întîlnire cu direcțiunea liceului în ziua de 4 
ianuarie, 1984, orele 10.

noi atacuri ale 
contrarevolu- 

Potrivit unui co
al guvernului nica-

în zona localității 
la 

de 
a-

■ CIUDAD DE MEXICO. 
- Aproape 120 de persoa
ne și-au pierdut viața in 
urma valului de frig ce s-a 
abătut asupra regiunilor 
nordice ale Mexicului, unde 
mercurul 
scăzut în 
la minus 
Serviciile 
ale țării 
menținerea frigului și 
zilele următoare.

termometrelor a 
ultimele zile pînă 
16 grade Celsius, 
de meteorologie 

au prognozat 
în

COOPERATIVA MEȘTEȘUGĂREASCĂ 
„VIAȚĂ NOUĂ" DIN ORĂȘTIE 

primește comenzi pentru executarea mecanică 
de covoare plușate.

O dată cu depunerea comenzii, se va pre
da, contra cost, 1 kg lînâ spălatâ, pentru fie
care metru pătrat comandat.

Informații suplimentare se pot primi la se
diul cooperativei din Orâștie, str. G. Coșbuc 
nr. 7, sau la telefon nr. 41845.JÎ

I 
culelor admise a fost re- ‘ 
dus la jumătate, folosin- | 
du-se drept criteriu numă
rul de inmotriculare.

neridin»
1983 - AN CU 

PARTICULARITĂȚI 
CLIMATERICE

Meteorologii din R. 
Germană au făcut și ei 
bilanț din care a rezultat 
că anul 1983 a fost intru- 
citva deosebit din punct de 
vedere climateric față de 
anii precedenți. De pildă, in 
mod cu totul neobișnuit, în 
vara anului trecut, timp de 
52 de zile temperatura ae
rului a fost de peste 25 de 
grade la umbră. La 1 au
gust, mercurul termometre
lor s-a urcat la Cottbus la 
37,1 grade Celsius, ceea ce 
constituie cea mai ridicată 
valoare termică din ultimii 
40 de ani. Ca număr de 
zile in sorite, anul 1983 o- 
cupă locul ol doilea din ul
timii 90 de ani.

De asemenea, luna de
cembrie a tost deosebit de 
călduroasă, temperatura ae
rului ajungind în 
locuri la plus 11 
Celsius.

D.
un

I
TABLOURI DIN PENE

La Jakarta a avut loc 
vernisajul unei neobișnuite 
expoziții de tablouri. Insoli
tul exponatelor — relielind, 
cu predilecție, aspecte din 
viața animalelor 
in „materia primă" utiliza
tă: pene de păsări, dispu
se in rafinate combinații 
de forme și culori. Supra
numită de localnici „seni 
bulu", arta confecționării 
de tablouri din penajul 
multicolor al păsărilor exis
tente in insulele indonezie
ne este foarte răspîndită in 
rindul populației.
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FUM DEASUPRA ATENEI

Un nor compact de fum 
acoperă in aceste zile Ate
na și portul Pireu. Ca ur
mare. guvernul grec a dis
pus o oarecare reducere, 
pentru cîteva zile, a activi
tății industriale, cit și a în
călzirii centrale in clădirile 
guvernamentale. In același 
timp, in centrul capitalei 
elene și în împrejurimile a- 
cesteia numărul autovehi-

Un răufăcător s-a pre
zentat la un ghișeu al băn
cii din orașul San Diego 
(California), și, sub ame
nințarea unui revolver, func
ționarii instituției l-au I___
calmi, de altfel, să-și în
dese in buzunare și pe sub « 
haină pachete cu banc
note.

Numai că in secundele 
următoare, hoțul n-a știut 
cum să arunce mai repede 
pachetele, care... au înce
put să explodeze. Mai mult 
decît atît, din ele a ince- 
put să curgă o vopsea de 
culoare roșie. Cu alte cu
vinte, hoțul s-a fript și la 
propriu...

lăsat, |
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„Guvernul american declară război Mafiei"
Pentru prima 

decurs de 20 de 
vemtil american 
război deschis Mafiei, iar 
oficialitățile se pronunță 
în termeni foarte severi 
la adresa acestei adevă
rate plăgi, prezicîndu-i 
un viitor dintre cele mai 
sumbre. „Adevărat can
cer al societății america
ne", potrivit ministrului 
justiției, William French 
Smith, „crima organiza
tă" a luat în prezent a- 
semenea amploare incit, 
așa cum afirma directo
rul F.B.I., „puține ramuri 
industriale din Statele U- 
nite nu sînt afectate de 
acțiunile ei".

însuși președintele 
Reagan s-a pronunțat în 
această problemă, afir- 
mînd că de la venirea sa 
la Casa Albă, numărul 
condamnărilor în cazuri 
legate de activitatea ma
fiotă a crescut de peste 
două ori. „Vom duce un

dată în 
ani, gu- 
declară

război necruțător, fără
răgaz", declara președin
tele, adresindu-se unui 
grup de juriști. „Vrem să 
paralizăm această orga
nizație, să-i secătuim re
sursele. Prea mulț timp 
li s-a oferit 
țară

în această 
posibilitatea de a

tra", există în prezent în 
Statele Unite „familii" 
mexicane, israeliene, o 
„frăție ariană14, o „gheri
lă neagră", bande japo
neze, „cow-boy din Co
lumbia" și multe altele. 
Fără a mai aminti de 
cele circa 1 000 bande

ce vor“, 3 explicatface
Ronald Reagan.

Importată din Italia 
prin primii imigranți si
cilieni, Mafia, care ini
țial servise ca asociație 
de întrajutorare, a deve
nit, rapid, o grupare de 
răufăcători, a cărei pe
rioadă de maximă înflo
rire a fost prohibiția. 
Dotată cu o putere de 
corupție și mijloace fi
nanciare enorme, sfătuită 
de avocații cei mai ver- 
sați șl abili din țară. A- 
lături de Mafia italiană 
și de sora ei „Cosa nos-

motorizate — „The Hell’s 
Angels", ..Bandido s“, 
„Out-laivs“, „Pagans", ca
re se află la originea a 
numeroase crime.

Directorul F.B.I., Wil
liam Webster, amintea 
recent că membrii aces
tei organizații trăiesc 
confortabil de pe urma 
activităților tradiționale 
pe care le practică, res
pectiv prostituția, jocuri
le de noroc și traficul de 
droguri. El a subliniat, 
însă, că mafioții au în
ceput să investească ma
siv și în domenii „anexe",

• cum ar fi ridicarea res
turilor menajere în ma
rile metropole americane, 
restaurante, hoteluri, 
sport, agenții de voiaj, 
locuri de parcare și ga
raje publice, industria 
îmbrăcăminții — care le 
permit mascarea, 
anumită măsură, a veni
turilor lor ilegale.

Pentru a răspunde în
grijorării crescînde a ce
tățeanului de rînd. sătul 
de nesiguranța străzilor, 
de furturi, spargeri și 
crime, în luna iulie, gu
vernul a numit o comi
sie prezidențială a cărei 
principală sarcină este 
studierea exhaustivă a 
modului de funcționare a 
„sindicatului crimei" și 
recomandarea de măsuri 
concrete 
terea ei, 
doptarea 
gislative. 
Presse).

într-o

pentru comba- 
inclusiv prin a- 
de reforme le- 
(Agenția France

(Agerpres)

*

*
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UNIUNEA JUDEȚEANĂ
A COOPERATIVELOR DE PRODUCȚIE, 

ACHIZIȚII Șl DESFACEREA MĂRFURILOR 
HUNEDOARA-DEVA

cu sediul în str. Dr. Petru Groza nr. 14,

ÎNCADREAZĂ

pentru executarea lucrărilor de instalații la 
punctele de lucru din cadrul județului Hune
doara :

• 1 ELECTRICIAN AUTORIZAT

• 1 INSTALATOR
încadrarea se face în conformitate cu legile 

nr. 12/1971 și 57/1974.

Informații suplimentare la sediul întreprin
derii - sectorul investiții. f
publicitate

părțirea de buna noastră OL- 
TEANU MARTA.

Cît au trăit l-am iubit, eît 
vom trăi îi vom plînge.

V I N Z A R I
• Vind casă (în roșu), gaze

(grădină). Hunedoara, strada 
Roma nr. 15. (3772)
• în data de 11 ianuarie 

198x, orele 10—12, se vinde la 
licitație imobilul nr. 208 din 
Densuș. Informații Hațeg, tele
fon 70283. (C. 22)
• Vind Dacia 1300, neridica

tă. Hunedoara, telefon ------ 
orele 16—20. (3785)
• Vind Moskvici 408, 

bună. Comuna Belinț, 
Gruni nr. 158, județul Timiș. 
Moise Ioan. (3779)

• Vind radiocasetofon ste
reo „Akai“. Deva, telefon 
13833. (3783)
• Vind 200 oi. Vlad Ioachim, 

sat Cinciș, Zorilor 41, telefon 
957/39005.

SCHIMB DE LOCUINȚA
• Schimb garsonieră confort 

I Cluj, cu apartament Deva. 
Informații Călan, telefon 30315, 
Marc Maria. (3782)

OFERTA de serviciu
• Caut femeie internă pen

tru îngrijit copil de 2 ani și 
jumătate. Deva, telefon 15822, 
după orele 16. (3786)

PIERDERI
• Pierdut parafă medic, 

numele Crișan Doinei. O de
clar nulă. (3776)

• Pierdut legitimație de ser
viciu, pe numele Caliu Oprea, 
eliberată de Trustul de con
strucții Deva. O declar nulă.

(3774)
• Pierdut legitimație de ser

viciu, pe numele Sav Lauren- 
țiu, eliberată de E.M. Deva. O 
declar nulă. (3778)

ANIVERSARI
• Cu ocazia aniversării a 59 

ani și a pensionării, copiii 
Mircea și Pușa, Jenica șl Pe- 
trică, nepoții Ciprian și Da
cian urează dragului lor IA- 
COB ALEXANDRU, din Ocoli- 
șu Mare, un călduros „La 
mulți ani (3775)
• Cu prilejul împlinirii vîr- 

stei de 60 ani și al pensionă
rii, soția urează soțului PAT- 
KO FRANCISC „La mulți ani“, 
fericire și sănătate. (3777)

COMEMORĂRI
• Familia reamintește celor 

care l-au cunoscut că astăzi, 
4 ianuarie 1984, se împlinesc 
7 ani de la despărțirea de 
bunul nostru DODA MIHAI 
DODY, și un an de la des-

11528,

stare 
satul

pe

• Cu aceeași durere ne
mărginită, Dorina soție. 
Florin fiu, mama Ana, toa
te rudele sale, prietenii 
săi reamintesc tuturor ’ ce
lor ce l-au cunoscut pe 
GIURGIU REMUS, din 
Brad, că au trecut șase 
luni de cînd a decedat ful
gerător din viață, la nu
mai 40 de ani.

Cît a trăit l-am iubit ne
spus, cît vom trăi îl vom 
plînge șl îl vom purta o 
neștearsă amintire.

DECESE
• Soția Erika, fiica 

na, ginerele Mircea, 
cumnații și nepoții 
cu profundă durere, încetarea 
din viață a scumpului lor

CAZAN IOAN 
în vîrstă de 49 ani. 

înmormîntarea — azi, la ci
mitirul Gheorghe Apostol din 
Hunedoara, la orele 13.

• Familia, rudele și pri&A 
nii mulțumesc celor ce au 
alături de ei la greaua pier
dere suferită prin decesul ce
lui care a fost

ing. NICOLAE GHEORGHIU 
în vîrstă de 41 ani.

Maria- 
frații, 

anunță.

• Mulțumim tuturor a- 
celora care, prin ajutorul 
dat. prezență și flori, au 
fost alături de noi și au 
condus pe ultimul drum 
pe scumpa șl neuitata 
noastră soție și mamă 

IRTNA LAZÂR

• Colectivul de muncă 
al C.P.A.D.M. Vața de Jos 
este alături 'de familia în
doliată prin pierderea ce
lui oe a fost un bun prie
ten și coleg de muncă

BOr.DIȘ ARON,
în vîrstă de 39 ani.

Amintirea lui rămîne ne- 
ștearsă în inimile noastre.

(3788)

• Colectivul de muncă 
de la Administrația finan
ciară este alături de to
varășul Ișan Alexandru, la 
greaua încercare pricinuită 
de decesul mamei sale șl 
transmite sincere condo
leanțe familiei îndoliate.
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