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Un colectiv 
anoajat să-și

— In Mesajul de Anul 
Nou, secretarul general al 
partidului nostru, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, pu
nea în fața industriei ex
tractive sarcina de a asi
gura în tot mal mare mă
sură necesarul de materii 
prime din resurse proprii. 
In vederea dobîndirii in
dependenței energetice a 
patriei. Vă solicităm, iova- 
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rășe dr. ing. Vasile Gol- 
da, în calitate de director 
al întreprinderii miniere 
Hunedoara — unitate fur
nizoare a unor materii 
prime importante pentru 
economia națională — să 
precizați cum veți acționa 
în 1984 pentru a răspun
de acestui deziderat de 
maximă însemnătate ?

— Colectivul nostru de 
muncă a pășit în acest 
penultim an al cincinalului 
calității și eficienței de pe 
o platformă solidă: reali
zările dobîndite în primii 
trei ani și, mai cu seamă, 
cele din 1983. Succint:

Șantierul Rîu Mare-Retezat — Atelierele centrale Hațeg. 
Echipa de reparații utilaj minier condusă de maistrul 
Dionisie Socaci execută reparații la o mașină de excavat 
și încărcat P.P.M-3.

Experiența Cooperativei „Retezatul" Hațeg

Se pot organiza prestații diverse, 
rentabili, cerute de populație

în orașul Hațeg, pres
tările de servicii pentru 
populație sînt efectuate, 
în cea mai mare măsură, 
de secțiile cooperativei 
meșteșugărești „Retezatul", 
unitate înființată cu 31 de 
ani în urmă și care s-a 
dezvoltat continuu, ajun- 
gînd să aibă, în prezent, 
44 secții. Cu sprijinul 
organelor locale de partid 
și de stat conducerea a- 
cestei unități a reușit să 
asigure, pentru toate sec
țiile, condiții optime de 
lucru. Mărturie în acest 
sens sînt cele două mo
derne complexe de ser
vire, proprietate a coope
rativei, cît și numeroasele 
localuri noi și spațioase, 
situate la parterul blocu
lui 17 b.

Secțiile cooperativei ofe
ră populației o gamă lar
gă de prestări, avînd peste 
130 de activități, între

muncitoresc destoinic este 
onoreze cu cinste sarcinile
108,67 la sută — producție 
netă, 107,75 la sută — pro
ducție marfă, 101,29 la su
tă — minereu de fier mar
fă, 123,76 la sută — dolo
mite metalurgică. 108,11 la 
sută — taie preparat.

— Am înțeles că de pe 
această platformă de suc
cese, abordați cu angajare 
și dăruire muncitorească.

comunistă sarcinile anului 
în care am intrat

— Noi ne-am pregătit 
minuțios, avem un pro
gram clar, bine conturat 
după care vom acționa 
pentru a obține randamen
te sporite. Concret produc
ția marfă industrială va 
crește cu 2,1 la sută, pro
ductivitatea muncii cu 
10,2 la sută — mai mult 
decît prevede media pe ța
ră —, la dolomită sporul 
va fi de 16,9 la sută, la 
talc de 2,3 la sută...

— Pe ce bază veți obți
ne aceste sporuri de pro
ducție ?

care pot fi amintite: 
confecții din textile și 
din piele, lenjerie, încăl
țăminte la comandă și re
parații de încălțăminte, 
blănărie, tinichigerie, re
parații radio-tv., tîmplărie, 
marochinărie, frizerie, coa
fură, foto, încadrări rame- 
geamuri, reparații auto- 
moto, prestări în construc
ții etc.

Avînd asigurate condiții 
bune de lucru, materie 
primă și materialele nece
sare, cooperatorii de la 
„Retezatul" au reușit să 
obțină rezultate de presti
giu în fiecare lună din 
anul care s-a încheiat, re
zultate care în perioada 
ianuarie—decembrie 1983

PAUL VALER, 
NICU SBUCHEA 
corespondent

(Continuare in pag. a 2-a)

— Am început exploa
tarea iazului de decantare 
de la Uzina de preparare 
Tel inc, de unde vom asi
gura peste 24 000 tone Ger 
marfă: punem In funcțiu
ne la Zlaști o nouă capa
citate pentru măcinarea 
dolomitei (dolomite ce va 
G livrată la 6 combinate 
chimice din țară); la Cră- 
ciuneasa va începe să pro
ducă o capacitate nouă de 
preparare a dolomitei, iar 
pentru C. S. Hunedoara 
realizăm o instalație de 
spălare a dolomitei meta
lurgice. Finalizăm și săpa
rea puțului nr. 4 de la mi
na Ghelari, prin care vom 
realiza deschiderea în a- 
dîncime a zăcămîntului de 
minereu de Ger de aici. De 
asemenea, va începe ex
tracția din zona vestică a 
minei Teliuc.

GH. 1. NEGREA

(Continuare în pag. a 2-a)

TN ZIARUL DE AZI :

Se impune mai mult 
respect față de bunul 
obștesc

Album de vacanță

Nevoia de a fi cît mai 
productivi, cît mai e- 
ficienți

Săptămîna viitoare la 
televiziune

• Sport

• 24 de ore pe glob

In prim-planul preocupărilor 
calitatea oțelului

hunedoreni au 
o activitate sus
anul 1983, ob- 

rezultate bune în

Oțelarii 
desfășurat 
ținută în 
ținînd 
muncă. Ei au pus perma
nent accentul pe realiza
rea ritmică a producției 
fizice în structura sorti
mentală planificată și pe 
ridicarea calității oțelului 
produs.

— în pofida unor greu
tăți în aprovizionarea teh- 
nico-materială, colectivul 
oțelăriei Siemens Martin 
nr. 1 a înregistrat cele 
mai bune realizări în anul 
trecut — remarca ing. loan 
Cioroianu, directorul uzi
nei nr. 3 oțelării — re
fractare. Aici acționează 
un colectiv bine închegat, 
care îmbină fructuos 
periența muncitorilor 
in vîrstă cu elanul șl 
rința de afirmare 
tinerilor. în scopul ridică
rii permanente a calită
ții oțelului, la O.S.M. I 
s-au depus eforturi stărui-

ex- 
mai 
do- 
ale

DIN PRIMELE ZILE — 
CĂRBUNE PESTE 

PLAN
Puternic ruooilizați de 

îndemnurile secretaru
lui general al parti
dului, tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, cuprinse in 
Mesajul de Anul Nou, 
minerii Văii Jiuiui au 
început cu realizan rod
nice noul an de muncă, 
răspunzind astfel cerin
ței de a da patriei mai 
mult cărbune cocsifica- 
bil și energetic. Din 
primele zile au obținut 
însemnate cantități de 
cărbune peste plan mi
nerii de la Petrila, Vul
can și Paroșeni. Lor li 
s-au alăturat cei de la 
Dilja, Aninoasa, Lupeni, 
Uricani.

La zi, cu cele mai 
importante cantități de 
cărbune peste plan se 
prezintă I. M. Paroșeni 
— plus 590 tone, I.M. 
Aninoasa — plus 343 
tone, L M. Vulcan — 
plus 189 tone. De sub
liniat începutul de an 
bun al minerilor de la 
Aninoasa. început pe 
care sînt hotărîți să-l 
continue, să-1 amplifice.

1984 - an de producții record în agricultură
Activitatea din zootehnie la

superioare de eficiență
— Abordind problemele 

privind dezvoltarea secto
rului zootehnic, în cuvânta
rea rostită Ia Consfătuirea 
de lucru de la C. C. al 
P.C.R., din decembrie 198X 
secretarul general al Par
tidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a cerut să fie 
luate măsuri hotărîte pen
tru a spori efectivele 
și producția animalieră 
în scopul 
grale a 
Plan și a 
gramelor 
și autoaprovizionare terito
rială. Ce sarcini sînt sta
bilite în acest sens, pentru 
județul 
1984?
puns 
Herbei, 
me de creștere a animale
lor la Direcția generală 
pentru agricultură și in
dustrie alimentară a jude
țului Hunedoara.

— Comparativ 
zările din 
este prevăzut 
an efectivele 
să crească cu 
sută la bovine, 6,1 la sută 

a spori 
producția 

îndeplinirii inte- 
indicatorilor de 
prevederilor pro- 
de autoconducere

nostru in anul 
Iată ce ne-a răs- 
tovarășul Victor 
director cu proble-

cu reali- 
anul trecut, 
ca în acest 
de animale 
peste 16 la

toare, competente, pentru 
perfecționarea tehnologii
lor de întreținere și repa
rare a vetrelor cuptoarelor, 
respectarea graficului de 
circulație a oalelor de tur
nare, asigurarea aparaturii 
termotehnice de măsură a 
parametrilor tehnici ai oțe- 
îului, s-a instituit un con

C. S. HUNEDOARA

trol riguros al stării teh
nice a cuptoarelor.

Am urmărit, în aceste 
zile de început de an, mun
ca oțelarilor de la O.S.M. I 
de aproape, de lingă cele 
cinci cuptoare de 100 tone. 
„Trecerea în 1984 s-a fă
cut din mers — spunea 
ing. Antonie Popa, șeful 
secției. în 1983 am pro
dus peste plan 8 400 tone 
oțel, iar în acest an vrem 
să elaborăm mai mult. 
Avem deja o depășire de

l.C. Orăștie, secți» poliuretanl. Tinerele operatoare maso 
plastice Mariana Stan și Tereza Cornea lucrează cu atenție 
la o mașină de injectat cotiere curbate pentru autoturis
mul Dacia 1300.

la porcine 
la ovine, 
faptul că. 
cațiilor date de secretarul 
general al partidului, spo
ruri mai mari sînt stabi
lite la speciile bovine și 
ovine in scopul de a va
lorifica mai bine poten
țialul pajiștilor naturale și 
a îmbunătăți aproviziona
rea populației eu lapte și 
carne. în c&ea ce privește 
producția marfă, în acest 
an avem prevăzut să spo
rim livrările la fondul de 
stat cu peste 145 000 hl 
lapte de vacă și 10 000 to
ne carne față de canti
tățile predate în anul tre
cut. Există asigurată baza 
materială pentru ca aceste 
obiective să fie înfăptuite 
în cele mai bune condiții.

— Concretizați direcțiile 
principale de acțiune care 
vor contribui la materiali
zarea sarcinilor stabilite 
pentru creșterea efectivelor 
și a producției animaliere.

— în toate fermele zoo
tehnice și la gospodăriile 
populației un accent deo
sebit trebuie pus pe ridi
carea indicelui de natali- 

și 22,9 la sută
Se desprinde 

în spiritul indi-

plan „la zi“ de 150 tone. 
Ne organizăm temeinic 
lucrul pe schimburi și 
chipe, utilizăm rațional, 
capacitate, agregatele 
instalațiile și reușim să 
realizăm zilnic planul. Dar 
nu 
de 
rei șarje, 
tea 
tuie preocuparea centrală 
a întregului nostru co
lectiv. Prin măsurile luate 
și prin activitatea ordona
tă desfășurată, în 1983 am 
redus durata medie a șar
jei cu 16 minute și de
punem în continuare efor
turi în această direcție, 
desigur fără a greva ca
litatea lingoului".

Activitatea bună din 
1983 este continuată la 
noi cote valorice și cali

DUMITRU GHEONEA

(Continuare in pag. a 2-a) 

ta te, astfel incit în acest 
an să realizăm 
85 viței la
17,5 purcei 
scroafă, 104 
fătătoare în
C.A.P. Este 

cei puțin
100 de vaci, 
de la fiecare 

miel la 100 oi 
I.AJ5, și 94 în 
pe deplin po

sibil să îndeplinim aceste 
prevederi. Pe lingă creș
terea răspunderii în mun
că a tuturor cadrelor teh
nice veterinare și din 
rețeaua de reproducție, 
avem în vedere înființarea 
de noi stațiuni și puncte 
de montă în zona necoope- 
rativizată, unde vor fi 
duși reproducători de rasă 
pentru a îmbunătăți cali
tatea efectivelor de animale. 
De asemenea, este necesar 
ca toți factorii răspunză
tori de soarta zootehniei 
să urmărească îndeaproa
pe realizarea integrală a 
planului de monte și fă- 
tări la fiecare specie, să 
fie evitate pierderile din 
gestații și după fătare.

Convorbire consemnată de 
NICOLAE TIRCOB

oricum, ci în condiții 
înaltă calitate a fiecă- 

De fapt, calita- 
oțelului produs consti-

(Continuare în pag. a 2-a)

I.P.I.. DEVA — Secția de 
mobilă Brad. Elena Gornie 
pulverizează cu lac mobi
lier pentru export — ope
rație ce o face cu multa 
atenție și conștiinciozitate.



să-și onoreze cu cinste
(Urmare din pag. 1)

sarcinile
lei la 1000 lei 
marfă. Raționa-

— Toate aceste sporuri 
de producție, așa cum cere 
secretarul general al parti
dului, vor trebui realizate 
cu consumuri și cheltuieli 
reduse. Vă rugăm, tovară
șe Stoica Stan, cu răspun
derea ce revine contabi
lului șef al întreprinderii, 
să faceți cîteva precizări 
în această privință.

— în 1983 am obținut o 
diminuare a cheltuielilor 
de 4,7 milioane lei. Anul 
acesta sarcina de reducere 
a costurilor este deosebit 
de mobilizatoare, mai cu 
seamă la consumurile ma
teriale. Ne-am stabilit mă
suri de esență în această 
privință, care să ne adu
că o economie de mini-

mum 30 
producție 
lizarea severă a transpor
tului auto, extinderea ce
lui pe benzi și pe calea 
ferată, înlocuirea combus
tibilului lichid cu cel so
lid la toți consumatorii, 
modernizarea cuptoarelor- 
de prăjire de la uzina de 
preparare Teliuc, perfecțio
narea tehnologiilor de fa
bricație, mai buna între
ținere a instalațiilor și u- 
tilajelor, perfecționarea pro
fesională a oamenilor — 
sînt cîteva dintre căile 
prin care vom realiza ceea 
ce ne-am angajat.

— Tovarășe loan Bârna, 
secretar al comitetului de 
partid, vă rugăm să faceți 
unele precizări, în fina
lul discuției noastre.

— Cei peste 2 300 de

'-a

comuniști, constituiți în 52 
organizații de bază sînt o 
prezență activă, mobiliza
toare la toate locurile de 
muncă. Prin ei, sarcinile 
de plan ale acestui an au 
fost dezbătute, făcute cu
noscute pînă la nivelul for
mațiilor de lucru. Bineîn
țeles, comuniștii se află 
mereu acolo unde este mai 
greu, la locurile cheie ale 
producției, sînt în fruntea 
acțiunii pentru finalizarea 
angajamentului patriotic, 
comunist pe care ni I-am 
asumat, acela de a ne în
deplini exemplar sarcinile 
acestui an și ale întregu
lui cincinal. Avem un co
lectiv de muncă destoinic, 
care înțelege să-și facă 
datoria, să-și onoreze car
tea de vizită dobîndită 
de-a lungul anilor.

Făcînd bilanțul reali
zărilor pe anul 1983, co
lectivul secției construc
ții metalice, din cadrul 
Combinatului siderurgic 
Hunedoara, a înscris 
realizări importante în 
muncă. Astfel, a fost

ECONOMII 
DE ENERGIE 
ELECTRICĂ

depășit planul de repa
rații, de piese de schimb 
și de recondiționări, s-au 
obținut importante eco
nomii la cheltuielile ma
teriale, s-au economisit 
9 500 kWh energie elec
trică și 14 000 mc gaz 
metan. între muncitorii 
cu contribuții deosebi
te la aceste realizări se 
numără Ioan Savu, Iosif 
Gherman, Nicolae Ba
dea, Gheorghe Copilu. 
Samoilă Horvat, Alic 
Anghel. (Vasile Grigo- 
raș, corespondent).

Prestații diverse, rentabile
cerute de populație! 15,00 T(| 

15,05 Șd 
pel

15.20 Ecl(Urmare din pag. 1)

In prim-planul 
calitatea

(Urmare din pag. 1)

tative. Au fost definiti
vate tehnologiile de ela
borare a unor noi mărci 
de oțeluri, care înainte 
se realizau numai în cup
toarele electrice, a crescut 
mult ponderea oțelurilor 
aliate, de puritate, utili
zate în ramurile de vîrf 
ale economiei noastre na
ționale, s-a extins proce
deul de barbotare cu ar
gon la majoritatea șarjelor 
de oțel aliat, asigurîndu-i 
caracteristici tehnico-cali- 
tative superioare. în efor
tul general de îmbunătăți
re continuă a muncii, a 
calității oțelului, se evi
dențiază mulți oțelari har
nici, pricepu ți. între a- 
ceștia se numără prim-to- 
pitorii Ioan Prejban, loan 
Afrem, Elekes Francisc, 
Gheorghe Bolat, Alexandru 
Beica, Marius Didirea, Va
ier Lăbuneț, loan Oancea, 
maiștrii Traian Ispas, Dra- 
gomir Neiconi, Constantin 
Dinu.

îmbunătățirea calității 
oțelului este condiționată, 
după cum relevau interlo
cutorii, și de modul în 
care sînt întreținute și re
parate vetrele cuptoarelor, 
de respectarea riguroasă a 
rețetelor de elaborare, de 
conducerea atentă a regi
mului termic al cuptoa
relor. Cei de la O.S.M. I 
știu bine aceste lucruri și 
le dau atenția cuvenită.

preocupărilor 
oțelului

„Ne dăm tot interesul să 
muncim bine, afirma prim- 
topitorul loan Afrem, pen
tru că țara are nevoie de 
oțel mai mult și mal 
bun". „Iar după muncă și 
realizări obținem și cîști- 
guri frumoase", adaugă șe
ful de echipă Gheorghe 
Bolat.

— Aș vrea să mai adaug 
— a ținut să precizeze 
Tiberiu Pascu, secretarul 
comitetului de partid din 
secția OJS.M. I — că în
treg colectivul nostru, din 
care jumătate sînt membri 
de partid, este puternic 
angajat în producție, în 
spiritul orientărilor cu
prinse în Mesajul de Anul 
Nou adresat întregului 
popor de secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Toți 
situăm permanent în cen
trul atenției realizarea rit
mică a planului fizic și 
în mod cu totul deosebit 
calitatea oțelului pe care-1 
producem. Am încheiat cu 
bine anul 1983, l-am înce
put eu bine pe 1984 și 
dorim să-1 finalizăm la 
fel, să fie mai bogat. Avem 
toate condițiile, trebuie 
doar să muncim ordonat, 
atent, cu exigență și înal
tă responsabilitate munci
torească, 
cea de-a 
a eliberării 
Congresul 
partidului 
dintre cele mai bune.

Noua moară din Deva. Sala sitelor plane.

corespund cu o depășire 
planului la indicatorul 
prestări de servicii pentru 
populație
1 286 000 lei. 
este și faptul 
in numerar, 
locuitor, se ridică la peste
2 000 lei, cifră care întrece 
cu mult realizările celor
lalte cooperative meșteșu
gărești din județul nostru 
și depășește, în același 
timp, media pe țară a în
casărilor pe locuitor obți
nute de rețeaua UCECOM. 
La aceste succese no
tabile au contribuit: a- 
sigurarea aprovizionării în 
mod ritmic cu materialele 
principale 
lăudabila 
lec tivului 
împreună 
de secții, 
în anul trecut 85 de mo
dele noi, respectarea ter
menelor stabilite cu clien
tela etc. Dintre unitățile 
cooperativei se remarcă 
în mod deosebit secțiile 
confecții pentru bărbați II, 
tîmplărie, confecții din 
piele, instalații sanitare — 
secții conduse cu multă 
pricepere de Eugen Nei
coni, Pompiliu Bărboni, 
Trandafir Oprișoni și, res
pectiv, loan Alimpescu. 
Numeroși sînt și coopera
torii care și-au creat un 
adevărat renume, au atras 
un număr tot mai mare de 
clienți care au solicitat 
ca lucrările comandate de 
ei să fie executate de către 
tîmpiarul Siminic Giuroni, 
blănarul Constantin Miclo- 
șoni, lenjereasa Ana Va- 
siu, coafeza Aurica Baciu, 
constructorul Petru Dăbu- 
ceanu, croitoreasa Roza 
Boureci, tinichigiul Nicolae 
Munteanu, croitorul Eugen 
Neiconi — să-i amintim 
doar pe cîțiva dintre frun
tași. Dovadă că în marea 
majoritate a cazurilor com
portarea față de clientelă 
a fost corespunzătoare, iar 
lucrările executate au în
trunit condițiile de cali
tate o constituie și numă-

a

reprezentînd 
Semnificativ 
că încasările 

pe cap de

și auxiliare, 
activitate a co
de creație, care, 
cu responsabilii 

a realizat numai

rul mic — doar cinci — 
al reclamațiilor survenite 
în anul 
cercetate 
de către 
perativei 
măsurile

Barometrul situației fi
nanciare — așa cum poate 
fi denumită, pe drept cu
vânt, rentabilitatea — se 
menține la un nivel ri
dicat, cooperativa „Reteza
tul" obținînd, pînă în pre
zent, o rentabilitate de 
8,46 la sută față de 5 la 
sută, cît era planificată, 
fapt ce a contribuit la re
ducerea nivelului de chel
tuieli pentru 
ducție marfă 
la depășirea 
beneficii en 
în primele locuri ale „cla
samentului" rentabilității 
se află secțiile foto, con
fecții din piele, argăsito- 
rie, tîmplărie, încălțămin
te comandă ș.a. în bună 
măsură meritul obținerii 
îmbucurătoarelor rezultate 
financiare revin responsa
bililor acestor secții, res
pectiv cooperatorilor Mar
gareta Munteanu, Tranda
fir Oprișoni, Norbert 
Schenk, Dumitru Balintoni, 
Pompiliu Bărboni și Petru 
Pascotescu, care s-au do
vedit a fi nu numai 
buni organizatori ai pro
ducției ci și deosebit de 
buni gospodari. Nu se 
poate spune însă același 
lucru despre cei care lu
crează în cadrul unităților 
reparații ceasuri, reparații 
radio-tv, 
comandă, 
nerare, care, au 
rentabilitate sub 
posibilităților.

Această privire 
samblu asupra activității 
reflectă că la Cooperativa 
meșteșugărească „Reteza
tul" din Hațeg a existat 
și există preocupare pen
tru realizarea prestărilor 
de servicii cerute de popu
lație, că aici s-a acumulat 
o experiență bună care 
poate fi preluată și de 
alte colective de mește
șugari din județ.

1983, reclamați! 
cu toată atenția 
conducerea coo- 
și finalizate cu 

ce se impuneau.

1 000 lei pro- 
cu 35 lei și 
planului de 
182 mii lei.

optică, blănărie 
monumente fu- 

încă o 
nivelul

de an-

încît să cinstim 
40-a aniversare 

patriei și 
al XlII-lea al 
cu realizări

___ Centrul de reparații. Mecanicul Abel
Leja execută reparații la sistemul hidraulic de la tractor.

Activitatea din zootehnie — la cote 
superioare de eficiență

(Urmare din pag. 1)

obține rezultate 
în procesul de 

este necesar 
să fie făcută

Pentru a 
mai bune 
reproducție 
ca monta 
numai cînd vițelele ajung
la o greutate minimă de 
340 kg, ceea ce presupune 
o îngrijire a lor cu ma
ximă atenție. Păstrarea 
efectivelor este strîns con
diționată de îmbunătăți
rea modului de hrănire și 
îngrijire a animalelor în 
fiecare fermă și de modul 
cum sînt efectuate acțiu
nile sanitar-veterinare pen
tru a apăra sănătatea ani
malelor și a preveni pier
derile cauzate de mortalități 
și sacrificări. în scopul 
obținerii unor producții 
superioare pe cap de 
animal, se impun măsuri 
energice pentru intensifi
carea procesului de ame
liorare a efectivelor prin- 
tr-o selecție științifică, pu- 
nînd accentul pe crește
rea în cele mai bune 
condiții a tineretului femei 
pentru reproducție cu care 
să fie înlocuite toate 
animalele slab producti
ve. Este stabilit ca în 
acest an să fie cuprinse 
în controlul producției 
18 000 vaci cu lapte, in- 
cluzlnd în acțiunea res
pectivă toate complexele 
zootehnice, fermele C-AJ5. 
Ostrov, Silvaș, Stntandrei, 
>atiz și altele, precum și

5 000 de animale ale gos
podăriilor populației.

— Ce măsuri s-au pre
conizat pentru creșterea 
livrărilor la fondul de 
stat ?

— in vederea realizării 
sarcinilor din programul 
de autoaprovizionare teri
torială, trebuie să mate
rializăm indicațiile ce ni 
s-au dat la Consfătuirea 
de lucru pe probleme de 
agricultură, referitor la 
creșterea greutății medii de 
sacrificare la toate speciile 
de animale, astfel încît 
acestea să fie de cel puțin 
105 kg la porcine, 30 kg 
la ovine și 350—380 kg la 
bovine. Tineretul bovin 
va fi îngrășat în complexe 
specializate, iar animalele 
adulte reformă vor fi în
grășate mai economic în 
tabere de vară, pe pășuni, 
în C.A.P. vor fi crescute 
scroafe de 
a pune la 
tractanților 
puțin 5 000 
timpul verii 
zootehnice 
crescuți peste 400 000 pui.

— Referitor la moderni
zările în sectorul zootehnic, 
ce ne puteți spune ?

— în acest an se va 
încheia acțiunea de ali
mentare cu apă in toate 
fermele. în 51 de unități 
se vor amenaja materni
tăți, creșe pentru viței și 
spații de creștere a vițe-

prăsilă pentru 
dispoziția con- 
cu statul cel 

purcei, iar în 
în spațiile 

libere vor fi

lelor, cu peste 1 000 locuri, 
vor fi puse în funcțiune 39 
instalații noi pentru mulsul 
mecanic, va continua con
strucția de fînare, pado
curi, montarea de noi in
stalații de îmbunătățire a 
microclimatului din adă
posturi. Important este ca 
lucrările 
cît 
să 
de
re.

— Ce 
cest an 
tare ?

— Se 
rea iepurilor 
astfel încît efectivul matcă 
să ajungă la 13180 exem
plare, iar la fondul de stat 
vor fi livrate 135 tone 
carne de iepure și 10 200 
blănițe. într-un ritm mai 
accelerat se va dezvolta 
apicultura și piscicultura. 
De asemenea, pentru eco
nomisirea combustibilului 
se va extinde creșterea a- 
nimalelor de muncă, fiind 
stabilit să se ajungă la 
13 600 cabaline 
boi. 
ceste sarcini 
ca în fiecare unitate agri
colă și consiliu unic agro
industrial să se acționeze 
energic, eu răspundere și 
exigență de către 
cerile unităților și 
lor, de către toți 
torii din sectorul 
nîc.

Cooperatorii și mecaniza
torii din unitățile ce a- 
parțin Consiliului unic 
agroindustrial Deva ac
ționează cu hărnicie și 
răspundere pentru sporirea 
rodniciei pămîntului 
vederea obținerii 
a unor producții 
record. în acest 
fost transportate 
nurile ce vor fi

în 
în 1984 
agricole 
scop au 
pe tere- 
cultivate

să fie începute 
mai repede posibil și 

se realizeze în condiții 
calitate corespunzătoa-

LA FERTILIZAREA 
TERENULUI

prevăd pentru a- 
programele priori-

va extinde crește- 
de carne,

și 5 300 
Pentru a realiza a- 

se impune

condu- 
ferme- 
l'Ucră- 

zooteh-

în primăvara viitoare 
10 300 tone gunoi de grajd 
și au fost aplicate 8 090 
tone. Cu cele mai bune 
rezultate se înscriu coope
rativele agricole de pro
ducție din Deva, Hărău, 
Leșnic și altele, unde can
titățile de îngrășăminte 
naturale aplicate depășesc 
cite 1 000 tone.

S-a lucrat cu răspundere 
și la fertilizarea terenului 
cu îngrășăminte chimice. 
Au fost aplicate pînă acum 
128 tone azotat de amo
niu și îngrășăminte com
plexe pe o suprafață de 
1 229 hectare. Cele mai 
mari suprafețe fertilizate 
sînt la C.A.P. Brănișca — 
295 ha, C.A.P. Cristur — 
200 ha, C.A.P. Deva — 158 
ha, C.A.P. Bîrsău — 100
ha ș.a.
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Se impune mai mult respect 
față de bunul obștesc
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Selec-
Iricola"

Am întreprins zilele tre
cute un scurt raid-anche- 
tă la căminele de nefami- 
liști ale I. R. E. și I. L. 
Deva (Chișcădaga). in dis
cuțiile avute aici cu pre
ședinți ai comitetelor sin
dicatelor, cu administra
tori ai căminelor și cu 
unii locatari ai acestora 
am desprins și aspecte po
zitive, dar mai ales unele 
neajunsuri. Pentru înce
put l-am invitat pe Toma 
Drăghicl, președintele co
mitetului sindical de la 
I.R.E. Deva, să ne vor
bească despre modul în 
care organizația de sindi
cat de aici urmărește con
viețuirea, petrecerea tim
pului liber în căminul de 
nefamiliști al întreprinde
rii.

— In urmă cu cîteva 
luni, ne spune interlocu
torul, am efectuat împreu
nă cu reprezentanți ai co
mitetului U.T.C. un control 
inopinat în 30 de camere. 
Desigur că am surprins as
pecte diferite : camere deo
sebit de bine întreținute 
și altele mai puțin. Păr
țile de folosință comună 
sînt în general bine păs
trate. Faptul că în același 
cămin locuiesc tineri care 
lucrează la T.C.M.M., E- 
nergoconstrucția, fabrica de 
pîine, ne creează greutăți 
în urmărirea felului cum 
înțeleg unii să se com
porte. încercarea noastră 
de a organiza o acțiune 
comună pe această temă a 
eșuat. Nu s-a răspuns invi
tației decît în mică mă
sură. Vom încerca să co

laborăm mal concret cu 
organizațiile de sindicat 
și U.T.C. din unitățile ai 
căror tineri încadrați lo
cuiesc în căminul nostru.

Ce constatăm la fața lo
cului 7 Clubul — o sală 
încăpătoare —, pregătit 
festiv pentru o ședință. 
Reținem că este folosit atit 
pentru acțiunile educative 
ce se organizează cu tinerii 
cît și pentru diferite șe
dințe. Unde-i obișnuitul 
televizor ? „S-a cumpăra! 
unul nou, că din cel vechi

VIAȚA ÎN 
COLECTIVITATE

au dispărut piesele; ur
mează să fie dat în primire 
unui locatar" — ne infor
mează interlocutorul.

Coridoarele sînt curate, 
instalațiile la grupurile 
sanitare funcționează. în 
camera 239 îl găsim pe 
electricianul Vasile Benea, 
care ne spune că locuiește 
cu Dan Moise. Camera-i 
proaspăt zugrăvită, însă 
pereții sînt arhiincărcați 
cu poze decupate din tot 
felul de reviste. Și, ceea 
ce e și mai grav, robine
tul defect lasă sâ se risi
pească apa. In camera 
370, locatarul — care ne 
spune că se numește Filon 
Feșteu și că este zidar 
la Vețel — curăța zarza
vatul pentru ciorba ce o 
pregătea pe un reșou. (Pe 
Ungă consumul mare de

10-^00
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Nevoia de a fi cît mai 
productivi, cît mai eficienți

Nici ghergheful cu dis
pozitiv pentru ștanțot șu
vițe din petice de piele, 
nici mașina de îndoit ba
rele pentru noile modele 
de Încălțăminte executate 
la sec(io cooperativei 
„Moțul" din Baia de Criș 
n-a fost cu putință sâ le 
vedem.

Dispozitivele amintite, fe
luritele modele gindite, 
concepute, realizate de cei 
care creează și execută 
producția de 'încălțăminte 
a secției, erau „plecate"
la București, la o expozi
ție unde, văzute de alți
meșteșugari din țară, vor 
ti supuse probabil multi
plicării, producerii lor, 
poate, chiar în serie.

Ideea materializării aces
tor dispozitive aparține 
maistrului Gheorghe Popa. 
Pină cu un timp in urmă, 
la unitatea despre care 
vorbim, îndoitul baretelor 
pentru încălțăminte era o 
operație care... costa foarte 
mult timp. Migala lucrului 
manual, încetineala execu
ției i-a determinat pe cei 
care coordonau activita
tea de producție sâ inven
teze o mașină, simplă de 
altfel, dar cu mare încăr
cătură de ingeniozitate, o 
mașină care grăbește exe
cutarea operației.

Ritmului I s-a găsit ca 
unitate de măsură produc
tivitatea muncii, care prin 
exploatarea noii mașini a 
crescut. Mai concret spus, 
în loc de 120 de minute, 
în noile condiții, doar Î0 
minute sînt suficiente pen
tru executarea operației, 
in loc de 10 000 perechi 
sandale - pe an — cît 
putea executa brigada celor 
40 de femei care confec
ționează astfel de produ
se, acum, tot ele cu noua 
mașină pot realiza 20 000 
perechi de sandale pe... 
sezon, in privința ritmului 
de producere a încălță
mintei din împletituri, ace

leași recorduri: de canti
tate, calitate și eficiență. 
Sâ explicăm : pînă în pri
măvara anului trecut, pen
tru o pereche din moder
nele și elegantele... san
dale împletite, secția in
vestea cite 60 de lei pen
tru fiecare bucată de ma
terie primă, care nu este 
altceva decît piele natu
rală pentru încălțăminte.

— Sâ sacrifici asemenea 
produs pentru a obține din 
el șuvițe pentru împleti
turi, era o risipă I Acest 
fapt ne-a determinat să 
căutăm alte soluții. Nevoia 
ne-a obligat să inventăm 
ghergheful și ștanța, pe 
care prelucrăm, de astă- 
dată, materia primă consti
tuită din petice de piele, 
de circa 20 centimetri pă- 
trați, rezultate din produc
ția întreprinderii române de 
piele din Timișoara. Și 
iată: față de 60 lei alocați 
pentru materie primă, acum 
plătim doar 3 lei pe kilo
gramul de resturi, cantita
te suficientă pentru execu
tarea împletiturii unei pe
rechi de încălțăminte.

— înțelegem din cele 
spuse pină acum, tovară
șe maistru Popa, că la 
secția din Baia de Criș se 
prestează nu numai o ac
tivitate deosebit de renta
bilă, ci și una foarte 
bine încadrată în exigen
țele noului mecanism eco- 
nomico-tinanciar, in cerin
țele impuse de reglemen
tările legale privitoare la 
retribuirea personalului 
muncitor în acord global.

- Desigur. Ne preocupă 
producerea unor articole de 
bună calitate dar și reali
zarea tuturor indicatorilor 
economici, in ce privește 
producția anului 1984, avem 
asigurate contracte pentru 
întreaga capacitate a sec
ției.

CONSTANȚA 
POPESCU-CORPADE

energie electrică, dormito
rul nu este locul cel mai 
potrivit pentru asemenea 
îndeletniciri). La etajul 
patru intrăm în camera 
476. Pereții sînt afumați 
și doar un singur pat con
stituie „mobilierul" cu 
care-i dotată încăperea. 
„Acum m-arn mutat aici' 
— ne spune electricianul 
Florian Logofătu.

La cele două cămine de 
nefamiliști de ia I-L, Deva 
(au fost patru) ne-au în- 
Umpinat mai mult dezordi
nea. dezinteresul față de 
bunurile obștești. In toate 
cele 14 camere locuite 
de nefamiliști (și de_ fa
miliști) curățenia lasă de 
dorit. Pereții erau afumați, 
geamurile nespălate de nu 
se știe ciad, lenjeria plină 
cu praf de ciment. De a- 
semeaea. in unele camere 
(de exemplu camera 14), 
din lipsa unui mobilier co
respunzător, locatarii sânt 
obligați să-și agațe costu
mele în cuiele bătute în 
pereți și apoi să ie aco
pere cu hirtie (ca și len
jeria de paturi) pentru a 
nu se așeza pe ele praful 
care intră prin fisurile de 
la geamuri (unele ciobite, 
altele neetanșate). O si
tuație similară și in ca
mera cu nr. 12 (unde lo
cuiesc muncitorii E. Pop 
și C. Dumitru) ca și in 
altele in care locuiesc fa
miliști. Lipsă de grijă și 
la grupurile sociale unde 
apa se scurge prin țevile 
fără robinete ale chiuve
telor. Robinetele — ne 
spune tovarășul Gheorghe 
Dulău, șeful serviciului 
administrativ — le-au sus
tras cei care locuiesc aici. 
La dușuri curățenia lasă, 
de asemenea, de dorit, 
în general la căminele de 
nefamiliști de la I.L. Chiș
cădaga este necesar să se 
facă ordine. Se va da în 
curind în folosință, la 
Deva, un broc cu camere 
pentru lucrătorii I.L. Deva 
(Chișcădaga). Pină atunci 
însă ceea ce există să fie 
folosit în mod civilizat, 
iar față de cei care se 
abat de la disciplină să 
fie luate cele mai severe 
măsuri.

Recreația mare a iernii, 
cu toate bucuriile ei, își 
afirmă frumusețile, chiar 
dacă zăpada mult rîvni- 
tă se lasă încă așteptată. 
Din cluburi de vacanță 
și de la subredacțiiie 
pionierești ne sosesc vești 
care dau contur frumuse
ților oferite de această 
vacanță binemeritată după 
primul trimestru școlar.

• După serbările po
mului de iarnă și după 
îndrăgitele carnavaluri 
din fiecare școală a mu
nicipiului Deva, Casa 
Județeană a pionierilor 
și șoimilor patriei și-a 
deschis larg porțile, ofe
rind o multitudine de ac
tivități atit în cercuri cit 
și in cadrul clubului va
canței. Membrii cercu
rilor sportive și de car
turi au plecat, ia acest 
început de ianuarie, in 
tabăra de schi de ia 
„Pietrele". in pitorescul 
decor al Retezatului. La

Album 
de vacantă 

activitățile de club ale 
casei pionierilor și șoimi
lor patriei participă cu 
drag purtătorii cravatelor 
roșii cu tricolor din mu
nicipiu, ca și la gala de 
filme și desene animate 
alături de frățiorii lor 
mai mici — șoimii patriei 
(proiecții realizate de 
membrii cineclubului pio
nieresc).

• Ca-a de cultură din 
Hunedoara a găzduit o 
frumoasă sărbătoare a 
copilăriei : carnavalul
șoimilor patriei și carna
valul pionierilor. Peste 
200 de purtători ai cra
vatelor roșii cu tricolor 
și 150 de șoimi s-au în
trecut în prezentarea unor 
măști în care fantezia a

fost la ea acasă. Cei mici 
au venit cu eroii din bas
mele copilăriei, iar pio
nierii s-au întrecut în 
sugerarea unor activități 
ale organizației pe care o 
reprezintă.

• „Cu țara să-nflorești 
în libertate" — tema 
plugușorului pionieresc, 
activitățile de la clubul 
vacanței al Casei pionie
rilor și șoimilor patriei 
Hațeg, spectacolul dedi
cat aniversării Republicii, 
vizionările de filme, con
cursurile sportive, „car
navalul fulgilor de nea", 
drumețiile cu orientare 
turistică, iată cîteva din 
bucuriile la care am 
participat de cînd a sunat 
clopoțelul vacanței — ne 
scrie Alina Vasiu, de la 
subredacția „Pionierul" 
din Hațeg. La toate a- 
ce-stea — subliniază mi
cuța corespondentă — a 
dăugăm avalanșa de... 
vizite la bunici.

Activul pionieresc de la Școala generali nr. 1 Orășue, 
care a participat la excursia tematici oreanizata la Alba 
Inlia. acțiune dedicată aniversării a SS de ani de la eve
nimentul din 1 Decembrie 1918.

BIBLIOTECA — ÎN PAS CU VIAȚA

Cele peste 57 000 de vo
lume ale sale reușesc în

Discuția purtată cu to
varășa Dorina Nistora, 
bibliotecară principală la 
Biblioteca orășenească din 
Brad, a relevat preocu
pările intense ale aces
tei instituții culturale pe 
linia răspîndirii cărții în 
rîndu! maselor de oameni 
ai muncii din această lo
calitate. biblioteca fiind o 
prezență vie in activita
tea culturai-educativă-

bună măsură să satisfa
că setea de lectură a oa
menilor muncii.

Biblioteca are înscriși 
peste 2 700 de cititori, 
care au - citit 40 000 de 
volume, din care 4 690 
lucrări social - politice, 
4 000 științifice și 3 400 
tehnice.

Recent, la Brad s-a 
dat în folosință un a®- 
zervor pentru înmagazi
na rea apei potabile cn 
o capacitate de 2 51)0 
mc. împreună cu nn 
spor de capacitate de 
captare de 30 1/sec.,
aceste dotări vor lm-
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bunătăți simțitor ali
mentarea cu apă a ora
șului.

în afara acestora, autul 
care s-a încheiat a îm
bogățit zestrea tehnicc- 
edilitarâ a localităților 
județului cu un decan
ter de ape uzate și 0,5 
km rețea stradală 4e 
canalizare la Petroșani; 
un rezervor de 2 000 mc 
pentru înmagazina ren 
apei la Vulcan ; 1,2 km 
canal colector și 4,8 
km canalizare stradală 
la Lupeni; 4 km canal 
colector la Slmoria țji 
3 km canal colector ia 
Hațeg.

E. SÎNA 
V. PÂȚAN

SĂPTĂMÎNA
DUMINICA, 8 IANUARIE

• 9,30 Almanahul familiei • 10,00 
De strajă patriei • 10,30 Viața sa
tului • 11,45 Lumea copiilor • 12.35 
Teltfilmoteca de ghiozdan: Pinoc
chio • 13,00 Album duminical. Din 
sumar : * Telex * Estrada duminica
lă * Șlagărele noului an * Fotbal și 
travesti — film comic * Piese con
certante din folclorul românesc * 
Cascadorii rîsului * Iarna in Cișmi- 
giu — cuplet muzical * Un zîmbet 
pe 16 mm * Povestiri din... pădurea 
albă de nea — muzică ușoară • 
14,30 Desene animate * Drumuri 
printre amintiri * Călușul transil
van — festivalul tradițional al 
jocului popular ♦ Muzică pentru toți
* Anul sportiv 1983 * Secvența te
lespectatorului * O istorie a muzicii 
in pași de dans * Sub cupola cir
cului * Semnal * Sunetul muzicii • 
18,00 Film serial : „Viața Iui Leo
nardo da Vinci" • 18,35 Ecran de 
vacanță: Globul de cristal • 19,00 
Telejurnal • 19,20 Un cîntec... un 
dans • 19,50 Film artistic : „Ștefan 
cel Mare — Vaslui 1475“ • 21,50 
Telejurnal * Sport.

LUNI. 9 IANUARIE

• 20,00 Telejurnal • 20,20 Actua
litatea în economie • 20,30 Film 
artistic în serial: „Pentru patrie"
• 21,20 Curier cetățenesc • 21,30 
Tezaur folcloric • 21,50 Telejurnal.

VIITOARE LA TELEVIZIUNE
MAKȚ1. 10 IANUARIE

• 15,00 Telex • 15,05 Muzică
populară • 15,15 Cărți și idei • 
15.25 Televacanța școlară • 15,40 
Agruzooiennia pe înțelesul tuturor • 
16.00 Ecran de vacanță • 20,00 Tele
jurnal • 20,20 Panoramic economic 
• 20,45 Teatru Tv. : „File din croni
ca unirii" • 21,30 La zi în 600 de 
secunde • 21,40 Estrada cintecului 
și dansului • 2245 Telejurnal.

MIERCURI, 11 IANUARIE

• 15,00 Telex • 15,05 Consultații
in sprijinul invățămîntului politico- 
ideologic • 15,20 Rezultatele tragerii 
pronoexpres • 15,25 Un cîntec pe 
adresa dumneavoastră • 15,30 Emi
siune in limba maghiară • 20,00 
Te’ejurnal • 20,20 Arc peste timp : 
24 ianuarie. Unirea — voința și 
înfăptuirea maselor populare • 20,35 
Melodii și interpreți • 20,45 Foto
grame din realitate. Reportaje, in
terviuri, relatări, muzică • 21,20
Videoteca internațională • 21,45
Telejurnal.

JOI, 12 IANUARIE

• 15,00 Telex • 15,05 Televacanța 
școlară • 15,20 Ecran de vacanță : 
Puștiul • 15,45 Studioul tineretului 
— 24 Ianuarie 1859—1984 • 20,00 
Telejurnal • 20,20 Actualitatea în 
economie • 20,35 Cîntă tinerețea. 
Muzică ușoară • 20,45 Revista li

terar artistică Tv. Sub tricolor, 
unită Țara ! • 21,00 Film arti'itie. 
„Ultimul spectacol". Premier? r ' 
țară • 22,15 Telejurnal.

VINERI, 13 IANUARIE

• 15,00 Telex • 15,05 Teleșcottlă
• 15,20 Ecran de vacanță : Puștiul
• 15,35 Viața culturală — 24 Ianua
rie 1859—1984 • 15,45 O melodie pe 
adresa dv. • 15,50 La volan • 16,00 
Emisiune în limba germană « 20,00 
Telejurnal • 20,20 Actualitatea in 
economie • 20,35 Muzică Ușoară •
20.45 Cadran mondial • 21,05 Tele- 
filmoteca de aur : Fory FXterle o
21.45 Telejurnal.

SÎMBĂTA, 14 IANUARIE

• 13,00 Telex • 13,05 La sftrșit 
de săptămină. Din sumar : » „Drag 
ii e românului" * Gala desenului 
animat * Șah * Invitație Ia circ * 
Muzica lui Ludw ig van Beethoven...
• Pagini eminesciene * Privindu-ne 
țara, privindu-i pe oamenii ei. Re
portaj * Telesport. Campionatele 
europene de patinaj artistic * 
Muppets • 16,20 Un legămînt pen
tru eternitate. Reportaj • 18,45 Siîp- 
tămîna politică • 19,00 Telejurnal * 
Sport • 19,15 Ritm și grație • 19,30 
Teleenciclopedia • 20,00 Film seria’ 
„Frontul invizibil" • 20,50 Niij, 
la varietăți. Spectacol muaicalinr. . 
ristic • 22,10 Telejurnal * Spo.f 
22,20 Invitații Televiziunii.



Schimb de mesaje între secretarul 
general al P.C.R. și președintele 

P.S.D. din R.F. Germania
BONN 5 (Agerpres). — 

Joi, tovarășul Miu Dobres- 
cu, membru supleant al 
Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C. C. al 
P.C.R., care se află în vi- 
eită în R.F.G., s-a întâlnit 
cu Hans Jurgen Wisch
newski, membru al Prezi
diului Partidului Social 
Democrat din această țară.

Cu acest prilej, din par
tea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general

al Partidului Comunist Ro
mân, au fost transmise con
ducerii P.S.D., președinte
lui acestui partid, Willy 
Brandt, călduroase salutări 
și cele mai bune urări de 
sănătate.

Mulțumind, Hans Jurgen 
Wischnewski a rugat să se 
transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu salutări 
cordiale, urări de sănătate, 
iar poporului român — u- 
râri de prosperitate și pace.

Convorbiri între miniștrii afacerilor 
externe ai U.R.S.S. și R.D. Germane

MOSCOVA 5 (Agerpres). 
— La Moscova au avut 
ioc convorbiri între A. A. 
Gromîko, membru al Bi
roului Politic al C. 0. al 
P. C. U. S., prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul afaceri
lor externe al U.RS.S^ și 
Oskar Fischer, membru al 
C.C. al P.S.U.G- ministrul 
afacerilor externe al R.D.

Germane. în cursul con
vorbirilor — informează a- 
genția TASS — a avut loc 
un schimb de păreri cu 
privire la dezvoltarea con
tinuă a relațiilor dintre 
U-RS.S. și R.D.G. și au 
fost examinate unele pro
bleme internaționale ac
tuale de interes reciproc, 
îndeosebi cele referitoare 
la securitatea în Europa.

Acțiuni in tavoarea păcii 
și dezarmării

«
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ORCHESTRA PROFESIONISTĂ 
DE MUZICA POPULARA „HAȚEGANA" 

a Consiliului județean al sindicatelor 
Hun edoara-Deva

întrunirea 
de Securitate la

5
de

s-a

NAȚIUNILE UNITE 
(Agerpres). — Consiliul 
Securitate al O.N.U. 
întrunit, la cererea guver
nului angolez, pentru a e- 
xamina situația creată prin 
noile acte de agresiune ale 
regimului minoritar rasist 
de la Pretoria împotriva 
teritoriului Angolei.

Deschizînd dezbaterile, 
reprezentantul angolez, E- 
lisio de Figueiredo, a ară
tat că recentele acțiuni a- 
greslve sud-africane împo-

Consiliului 
cererea Angolei 
triva Angolei depășesc ca 
amploare și gravitate toate 
celelalte atacuri armate în
treprinse pînă în. prezent 
de regimul rasist de Ia 
Pretoria pe teritoriul an
golez.

Un ,grup de țări neali
niate a prezentat un pro
iect de rezoluție care con
damnă cu fermitate noile 
acte agresive ale R-S.A. 
împotriva Angolei și folo
sirea teritoriului Namibiei 
ca un cap de pod pentru 
asemenea agresiuni.

HAVANA 5 (Agerpres). 
— în urma convorbirilor 
purtate la Havana între 
secretarul general al Parti
dului Comunist Francez, 
Georges Marchais, și pri
mul secretar al C.C. al 
Partidului Comunist din 
Cuba, Fidel Castro, a fost 
adoptată o declarație în 
care se reafirmă voința ce
lor două partide de a lupta 
în favoarea păcii și dezar
mării și pentru instaurarea 
unei noi ordini internațio
nale, drepte și echitabile, 
transmite agenția Prensa 
Latina.

Cele două partide con
sideră că este indispensa
bilă participarea popoare
lor pentru a impune înce
tarea escaladării cursei 
înarmărilor și salută am
plele mișcări de pace ce 
se desfășoară în întreaga 
lume.

Cele două partide își ex
primă adeziunea față de 
reglementarea conflictelor 
din America Centrală pe 
cale politică, negociată, 
prin respectarea dreptului 
popoarelor la independen
ță, suveranitate, autodeter
minare și la neamestec în 
treburile lor Interne.

★
COLOMBO 5 (Agerpres). 

— In orașul Galle, situat 
în sudul Republicii Sri 
Lanka s-a deschis o expo
ziție de fotografii intitula
tă .Popoarele lumii împo
triva războiului nuclear", 
în standurile expoziției se 
afiă fotografii reprezentând 
aspecte din timpul bom-

Iarnă grea în
din

vre-

Fotbal de...

per- 
prin 

spor- 
din

Frumoasă după-amiază 
fotbalistică I Sala sporturi
lor din Deva, arhiplină ca 
pe vremea... Nadiei Coma
neci, a trepidat de nenu
mărate ori la cele trei me
ciuri ale tot atitor gene
rații. Au început copiii ți 
au arătat spectatorilor că 
Deva are asigurată 
spectiva fotbalului, 
grija organelor locale 
tive, a profesorilor
școli, prin priceperea ți dra
gostea unor pasionați pre
cum Vasile Rusu, lostui 
portar al Mureșului, actual
mente antrenor la copii ți 
arbitru.

A urmat meciul foștilor 
jucători ai Mureșului — 
Haidu, Haghi, V. Rusu, 
Stark, Achim, Gr. Mac avei, 
Precup, Moț. Oct. Cojoca
rii, U'lecan, lancu, Tarcu 
— cu o echipă pur ama
toare... de fotbal ți miș
care. Meci frumos, cu faze 
reușite.

vacantă
Finalul, insă, in care au 

apărut cițiva titulari oi e- 
chipei naționale — Rednic, 
Klein, 
Vâetuș și Petcu reintroduși 
în lotul național. cu Nicșa.„ 
aspirant, cu loniță in poar
tă, secondat de portarul e- 
chipei de handbal Metalul 
Hunedoara, Rotaru —, fi
nalul după-amiezii a fost 
o pledoarie pentru fotbalul 
artistic. Au contribuit la a - 
ceasta ți partenerii de joc. 
fotbaliștii deveni Vidican, 
Sto'ca, M. Marian, Vălășu- 
tean, Fogoroți, Mechinicl 
ți frații Tirchinici.

Execuții de 
mare rafinament, 
strații de tehnică 
duală. pase precise, goluri 
multe, care mai de 
mai frumos, au fost răsplă
tite cu ropote de aplauze.

Gobor, Andone

finețe, de
demon- 
ir.divl-

Care

NICOLAE STANCIU

Returul diviziei A va începe 

la 19 februarie
Sezonul fotbalistic va în

cepe, datorită importante
lor întîlniri internaționa
le de anul acesta, mai de
vreme, primele meciuri o- 
ficiale avînd loc la 15 fe
bruarie, cînd sînt progra
mate restanțele din „16“- 
taiile „Cupei României" 
— Petrolul Molnești — Di
namo București și Univer
sitatea Craiova — F.C. Bi
hor. Prima etapă a retu
rului se va desfășura la 19

februarie, după următorul 
program: F.C. Olt — Ra
pid București; Chimia Rm. 
Vîlcea — Dinamo Bucu
rești; Politehnica Iași -»■ 
Dunărea C.S.U. Galați; Pe
trolul Ploiești — F.C. Ar
geș Pitești; F.C. Bihor — 
F.C. Baia Mare; 
troșani 
reș; Universitatea Craiova 
— S.C. Bacău; Sportul stu
dențesc — Corvinul Hune
doara; Steaua București — 
C.S. Tîrgoviște.

Jiul Pe-
A.S.A. Tg. Mu-

bardamentelor atomice de 
la Hiroșima și Nagasaki, 
diagrame, scheme, afișe ca
re cheamă la eliminarea 
din viața omenirii a arme
lor nucleare, a tuturor ar
melor de distrugere în 
masă.

★
WASHINGTON 5 (Ager

pres). — In statul Califor
nia a început o campanie 
pentru strîngerea de sem
nături pe o petiție în care 
se cere proclamarea teri
toriului acestui stat zonă 
denuclearizată. Inițiată de 
organizațiile pentru pace 
din acest stat american, 
acțiunea se înscrie în ca
drul unei campanii gene
rale prin care autoritățile 
municipale din 30 de ora
șe ale S.U.A. au declarat 
teritoriile lor zone libere 
de arme nucleare.

Petiția prevede interzi
cerea proiectării și fabri
cării de arme nucleare pe 
teritoriul statului și opri
rea finanțării industriei de 
război. După cum se știe, 
în California sînt ampla
sate mari întreprinderi ale 
acestei industrii.

★
BONN 5 (Agerpres). 

Un sondaj de opinie efec
tuat în rîndul unui mare 
număr de tineri care în
vață în instituțiile de învă- 
țămînt superior din R.F.G. 
arată că 88,3 la sută din
tre studenții vest-germani 
se pronunță împotriva am
plasării de rachete nuclea
re pe teritoriul acestei țări.

vestul Europei

I
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ÎNCADREAZĂ DE URGENȚA:
• instructor organizator de spectacole
• instrumentiști — acordeon, suflători, vi

oară, contrabas.
Pentru inforniații, la Consiliul județean al 

sindicatelor Deva, str. M. Kogălniceanu nr. 4, 
telefon 11027; la Hunedoara — Clubul „Side- 
rurgistul“, telefon 11793.

In mai multe țări 
Europa Occidentală 
mea s-a înrăutățit simțitor 
în ultimele zile, fenomen 
apreciat de meteorologi ca 
o consecință a deplasării 
spre teritoriul european a 
maselor de aer polar care 
au afectat, la sfîrșitul lu
nii trecute. America de 
Nord. în vestul Europei 
sînt înregistrate astfel pu
ternice viscole, însoțite de 
abundente căderi de zăpa
dă și de temperaturi scă
zute. în R.F.G., de exem
plu, viteza sântului a de
pășit, în unele zone. 120 
km pe oră. 
localități au 
coperișurile 
iar copacii 
au blocat circulația. Trafi
cul rutier a fost întrerupt 
pe mai multe autostrăzi, 
în special pe axa Mun- 
chen—Stuttgart și ca ur
mare a depunerii unor 
mari cantități de zăpadă 
pe carosabil.

în diferite regiuni ale 
Marii Britanii au conti
nuat să se înregistreze nin
sori abundente, însoțite de

într-o serie de 
fost smulse a- 
unor clădiri, 
dezrădăcinați

furtuni puternice. în lar
gul Scoției, viteza vintului 
a atins 186 kilometri pe 
oră. Principalele căi rutie
re din Scoția, nordul An
gliei și din munții Țării I 
Galilor sînt blocate de ză
padă, acoperișuri de case 
au fost smulse și aproxi
mativ 20 000 de locuitori 
au fost lipsiți de curent e- 
lectric, ca urmare a dete
riorării rețelei pentru 
transportarea energiei e- 
lectrice.

în Olanda, din cauza 
vânturilor formate în Ma
rea Nordului, nivelul apei 
a crescut, depășind în re
giunea Friesland, cu 1,5 
metri cotele normale. Ofi
cialitățile olandeze au a- 
nunțat că situația nu a a- 
tins încă un punct critic, 
dar că furtuna 
țită pe întreg 
țării.

Agenția UPI 
că aproximativ 
ne și-au pierdut viața în 
vestul Europei, în urma 
condițiilor meteorologice vi
trege.

este resim- 
teritoriul

estimează
14 persoa-

(Agerpres)

La 8 ianuarie 1984
TRAGEREA EXTRAORDINARA 

PRONOEXPRES 
a noului an 

SE ATRIBUIE :
• AUTOTURISME „DACIA 1300“
• EXCURSII ÎN : U.R.S.S. sau R.S. 

HOSLOVACA
• CÎȘTIGURI ÎN BANI de valoare 

și variabilă
■ Se efectuează 10 extrageri
■ Se extrag 60 de numere
■ Cîștigurile de Ia faza a IlI-a suplimen

tară se suportă din fondul special 
sistemului Pronoexpres.

• Biletele de 25 lei participă la toate cele 10 
trageri.

VINZAREA BILETELOR, PÎNĂ SÎMBĂTĂ, 7
NUARIE 1984.

CE-

fixă

al

ex-

IA-

VTNZABE
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publicitate

• Vind cărucior import pen
tru copii, stare bună. Telefon 
17217. Hunedoara.

ANIVERSARI
• „La mulți ani-, fericire, 

sănătate și viață îndelungată, 
dorim iubițllor noștri părinți 
Radu Aurelian și Maria, cu 
ocazia aniversării celor 50 ani 
de căsnicie. Mioara, Cristlnel 
și Gabi. (3807)

• Soțul Chentuț din Deva 
transmite soției Viorica, cu 
ocazia aniversării zilei de naș
tere, multă sănătate și feri
cire !

• Soția, fiul, fiica, noxța 
și nepoții, cu adîncă du
rere, anunță încetarea ful
gerătoare din viață a scum
pului lor soț, tată, socru și 
bunic

PETRESC ARON
în vîrstă de 70 ani, din sa
tul Valea Lungă, comuna 
Ilia.

tnmormîntarea va avea 
loc azi, 6 ianuarie, orele 
13, în satul natal.
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• Lacrimi și flori pe 
mormintul celui care a fost 
ing. ALMAȘAN IOAN, la 3 
ani de la dureroasa șl pre
matura dispariție. Dănuț și 
Nicoleta Almășan. (3561)

• Mirciulică ne-ai pără
sit mult prea devreme, lă
sîndu-ne sub povara 
cumplitei tristeți. Ne-ai 
spulberat speranțele bătrî- 
neții și ne-ai înveșmîntat 
în giulgiul negru al doliu
lui.

Te vom plînge atît timp 
cît vom trăi, dragul nos
tru fiu.

Ceremonia funerară va 
avea loc în ziua de 7 ia
nuarie, orele 14, din Deva, 
strada Dragoș Vodă 5. Pă
rinții Filip Lia și Alexan
dru.

DECESE

• Colectivul de muncă 
La I.R.E. Deva — atelier

de 
pro

iectare —, este alături de co
legul lor, ing. Tănase Stemate, 
la greaua încercare pricinuită 
de decesul mamei sale și 
transmite sincere condoleanțe 
familiei îndoliate. (3803)
• Colectivul de muncă de 

la I.R.E. Deva — atelier pro
iectare —, este alături de co
legul lor Taciu loan, 
încercare pricinuită 
sul mamei sale șl 
sincere condoleanțe 
îndoliate. (3804)
• Soția, fiica, ginerele și ne

poții anunță cu adîncă du
rere încetarea din viață a 
scumpului lor soț, tată, socru 
și bunic

MOGA IOAN.
tnmormîntarea are loc azi, 

6 ianuarie 1984, orele 15, la 
cimitirul din strada Dacilor, 
Hunedoara.

• Nu sînt cuvinte pe pă- 
mînt. nici lacrimi care să 
plîngă zborul frînt mult 
prea devreme.

Ai plecat dintre noi, .Mir
cea dragă, lăsîndu-ne ne
consolați pe vecie. Te vom 
plînge mereu, dragul nos
tru frate. Sora Liliana șî 
familia.

la greaua 
de dece- 
transmite 

familiei

• O zi geroasă de iarnă 
te-a transformat într-un 
fulg veșnic călător. Boala 
nemiloasă ți-a curmat via
ța ta, Mlrciulică, a celui 
ce erai însăși bucuria de 
a trăi. Te vom păstra veș
nic în sufletele noastre ne
consolate ! Sora Liuța și 
familia.

• Ne-al dat jocurile co
pilăriei, ne-ai încălzit mî- 
nuțele cu mîna-ți caldă, 
iar acum au rămas doar 
lacrimile noastre de copii 
și amintirea pentru dragul 
nostru unchi Mirciulică. 
Nepoții Mlădița, Celestin 
și Speranța.
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