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1984 — on de producții record în agricultura

De pe acum — baze temeinice 
viitoarei recolte de legume

Ferma de legume a Coo
perativei agricole de pro
ducție din Ilia a obținut 
și livrat la fondul de 
stat, în anul trecut, peste 
1 800 tone produse, con
tribuind astfel în bună 
măsură la materializarea 
obiectivelor stabilite în pro
gramul de autoconducere 
și autoaprovizionare teri
torială. Datorită depășirii 
nivelelor de producție pre
văzute la unele culturi, 
cum sînt fasolea, varza, 
tomatele și ceapa, unitatea 
a primit un premiu de pe
ste 180 000 lei.

Pentru anul acesta, fer
mei de legume îi revine 
sarcina să producă și să 
livreze la fondul de stat 
peste 2 000 tone produse. 
Cum este și firesc, reali
zarea unui asemenea o- 
biectiv necesită măsuri ho- 
tărîte, o bună organizare 
a muncii și conducerea cu 
Întreaga răspundere a ac
tivității de producție, tre
cerea de pe acum la pre
gătirea unor baze temeini
ce recoltei viitoare, in lu
mina . cerințelor formulate 
de secretarul general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la Con
sfătuirea de lucru de la 
C.C. al P.C.R. pe proble
me de agricultură din 7—9

Noi mașini montate în bala de reparații de la I.P.S.R.U.M. Deva.

UNIREA Șl INDEPENDENȚA-TEMELII ALE REVOLUȚIEI DIN 1848
în lunga și zbuciumata 

istorie a poporului român 
au existat cîteva elemente 
definitorii care au înso
țit-o în permanență și i-au 
conferit caracterul său a- 
parte în comparație cu is
toria multor altor popoare.

Zămislit din simbioza a 
două neamuri puternice pe 
aceste minunate meleaguri 
de la Carpați la Marea 
Neagră, poporul român 
și-a dus existența sa mul
timilenară înfruntînd cu 
arma în mînă valurile de 
cotropitori care au încer
cat să-i subjuge țara. Con
tinuitatea existenței sale 
s-a dovedit cu mărturii 
științifice de ordin arheo
logic, lingvistic, etnografic 
etc., românii știind întot
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decembrie 1983. împlinirea 
acestor deziderate consti
tuie o preocupare de sea
mă a conducerilor C_AJ*. 
și fermei legumicole, care 
au asigurat declanșarea 
activităților din legumicul
tura.

— Cunoscind sarcinile 
ce le avem de înfăptuit 
— ne-a relatat șeful fer
mei, ing. Emilia Popa, am 
trecut la asigurarea con
dițiilor necesare materia
lizării lor. în vederea pro
ducerii celor peste 1 300 000 
fire de răsaduri, care se 
vor obține în răsadnițe și 
solarii, în această săptă- 
mînă am început acțiunea 
de revizuire și reparare a 
tocurilor, de amenajare a 
solariilor și de transporta
re a celor 1000 tone gu
noi de grajd pentru for
marea paturilor calde, fo
losind mijloacele proprii 
ale unității, pentru econo
misirea combustibililor.

în ceea ce privește pro
ducerea răsadurilor, am 
stabilit să asigurăm o bu
nă densitate în scopul com
pletării eventualelor goluri 
din culturi, aceasta fiind 
una din condițiile esenția
le pentru realizarea pro
ducțiilor planificate. Evi
dent, vom pune accentul 
și pe fertilizarea corespun

deauna să-și apere cu pre
țul a nenumărate jertfe 
pămîntul străbun, pe a că
rui întindere și-a menținut 
străvechea vatră de locui
re. Și chiar dacă numeroa

125 DE ANI DE LA UNIREA 
PRINCIPATELOR ROMÂNE

se popoare l-au izbit ho
tarele sau au încercat să 
se înstăpânească pe aceste 
plaiuri românești, dîrzenia, 
vitejia și mai presus de 
toate dragostea de țară au 
fost scut peste care nimeni 
n-a putut trece. Făcînd din 
piepturile lor un zid de 
apărare la Dunăre, moldo
venii Iul Ștefan cel Mare,
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zătoare a terenului, îndeo
sebi cu îngrășăminte orga
nice. Deoarece avem culti
vată din toamnă o supra
față de 20 ha cu legume 
verdețuri, imediat ce sta
rea terenului va permite, 
vom trece la fertilizarea 
suplimentară a lui cu în- 
grășămintele chimice ce le 
avem în stoc.

Activitatea de produce
re a legumelor este orga
nizată în cadrul brigăzilor, 
ponderea suprafețelor a- 
vînd-o cele din Ilia și Să- 
cămaș. în paralel ne pre
ocupăm și de pregătirea 
condițiilor de irigare a 
culturilor, avind cele trei 
motopompe in stare de 
funcționare.

Deoarece avem și o su
prafață de 40 de hectare 
destinată culturii cartofi
lor, pe lingă o bună fer
tilizare a terenului, vom 
crea condiții să punem la 
preîncolțire o cantitate cit 
mai mare de sămînță.

Mecanizatorii repartizați 
să lucreze în legumicultu
ra — Gheorghe Suba și 
Ion Nelega. precum și coo
peratorii Maria Sorea, Vio
rica Marinconi, Felicia To
ma, Miron Magda și alții,

NICOLAE T1RCOB
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transilvănenii lui Iancu de 
Hunedoara, muntenii lui 
Vlad Țepeș sau atîtor alți 
domnitori, românii au frî- 
nat pentru multe secole 
expansiunea turcească în

Europa. Chiar dacă soarta 
le-a fost uneori potrivnică, 
ei nu și-au părăsit țara 
pentru apărarea căreia nici 
un sacrificiu nu era prea 
mare.

Dezvoltarea conștiinței 
de neam, dorința de unire 
într-o singură națiune, li
beră și independentă au 
fost elemente care au de-

Inginerul șef al I.M.M.R. 
Simeria, Liviu Bădilă, fă
cea calcule.

— Ce nu bate, tovarășe 
inginer șef ?

— Bate. Indicatorii lui 
1983 i-am realizat și de
pășit: plus 5 milioane lei 
la producția marfă indus
trială, 476 osii recondițio
nate suplimentar, 187 de 
vagoane reparate în plus, 
piese recondiționate în va
loare de 21 milioane lei...

— Pe cite vagoane ați 
prins în 1983 certificat 
„Reparat la I.M.M.R. Si
meria" ?

— Pe 26 637. De 18 ti
puri.

— Cu privire la calitate.

„Vtdra* Orăștie. Secția Confecții velur. C.T.C.-ista Ana 
FlUmon execută operația de control calitativ cu marc răs
pundere.

OTEL, LAMINATE.
COCS — 

SUPLIMENTAR 
PLANULUI 

Colectivul Combina
tului siderurgic Hune
doara, mobilizat puter
nic de chemarea adre
sată de secretarul ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. 
în Mesajul de Anul 
Nou, raportează, la ju
mătatea primei decade 
din an, rezultate bune 
în producție. Prin orga
nizarea temeinică a 
muncii, utilizarea la ma
ximum a timpului de 
lucru, a agregatelor și 
mașinilor din dotare, 
siderurgiștii hunedoreni 
au produs peste plan 
1 120 tone de laminate 
finite, 933 tone oțel și 
50 tone cocs metalurgic. 
DOTĂRI ÎN VALOARE 
DE 7 MILIOANE LEI 

în vederea asigurării 
unor condiții tot mai 
bune de lucru în pro
ducție, mecanizării u- 
nor operații mai difici
le, cit și creșterii neîn
cetate a productivității 
muncii, secțiile Uzinei 
de utilaj minier și re
parații Crișcior au fost 
dotate cu noi mașini și 
utilaje în valoare de 
circa 7 milioane lei. A- 
mintim cîteva: pod ru
lant de 12 tone forță, 
două mașini radiale de 
găurit, un tractor și un 
IFRON pentru trans
portul intern al mate
rialelor..

terminat progresul perma
nent în dezvoltarea isto
riei românești.

Unirea înfăptuită de Mi
hai Viteazul a fost o ex
presie a dezvoltării noas
tre firești și chiar dacă a 
fost de scurtă durată, ră- 
mîne o luminoasă pagină 
de referință în istoria po
porului român. Ea a dat 
Europei măsura voinței 
unui popor, iar poporului 
român măsura puterii sale 
și calea dezvoltării sale.

Cărturarii secolelor care 
au urmat, de la Miron 
Costin la Grigore Ureche,

Prof. RODICA ANDRUȘ 
muzeograf principal, 

Muzeul județean Deva
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care a fost părerea bene
ficiarilor ?

— Am avut foarte puți
ne vagoane reparate la roi 
care au „căzut" în teime- 
nul de garanție. Față de 
indicele de realizare a ca
lității de 0,5 admis, am 
realizat 0,0019. C.F.R.-ul 
— principalul nostru bene
ficiar —, C.S. Hunedoara, 
C.S. „Victoria" Călan, com
binatele chimice din Bor- 
zești și Rîmnicu Vîlcea, 
Craiova, alții, pînă la pe
ste 50 — cit numără be
neficiarii noștri — ne cau
tă și ne apreciază munca.

— încheind calculele — 
1983, cum ați pornit in 
noul an, pentru ca emble-

VIAȚA DE PARTID

Discuțiil; individuale cu membrii 
de partid pot și trebuie 

să folosească întregului colectiv
Concepute ca pîrghie 

importantă aflată la înde- 
mîna birourilor organiza
țiilor de bază în vederea 
consolidării unității și for
ței fiecărei organizații în 
parte, discuțiile indivi
duale cu comuniștii de la 
secția de mașini-unelte I 
au prilejuit, pe tot par
cursul anului 1983, anali
ze exigente, în spirit cri
tic și autocritic, a activi
tății politico-profesionale a 
fiecărui membru de partid, 
a vieții și muncii organi
zației în ansamblu. S-a 
urmărit, cum era și firesc, 
modul în care comuniștii 
și-au respectat îndatoririle 
statutare, legile țării, ati
tudinea și comportamentul 
la locul de muncă, în fa
milie și societate.

Nefiind la prima acțiu
ne de acest fel, biroul or
ganizației noastre de bază 
a aplicat o metodologie 
care s-a dovedit eficientă 
și în anii trecuți. Astfel, 
în fiecare lună, cu prilejul 
ședințelor de birou, s-au 
organizat discuții cu 4—5 
comuniști, așa îneît în 
cursul trimestrului IV al 
anului trecut acestea au 
fost încheiate, oferindu-ne 
prilejul pregătirii unui ma (Continuare in pag. a 2-a)

C.S.H. Laminorul bluming 1 300 mm. Hancău Fetru Do- 
rel, 'manevrant pe postul de comandă de la foarfecă de 
1 100 t.f.» care debitează blumurile.

ma „Reparat la I.M.M.R. 
Simeria" să cunoască noi 
creșteri valorice, calita
tive ?

— Anul acesta va trebui 
să reparăm 26 700 de va
goane, de 18 tipuri, cum 
vă spuneam. Indicele de 
creștere a productivității 
muncii este de 13,2 la su
tă. Prin mărirea volumu
lui și numărului de piese 
recondiționate vom econo
misi metal și cherestea în 
valoare de peste 43 milioa
ne lei. După primele noas
tre calcule, după cum am 
pornit în noul an de mun
că, credem că ne vom în
deplini și chiar depăși a- 
ceste sarcini.

Am urmărit în continua
re, concret, la locurile de 
muncă, în ce măsură prind 
să se îndeplinească sarci
nile anului in care am 
intrat.

Nistor Irinca, muncitor, 
șef de echipă, la șasiu, sec
ția I — cisterne, ne-a spus: 
„Planul echipei mele este 
să reparăm 8 șasiuri pe zi. 
Facem 10 și chiar 16 Mun
citorii din echipa m.a în 
frunte cu loan Pienar, Sa
bin Suciu, Ioan Popescu, 
Marcela Munteanu mun
cesc cu toată răspunderea. 
Echipa își depășește per
manent sarcinile". Adjunc-

GH. I. NEGREA 

(Continuare in pag. a 2-a)

terial amplu în care, în*- 
fața adunării generale, au 
fost prezentate concluziile 
desprinse. Trebuie amintit 
aici, ca fapt pozitiv, re
ceptivitatea pe care au do
vedit-o majoritatea comu
niștilor din organizația de 
bază față de scopul, de 
rolul discuțiilor indivi
duale. în afara raportări
lor asupra activității din 
producție și modul de în
deplinire a sarcinilor de 
partid, cu acest prilej ei 
au formulat sugestii, au 
făcut propuneri și obser
vații privind modalitățile 
prin care se poate inter
veni, folosind mijloacele 
muncii politice, pentru mai 
buna organizare a muncii 
in producție, pentru îmbu
nătățirea tematicii adună
rilor generale, au oferit—- 
soluții concrete vizînd 
creșterea răspunderii și 
aportului comuniștilor fa
ță de îndeplinirea sarcini
lor de producție. între ei 
amintim pe loan Nicula,

IOAN CIOCAN, 
secretarul biroului 

organizației de bază 
Mașini-unelte I de ia 

U.U.M.R. Crișcior



îndatorire primordială a fiecărui 
om al muncii, a fiecărui cetățean
Masuri bine gîndite, 

eficiente în producție
e- 
e- 

electrice la toate 
de muncă sînt ur-

— Cînd măsurile de 
conomisire riguroasă a 
nergiei 
locurile 
mărite îndeaproape, apli
cate cu 
te 
tor Almășan, 
comitetului de partid 
la Uzina de utilaj minier 
șl reparații Crișclor — re
zultatele nu întîrzie să a- 
pară. Spun asta cu toată 
convingerea, din experien
ța colectivului nostru. 
Ne-am confruntat cu mul
te probleme în alimentarea 
consumatorilor cu energie. 
Am reușit însă să facem 
față cu succes sarcinilor 
de plan, în condițiile alo
cării, mai ales pe lunile 
noiembrie și decembrie 
ale anului trecut, a unor 
cote de energie mult dimi
nuate.

— Cum, tovarășe secre
tar 7

— Insistînd permanent 
pentru transpunerea în 
viață, punct cu punct, a 
programului de măsuri sta
bilit de către consiliul oa
menilor muncii și comisia 
energetică, desfășurînd am- 

”«ple dezbateri cu muncito
rii, explicîndu-le necesita
tea economisirii fiecărui

maximă seriozitl- 
aprecia tovarășul Vic- 

secretarul 
de

C.S.V. Că lac. Echipa de timplari modelori, condusă de Doinei lurna, execută modele lingotieră tip butelie.

ii„Reparat la I. M. M. R. Simeria un certificat 
de garanție și prestigiu muncitoresc

(Urmare din pag. 1}

tul șefului secției cisterne, 
ing. loan Papeț, a com
pletat: „Sarcinile mobiliza
toare ale acestui an impun 
mai buna organizare a 
fiecărui loc de muncă, res
pectarea riguroasă a flu
xului tehnologic de repa
rare a vagoanelor, întări
rea ordinii și disciplinei, 
economisirea materialelor 
deficitare — carbid, com
bustibili, gaz metan, ener
gie electrică. Vom munci 
mai bine și le vom rea
liza". La rândul său, loan 
Chinei u, muncitor, șef de 
echipă la tunelul de spă
lare a vagoanelor, a ținut 
să adauge: „Dacă noi, cei 
de la spălare, nu dăm va
goane cît mai multe, n-au 
ce face cei de la reparații".

— Și dați ? 

kilowatt, importanța înlă
turării cu desăvârșire a ri
sipei. Din aceste discuții 
au rezultat noi propuneri, 
de real folos producției. 
Astfel, pentru a nu depăși 
consumul în orele de vîrf 
de sarcină, compresoarele, 
turnătoria, cuptoarele de 
tratament termic au fost 
programate în schimburile 
I și III, în schimbul II 
funcționînd numai compar
timentele strict necesare. 
In concluzie, printr-o mun
că responsabilă, la toate 
nivelurile, am reușit ceea 
ce ne-am propus, determi- 
nîndu-i pe consumatorii 
noștri să preia din sistem 
numai strictul necesar de 
energie.

— Ce economii de ener
gie ați obținut in 1983 ?

— Pe întregul an am e- 
conomlsit 539 MWh, din 
care peste 100 MWh în ul
timul trimestru al anului. 
Sînt economii frumoase, 
care reflectă eforturile 
noastre în această direcție, 
dorința fierbinte a tuturor 
celor peste 1300 de lucră
tori ai uzinei de a ridica 
necontenit eficiența mun
cii lor.

B. CORNEL

— Planul prevede 10 va
goane spălate pe schimb 
și livrate la reparat. Nu 
încheiem niciodată ziua 
de muncă fără a ne de
păși sarcinile. 15, 18 va
goane spălate în fiecare 
schimb — cam așa mun
cim noi aici, la tunelul 
de spălare.

Și cei de la atelierul me
canic își depășesc zilnic 
sarcinile de plan. Cornel 
Turdășan, șef de echipă, 
releva: „Planul echipei me
le este să reparăm 76 de 
roți zilnic".

— Acum este ora 12,30. 
Cîte ați reparat ?

— 66. Pînă la sfîrșitul 
schimbului ne realizăm și 
depășim planul.

— Ca muncitor, 
echipă, cunoașteți 
cini aveți în acest

șef de 
ce sar- 
an 7

In unități echivalente

Energeticienii de la 
întreprinderea electro- 
centrale 
gajat cu 
bi li ta tea 
primele : 
pentru 
rezultate

Deva s-au an- 
toată resporrsa- 
în muncă, din 

zile ale anului 
a răspunde cu 

cit mai bune

Energie electrică 
peste prevederi

chemării partidului de 
a asigura țării in a- 
ceastă perioadă canti
tăți sporite de energie 
electrică. Preocupindu- 
se permanent de men
ținerea instalațiilor și 
agregatelor energetice in 
funcțiune Ia parametri 
maximi, ei au reușit ea 
in perioada trecută din 
an să livreze suplimen
tar în sistemul energe
tic național 27 417 MWh 
energie electrică, din 
care peste 15 000 MWh 
au fost realizați pe ba
ză de cărbune.

11 000 
reprezintă 

vagoane 
patru

— cum vorbesc economiștii
— planul este de 
bucăți. Acesta 
reparații de 

C.F.R. pe două și 
osii, plus reparații de va
goane pentru terți, pe pa
tru osii. Ne vom realiza și 
depăși planul, cum o fa
cem de ani și ani de zile.

Referindu-se la modul în 
care a abordat sarcinile a- 
nului 1984 colectivul ate
lierului mecanic, Iuliu Bog
dan, secretarul organiza
ției de partid 
aprecia: „Ne 
sarcinile din 
le-am dezbătut 
crat eu comuniștii, cu toți 
oamenii muncii. Sînt deo
sebit de mobilizatoare, dar 
realizabile, în condițiile 
unei bune organizări și a 
unei riguroase discipline a 
muncii".

—• Colectivul de la

pe atelier, 
cunoaștem 
acest an, 

și prelu-

Discuțiile individuale 
cu membrii de partid

(Urmare din pag. 1)

ale
10—12 

fiecare din ul- 
luni ale anu- 
De asemenea, 
îmbunătățirea 
a disciplinei,

discuțiilor 
descoperit, 
că dintre 

nu prea se

Mircea Tudoran, Candin 
Leaha, Dorica Ștefan, A- 
vram Rusu, Victor Micu 
ș.a. Aplicate imediat, res
pectivele soluții s-au dove
dit viabile, secția noastră 
înregistrînd depășiri 
planului cu cite 
procente în 
timele trei 
lui trecut, 
aș aminti 
substanțială 
in aceeași perioadă nefiind 
înregistrate absențe ne
motivate sau sancțiuni.

Cu prilejul 
individuale am 
ca să zic așa, 
comuniștii care 
înscriu la cuvânt în adu
nările generale, mulți po
sedă un larg orizont poli
tic și ideologic, cunoștințe 
bogate de cultură generală, 
idei fertile pentru ridica
rea nivelului activităților 
politice și profesionale ale 
oamenilor muncii din sec
ție. In același timp, l-am 
cunoscut mai bine ți pe 
cei care in practică nu dau 
curs vorbelor frumoase 
rostite in ședințe, in adu
nări.

Adunarea generaj in 
care au fost - prezentate 
coDduzule desprinse in 
urma discuțiilor individua
le a fost, se poate spune, 
un model de combativita
te și participare. Un loc 
deosebit in cadrul analizei 
pe care au făcat-o cu a- 
cest prilej numeroși mem
bri ai organizației înscriși 
la-cuvânt l-a deținut pro
blematica realizării în bu
ne condiții a sarcinilor 
^sorite ce ne revin în a- 
cest an. loan Drăghiță, 
Nicolae Negrea, lom Gu- 
lea, Viorel Ghilean, comu
niști destoinici, conducă-

I.M.M.R. Simeria are un 
prestigiu muncitoresc bine 
cunoscut. An de an ne-am 
îndeplinit și depășit sarci
nile, care, trebuie să o 
spunem, au crescut de la 
o etapă la alta. Avem oa
meni buni, muncitori pri- 
cepuți, cu mare vechime 
în întreprindere, comuniști 
de nădejde, a căror expe
riență se îmbină cu ela
nul tinerilor muncitori. A- 
nul 1984 pune în fața 
noastră sarcini deosebite. 
Va trebui să redăm căii 
ferate, altor beneficiari, a- 
proape 30 000 de vagoa
ne, care să circule în de
plină siguranță. întregul 
nostru colectiv este mobi
lizat să-și îndeplinească e- 
xemplar această sarcină — 
a concluzionat loan Giur
giu, secretar adjunct al 
comitetului de partid pe 
întreprindere.

produselor,

combustibili.

tori de formații, au venit 
cu propuneri concrete pen
tru mai buna organizare a 
muncii, realizarea integra
lă a principalilor indica
tori de plan, îmbunătăți
rea calității 
realizarea de economii de 
energie și
Toate acestea își găsesc 
materializarea încă din 
primele zile ale acestui 
an, membrii de partid din 
organizația noastră însu- 
șindu-și prevederea statu
tară conform căreia co
munistul trebuie să fie un 
exemplu personal în fața 
colectivului de muncă, să 
lupte pentru realizarea in
dicatorilor de plan, să ma
nifeste grijă deosebită față 
de calitatea produselor.

Lumini și penumbre
la Răchitova

și bufetul din 
cu aportul insem- 
deputaților și cetă-

Șerica Paveloni, 
Minodora

universal din 
de comună.

Drp'.asîndu-ne la Răchi
tova, remarcăm că multe 
casc au fațadele recent zu
grăvite, împrejmuirile și 
anexele gospodărești îngri
jite corect. Dar să dăm cu
rtatul primarului comunei. 
Vaier Tășală:

— Stat numeroase acțiu
nile ediiitar-gospodărești 
organizate ta ultima vreme 
ta cele șapte sate ale co
munei. S-au tencuit și zu
grăvit școala generală, ma
gazinul 
Boița, 
nat al 
țenîlor 
Vaier Clep și 
Floresau. S-au executat re
parații capitale care au 
inclus tencuieli' exterioare 
și interioare, împrospăta
rea firmelor, remedierea u- 
nor defecțiuni la acoperiș 
la magazinul 
satul centru 
Această am
plă lucrare 
s-a efectuat 
prin munca 
patriotică a 
zidarilor 
și a ce
lorlalți lucrători de la sec
țiile de prestări servicii, 
între care s-au remarcat 
Gheorghe Lupu, Gheorghe 
Drăgănescu, Siminic Petriș, 
Iustin Andrioni, Ioan O- 
pîrlescu, Dorel Tășală ș.a. 
Nu demult au fost con
struite în Ciula Mare și 
Ciula Mică — prin munca 
patriotică a sătenilor Mi
nus Stoica, Severică Mo- 
coni. Aurica Magdescu, 
Gheorghe Sandu, Siminic 
Vlăiconi ș.a. — cîte o sta
ție de autobuz acoperită. O 
asemenea stație se amena
jează acum și în satul Vă- 
lioara.
- Și 

chitova 
Neiconi, 
lui executiv al consiliului 
popular, s-au efectuat lu
crări de reparații la aco
periș. A fost încheiată re
cent acțiunea de reamena- 
jare a drumului Ciula Ma
re—Vălioara, ce străbate 
centrul de comună. Aceste 
acțiuni au fost sprijinite 
de părinți ai elevilor, între 
care Simlon Albu, Moise 
Onica, Gheorghe Drăgănes
cu, Simlon Neiconi și alții 
ca și tineri din organiza
ția U.T.C. a localității Ră
chitova: Eugen Drăgănes
cu, Eugen Brăila și Vaier 
Onescu.

Toate bune și frumoase. 
Numai că, pe alocuri am 
văzut margini de grădini 
ale căror împrejmuiri sînt 
lăsate .în paragină, case cu 
tencuielile deteriorate, ce 
vin în contrast cu aspectul 
estetic general al fațade
lor, unele împrejmuiri ale 
imobilelor neîntreținute 
corespunzător. Reținem că 
prevederile Legii 10 din 
1982 au fost popularizate 
cu diverse prilejuri, ca 
adunările cetățenești, întîl-

Localilatea - 
oglinda spiritului 

cetățenesc

la școala din Ră- 
— continuă Petru 

secretarul birou-

De pe acum - 
baze temeinice

(Urmare din pag. 1)

cusînt hotărîți să lucreze 
întreaga răspundere și pri
cepere pentru a obține 
rezultate superioare, pro
ducții record, așa cum 
ne-a cerut secretarul gene
ral al partidului. ’ Pentru 
cunoașterea și aplicarea 
tehnologiilor înaintate în 
legumicultura, ,1a cercul de 
învățămînt agrozootehnic 
punem accentul pe aspec
tele activității practice, vi- 
zînd toate lucrările ce tre
buie să le realizăm la un 
înalt nivel calitativ și în 
perioadele optime, avînd 
astfel certitudinea că vom 
valorifica deplin întregul 
potențial al fermei.

15,00 Telex— 
15,05 Muzică
15.15 Cărți § 
15,25 Televa»
15.40 Agrozo 

țelesul 
color)

16,00 Ecran 
„Puștiu 
a Studi 
grafic 
Partea 

20,00 Telejun 
lor).

20,20 Panorai 
20,45 Teatru 

cronica 
parte) 

21,30 La zi 
cunde

21.40 Estrada 
dansului

22.15 Telejurr 
lor).

DEVA: Alb
Spaniolii dp 
(Arta); HUNI 
omul zăpezi] 
B.D. la mun

nirea deputfților cu alegă
torii, în cadrul întâlnirilor 
prilejuite de „Tribuna de
mocrației", dar că practic 
ele nu s-au aplicat, că zo
nele care corespund cu 
capătul unor terenuri a- 
grieole vor fi repartizate 
acelor cetățeni care dețin 
suprafețe de pămînt în a- 
cele locuri, în sfârșit că 
într-o localitate înconjura
tă de dealuri, cu casele 
răsfirate, grupate doar pe 
alocuri, cum este Răchito
va, efectuarea permanentă 
a curățeniei șl a ordinii 
pe trotuare și drumuri, în 
curți și în grădini, pe te
renurile pe care le dețin 
cetățenii, cere un efort de 
mobilizare și de efectuare 
a acestora ceva mai deose
bit față de acele comune 
unde casele gospodarilor 
sînt așezate una lingă 
alta de-a lungul străzilor.

I le spu
nem pe toa
te acestea 
primarului, 

oare ne 
completea

ză :

(Flacăra); Cc 
dului (Siderv 
torul de pe 
(Arta); Ordii
deți focul (( 
PETROȘANI 
nirea); Baiu, 
sear

LUPfl^^ J]
nia apașilor 
VULCAN: Inc
pirj olițe (Luc 
NEA: Marile 
nerul); ANIN 
lerii tetitoni 
(Muncitoresc) 
Viață particu 
tul) î BRAD: 
casă fără mir 
șie); ORAȘ' 
șar^e (Patria; 
BAI : intîmp' 
tele Tien Yuî 
de cultură); I 
la Hortița (D 
cat in spate: 
piii bătt-jfei 
de cultură) ; S 
sa visurilor 
ILIA: Și a foi 
mina).

1|»RONC

— Și incintele unităților 
economice ca C.A.P. Ciula 
Mare și Mina Boita ar pu
tea fi mai bine gospodări
te. Cetățenii au făcut pro
punerea ca drumul ce lea
gă Boița de Părani să fie 
folosit cu mai multă aten
ție de către cei de la Uzi
na de preparare, care de
teriorează această porțiune 
de drum. Aceeași proble
mă se ridică cu privire 
la drumul din cen
trul satului, folosit pentru 
transportul lemnului din 
Valea Cel ții la Cîrnești. 
Mașinile grele deteriorea
ză mereu acest drum, dar 
I.F.E.T.-ul nu sprijină re
parația lui.

S-au întreprins multe și 
frumoase acțiuni obștești 
cu scopul de a da un chip 
primenit așezării. Cei mai 
mulți gospodari au bunul 
obicei de a-și mătura curți
le și porțiunea din fața ca
selor, de a-și igieniza ane
xele gospodărești și adă
posturile pentru animale, 
de a planta flori în grădi
nile din curți și chiar din 
fața caselor (acum în timp 
de iarnă mușcatele, calele 
sau clopoțeii zîmbesc 
din ghivecele așezate oe 
pervazul ferestrelor), dar 
nu trebuie neglijate rigo
lele și șanțurile nici pe a- 
cele porțiuni care cores
pund cu capetele unor te
renuri agricole și care a- 
cum, pe alocuri, sînt pline 
de mărăcinișuri și vreji 
usc ați. Se simte nevoia în
treprinderii de către depu- 
tați a unor acțiuni de gos
podărire, a unei mobilizări 
active a cetățenilor din 
circumscripțiile electorale 
în scopul primenirii gene
rale a satelor.

REZULTATE 
GERII EXTB 
PRONOEXPRE 
AN, DIN I 
1984 :

Extr. 3
1, 8. *****

FAZA A n-

Extr. a Il-a 
42, 29, 8.

Extr a IlI-a
22, 45, 4.

Extr. a IV-a
14, 16, 28.

Extr a V-a
35, 22, 4

Extr a vi-a
2, 26, 15.

Extr. a vii-s
27, 42, 34.

Extr. a VIII-i
15, 44, 21

Extr. a IX-a
36, 42, 7.

FAZA A lu
men tară)

Extr. a X-a : 
7, 18, 26.

Fond total d
4 406 766 lei.
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elita fotbaluluisă te menȚn în

cu MIRCEA REDNICInterviu de vacanță

• • -a.

la 
sîn-

MIRCEA REDNIC — așa cum 
îl țin la suflet hunedorenii, 
și cum dorește el însuși...

E greu să ajungi, dar și mai greu
menții, în fapt să evoluezi, 
crești pe măsură ce creș- 
dificultatea meciurilor in

ternaționale, o dată cu e- 
xigența și pretențiile iubito
rilor fotbalului față de jocul 
echipei și pentru rezultate 
tot mai bune. Eu, împreună 
cu echipa națională, am a- 
vut șansa să urmez acest 
drum, de la Hunedoara pînâ 
la... Paris și probabil mai 
departe. Am fost prezent în 
toate meciurile echipei lui 
Mircea Lucescu, prezent la 
toate victoriile și înfrîngerile, 
cite au fost. Oricum, a fost 
frumos, nespus de frumos.

rozitatea iu», îmi oferă spre 
învățare numeri lucruri bune, 
folositoare. La lot, peste tot 
în avion, la masă, în ca
merele de hotel sîntem îm
preună, timpul liber îl petre
cem după programul întot
deauna bine chibzuit stabi
lit de Loți.
- Cum e atmosfera 

lot ? Se povestește că 
teți ca o familie.

— Așa și este. O plăcere. 
Programul este cu cap făcut, 
dă impresia că nu e greu, 
suprasolicitant; totul e atrac
tiv, cu noutăți, încît nu se

Unirea și independența — 
temelii ale revoluției din 1848

(Urmare din pag. 1)

■ Patria) ;
I nouă 
»A: Veți, 
■odern) ; 
|la mare 
leningra- 
11); Mar-
Arcona“ 
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uctorul); 
cleta (U- 

sîmbătă

■ tII
lultural) ; 
I și locuri 
lui) : LO- 
Ințe (Mi
lk: Cava- 
IriUe I-II 
Iricani : 
I (Reteza- 
pătate de 
keaua ro- 
I Marele 
lEOAGIU- 
pe muu- 

In (Casa 
EG: Insu- 

; tmpuș- 
Lan? Co
li (fcrasa 
5RIA: Ca- 
Uureșul) ; 
izzul (Lu-

PREȘ

Aflat în scurta sa vacanță 
printre ai săi, acasă la Hu
nedoara, internaționalul Mir
cea Rednic — numărul 5 in 
fotbalul nostru, după anche
ta ziarului „Sportul", nu
mărul 1 în ochii antrenori
lor săi de la Dinamo și ai 
altor tehnicieni, oricum unul 
dintre cei mai buni fotbaliști 
ai țării la ora actuală — a 
fost prezent, alături de An
done, și împreună cu foștii 
colegi de la Corvinul, la me
ciul de sală împotriva Mu
reșului Explorări Deva.

Dialogul cu Mircea Red
nic, purtat înaintea acelei 
frumoase după-amieze fot
balistice de joia trecută, de 
ta Sala sporturilor din De
va, a fost privit și primit, atît 
de către interlocutor, cît și 
de reporter cu deplină satis
facție și bucurie. Sperăm că 
va fi primit la fel 
torii suporteri ai
- Deci, Mircea 

cum e in lumea 
elita fotbalului î

— Frumos și greu, teribil 
de greu. Nu e ușor de ajuns, 
dar parcă și mai greu e să

cînd nu am 
Mă uitam la 
cît de liniștit 
uimea. Mă
ba să văd ceva la 
ba să aranjez ceva

dată 
impor- 

putut 
Loți, la 
doarme 
sculam

EXTRA
ORDINARE 
k NOULUI 
IANUARIE

40, 5,

33, 36, 24,

34, 4,

42,16,7,

9,

: 35, 6,

«.

38,

25,

9, 41,

(supli-

41, 23, 17,

ciștiguri :

A
bil pentru 
;ie 1983 : 
răci ușor, 

r acoperit, 
precipitații 
sub formă 
Vîntul va 
loderat, la 
si sud—est, 
,rul vestic, 
dnime vor 
re minus 6 
1, iaf cele 
ninus 1 șl 
•apt ea șl 
la semnala

(Meteoro- 
Vrasgyak).

și de citi- 
fotbalului.

Rednic, 
bună, in

- Dar la Bratislava, in sea
ra dinaintea meciului, cum 
a fost ?

— A fost singura 
dinaintea meciurilor 
tonte 
dormi. 
Boloni, 
și mă 
mereu, 
ghete,
în sacoșă; nu-mi venea som
nul. in schimb nu-mi era 
frică de meciul ce urma. Vă 
asigur I Toți, absolut toți din 
lot eram convinși că nu a- 
vem voie, nu putem să ra
tăm acest meci și, deci, ca
lificarea. Știam atît de bine 
ce avem de făcut și eram 
atît de montați psihic, mo
ral, încît nu concepeam că 
ne va putea învinge cineva.
- Cît este adevăr și cit... 

literatură în prietenia ta cu 
Boloni ?

— Este numai și numai a- 
devăr I Este prietenul cel mai 
bun, sincer, care se ocupă 
de mine ca un părinte; sub 
toate aspectele am de în
vățat de la el și, cu gene-

poate vorbi despre monoto
nia chinuitoare a cantona
mentelor. Și apoi, băieții sint 
excepționali, fncă de la pri
ma mea convocare, cînd e- 
ram „copilul" — nimeni nu 
m-a tratat așa la lot I — 
mai vechii internaționali, și 
îndeosebi era iove ni i Bălăci, 
Ștefănescu și ceilalți, Boloni, 
s-au ocupat de noi, tinerii, 
cu dragoste, colegialitate, 
prietenie și aș zice egalitate, 
consideri ndu-ne egalii tor din 
moment ce eram incluși în 
lot Aceeași e atmosfera și 
acum, insă mai adîncă, moi 
temeinică în caracterul ei 
de familie.

— Cum e Mircea Lucescu 
de la națională față de cei 
de la Corvinul î
- Același vajnic muncitor 

pentru idei, pentru căutări ; 
neobosit căutător de soluții 
înaintea meciurilor, fără o- 
dihnă 
avion 
tot cu 
tează, 
scoate
și caiete.
- Așa a... scos o echipă

a 
a

și astîmpăr. Nici în 
nu pierde timpul. E 
pixul în mină și no- 

cu mapa din care tot 
fel de fel de hîrtii

Fructuos bilanț internațional 
al sportivilor hunedoreni (I)

s-a încheiat 
fructuos pen- 

sportivă

IV la navo- 
și locul V —

nu- 
aur, 

unor

Anul 1983 
cu un bilanț 
tru „activitatea 
desfășurată în județul Hu
nedoara. Un salt calitativ 
fără precedent, privind 
contribuția sportivilor hu
nedoreni la reprezentarea 
internațională a sportului 
românesc, s-a produs în 
anul trecut și 6-a concre
tizat în cucerirea a 
meroase medalii de 
argint și bronz, a
locuri fruntașe în compe
tiții mondiale, - europene, 
balcanice, altele interna
ționale — de seniori și ju
niori, precum și partici
parea în numeroase loturi 
naționale.

în plus, s-a lărgit sfera 
disciplinelor și ramurilor 
sportive în care hunedo
renii s-au remarcat ori 
chiar s-au impus: gimnas
tică, modelism, canotaj, 
popice, atletism, tir cu ar
cul, fotbal, rugbu

Strict statistic, bilanțul 
internațional al sportivilor 
hunedoreni «e orezintă 
astfel :

H CAMPIONATE MON
DIALE • Seniori: Ecate- 
rina Szabo (C.S. „Cetate" 
Deva — gimnastică) — cam
pioană la sol; locul II — 
cu echipa, la sărituri și 
paralele; locul III — indi
vidual compus; Lavinia A- 
gache — locul II — cu e- 
chipa, la sărituri și para
lele; locul III — la bîrnă) 
locul IV — la sol; locul 
VI — individual compus) 
Daniela Ciortan (Jiul Pe
troșani — modelism), lo
cul III — la navomodele 
F2A și Bl; Cristina Cior-

tan — locul 
modele FSRE 
la FIE 1 kg ; Csaszar Ti- 
beriu — locul IV la navo
modele EH și la 3 AV 5 • 
Juniori: Maria Drăgan
(C.S.Ș. Deva — canotaj) — 
locul III; Traian Țălnar 
(C. S. Metalul Hunedoa
ra — popice) — locul II 
la perechi.

■ CAMPIONATE 
ROPENE • Seniori: 
terina Szabo — campioană 
la paralele și sol; locul II
— la sărituri; locul III — 
la individual compus; La
vinia Agache — campioa
nă la bîrnă; locul II — la 
individual compus și pa
ralele; locul III — la să
rituri; Petre Drăgoiescu 
(Jiul Petroșani — atletism)
— locul IV la 800 m. • 
Juniori: Keseg Margareta 
(C.S. Cetate Deva — atle
tism) — locul II la 1500 
m.

■ CAMPIONATE BAL
CANICE • Seniori: Keseg 
Margareta — locul II — 
la 1 500 m; Dorina Damian

EU- 
Eca-

(Minerul Aninoasa — tir 
cu arcul) — locul I cu e- 
chipa. • Juniori: Keseg 
Margareta — 5 locuri I — 
la cros, individual și cu e- 
chipa, la 1500 și la 800 
m; Konsza Gongy (C. S. 
Cetate Deva — atletism)
— locul I — la cros, cu 
echipa; locul II — la cros, 
individual; locul III — la 
1 500 m; locul V — la 800 
m; Cleopatra Pălăceanu 
(C.S. Cetate Deva — atle
tism) — locul IV — la 1 500 
m; Dumitru Dobre (C. S. 
Cetate Deva — atletism)
— locul IV — la 5 000 m ; 
Baiint Tibor (C.S. Cetate 
Deva — atletism) — locul 
V — la triplusalt; Daniel 
Grancea (CJS.Ș. Deva — 
canotaj) — locul III ; Da
niela Silivaș (C.S. Cetate 
Deva — gimnastică) locul
I — cu echipa, la individual 
compus și la bîrnă; locul
II — la paralele și la sol; 
Zsok Alina (C. S. Cetate 
Deva — gimnastică) — lo
cul III — la sărituri.

a României pentru un tur
neu final european dintr-o 
grupă cu Italia și celelalte...

— Așa, cu muncă, cu vi- 
deocasetofonul, cu antrena
mente, turnee, jocuri, cu 
scheme tactice, cu spiritul 
de echipă, cu formarea ati
tudinii lotului față de fot- 
balui mare.

- Apropo de tactică. Cum 
iți vine postul de mijlocaș, 
de la Bratislava ?
- îmi convine. Am mai 

mult ocazia să apar în față. 
Spațiul e moi mic și îmi ră- 
mîne forța necesară, nu ca 
la plecările din spate, după 
care, ajuns acolo, in fața 
porții adverse, ori nu mai 
aveam suflu să închei, ori 
eram victimă ușoară a unui 
adversar hotărît. Oricum, ori
unde voi juca, încerc, mai 
bine ca pîno acum, să fac 
ceea ce am de făcut
- Cum vezi echipa noas

tră in turneul din Franța ?
— Cu șansa ei reală de 
veni în partea superioară 
clasamentului final.

— Dar pe Dinamo in fața
Iui Dinamo Minsk ?

— Deocamdată, ambele e- 
chipe au șanse egale. Un 
adversar nu prea cunoscut 
dar oricum dificil, incomod. 
E bine insă că jucăm intii 
la Minsk.

— Ce părere ai de Corvi- 
nul de azi ?

— Regret foarte mult scă
derea echipei mele, dar sint 
sigur că in afara vinei co
legilor mei, în involuția Cor- 
vinului atirnă și prea desele 
schimbări de antrenori. In 
mai puțin de un an s-au 
perindat trei antrenori. Prea 
mult Acum, înaintea returu
lui, aud că va veni un nou 
antrenor. Iarăși timp de a- 
comodare și cunoaștere re
ciprocă, iarăși idei noi ce 
nu se pot asimila rapid și 
returul începe pe 19 februa
rie.

Oricum, doresc foarte mult 
s-o văd pe Corvinul ieșită 
din impas și regret foarte 
mult că nu sint, împreună 
cu Andone, aiături de co
legii noștri la efortul reve
nirii. Dar sper, îmi doresc 
sincer foarte mult să revin 
între ei, să mă întorc la Hu
nedoara.

— Chiar așa ?
— Chiar așa !

NICOLAE STANCIU

de la Ion Neculce la Di- 
mitrie Cantemrr, iluminiș
tii Școlii Ardelene și mulți 
alții au demonstrat în scrie
rile lor originea comună 
a tuturor românilor și ne
cesitatea unirii lor într-o 
singură țară. în Moldova 
și Muntenia subjugată de 
turci ori în Transilvania 
stăpînită de habsburgi, ro
mânii au gîndit' și au sim
țit românește, au luptat cu 
arma sau eu condeiul pen
tru păstrarea ființei națio
nale, pentru constituirea 
statului național, pentru 
independență națională.

Mișcările de mai mică 
sau mai mare amploare 
din secolele XVIII—XIX 
au avut, toate la un loc și 
fiecare în parte, pe lingă 
caracterul social și pe cel 
național.

Revoluția de la 1821, 
condusă de Tudor Vladi- 
mirescu, este grăitoare în 
acest sens. Mijlocul secolu
lui al XIX-lea aduce o in
tensificare a acestor miș
cări, programele revoluțio
nare din această perioadă 
punînd la loc de frunte re
vendicări general-democra- 
te care au antrenat la 
luptă mase largi populare.

Dar cea mai importantă 
dintre toate este ideea re-

învierii vechii Dacii, idee 
care apare în programele 
din cele trei provincii ro
mânești. „Independența este 
cheia de boltă fără de ca
re s-ar dărîma însuși edi
ficiul național" spunea, cu 
adîncă înțelepciune Mihail 
Kogălniceanu, unul dintre 
fruntașii revoluționari mol
doveni. „Noi vrem să ne 
unim ’ cu țara“, răsuna pe 
întinsa dar neîncăpătoarea 
— pentru moment — cim- 
pie a libertății de la Blaj. 
Exprimă toate acestea una 
și aceeași năzuință a unuia 
șl aceluiași popor, dorința 
de unire a tuturor români
lor, într-o țară a lor, li
beră și independentă, „pen
tru că, soarele, pentru toți 
românii, la București ră
sare" .

Și chiar dacă, pentru 
moment, voința unei în
tregi națiuni n-a putut fi 
înfăptuită, istoria va fi a- 
ceea care, prin mersul el 
firesc, va duce la înfăptui
rea unui vis de aur al unul 
întreg popor Unirea și in
dependența, în pofida unei 
Europa conservatoare, îm
potriva unei împotriviri 
care a durat secole și a 
costat multe vieți româ
nești.

Unirea și independența. 
Atunci, acum și pentru tot
deauna.

Festivalul filmului la sate
• Pricaz, Toplița. „Creș

terea și educarea tinerei 
generații ' prin 
pentru muncă" 
ma acțiunilor 
în cele două
La Pricaz, dezbaterea a 
fost inspirat susținută de 
proiecția filmului „Prea 
tineri pentru riduri". Vio
rel Igreț, Ionel Verejan, 
Rodica Boșițan și Gheor- 
ghe Enache au avut o 
contribuție reală la reușita 
manifestărilor.

• Cinciș-Cerna. Iubitori 
ai celei de-a Vil-a arte 
s-au întîlnit la masa ro
tundă cu tema 
zilelor noastre 
românesc" într-o discuție 
vie, prilejuită de filmul 
„Omul care ne trebuie".

• Nădăștia Superioară. 
„Comunistul — promotor 
al înaltelor valori morale 
ale societății socialiste" a 
fost titlul simpozionului 
organizat pe marginea fil
mului „E atît de aproape

CITITORIIDIALOG
ÎNTREBĂRI -
RĂSPUNSURI

Miercuri, la Sala sporturilor Deva
Cuplaj fotbalistic MUREȘUL EXPLORĂRI — 

JIUL PETROȘANI
O nouă după-amiază fotbalistică atractivă se a- 

nunță pentru miercuri. De data aceasta, cuplajul de... 
trei meciuri va reuni jucătorii din Deva și Petroșani. 
In deschidere, de la orele 15, vor juca două echipe 
de juniori din Deva ; de la orele 16, meci de olds- 
boy: Mureșul Deva — Jiul, cu Libardi, Tonca, 
Ștoker, Cotormani, Dodu, Szoke, Naidin și alții ; de 
la orele 17, Mureșul Explorări — Jiul, cu Cavai, Var
ga, P. Grigore, Băiuță, M. Popa, Stana și ceilalți.

Așadar, o nouă frumoasă întîlnire de vacanță cu 
fotbalul, deocamdată de sală...

>

• Aurel Ochian — Pui. 
Reținerea din pensia ce 
vi se cuvine a fost și este 
făcută în baza sentinței 
judecătorești nr. 394/1983, 
prin care ați fost obligat 
la plata sumei de 10 000 
lei pentru lipsă în ges
tiune la Cooperativa de 
producție, achiziții și des
facerea mărfurilor Pui.

Sentința fiind rămasă 
definitivă la data de 23 
martie 1983, s-a procedat 
legal la reținerea a cîte 
500 lei lunar — reprezen- 
tînd 1/3 din cuantumul 
pensiei.

• Iosif Vlad — Gura- 
sada. Din verificarea e- 
fectuată la Exploatarea 
minieră Vețel, rezultă că 
într-adevăr, în luna oc
tombrie, 1983, aveați 3 ab
sențe nemotivate (11, 14 
și 15 octombrie), ceea ce 
a dus la pierderea drep
tului de alocație pe a- 
ceastă lună.

muncă și 
a fost te- 
organizate 
localități.

„Eroi ai 
în filmul

fericirea". înv. Elvira Măn- 
gălan și deputata' Mari» 
Stănculea au împlinii, prin 
intervențiile lor, reușita 
simpozionului.

• Uroi. Filmul românesc 
„Clipa" a fost „materia 
primă" în organizarea unei 
interesante dezbateri pe 
tema „File din marea epo
pee a făuririi societății 
socialiste multilateral dez
voltate", oglindite fn arta 
cinematografică. Aportul 
Aurelei Crișan și al Fel>- 
ciei Mihuț a 
cabil.

• Baia de 
viul „Filmul 
popularizării 
cii și echității socialiste", 
realizat de Maria Lupu- 
lescu și Bujor Marian, pe 
marginea producției cine
matografice „Cianura șî 
picătura de cerneală" a 
fost una din acțiunile de 
ecou în cadrul Festivalu
lui filmului la sate.

fost remar-

Criș. Inter- 
în sprijinul 
codului etl-

La unitate nu există 
nici o cerere a dv. prin 
care să fi solicitat învoi
re pentru muncă în agri
cultură. Dreptul la alo
cație se pierde chiar și 
în situația cînd cele 3 zile 
erau învoiri, așa cum se 
prevede în articolul 12 la 
Decretul 246/1977. în ceea 
ce privește retribuția, a- 
ceasta se acordă pentru 
timpul efectiv de lucru.

SESIZĂRI - SOLUȚII
• Ne sesizați, tovarășe 

loan Drăcea, că la parte
rul blocului din Hunedoa
ra, strada Dacia nr. 8 A, 
s-a deschis o berărie în 
locul lacto-barului prevă
zut în documentație.

Din cercetările făcute 
rezultă că I.C.S.A.P. a 
deschis această unitate 
fără aprobarea Comitetu
lui executiv al Consiliu
lui popular municipal, 
care nu a eliberat nici o 
autprizație de funcționa
re. Față de cele relatate 
în scrisoarea dumneavoas-

tră, Comitetul executiv a 
luat operativ măsuri pen
tru a se sista vînzarea 
berii în acest spațiu și în 
aer liber (în fața unită
ții), și s-a emis decizia 
de funcționare aici a ți
nui restaurant lacto-vege- 
tarian de categoria a II-a.

• Ne semnalați, tova
rășe Traian Pasc, din 
Crișcior, că pentru a vă 
achita taxa de abona
ment, dumneavoastră șl 
alți consăteni sîntețl ne- 
voiți a vă deplasa la 
P.T.T.R. Brad, deoarece 
la Oficiul P.T.T.R. Criș- 
cior nu se prestează a- 
șemenea servicii.

O dată cu extensia cen
tralei telefonice automate 
Brad șl conectarea la re
țeaua telefonică automa
tă interurbană, Direcția 
județeană de poștă și 
telecomunicații Hunedoa
ra—Deva a dispus unele 
măsuri organizatorice în
tre care și aceea ca 
abonații la serviciul te
lefonic din Crișcior să 
achite taxele de abona
ment și serviciile tele
fonice la Oficiul P.T.T.R. 
din localități. Sesizarea 
dv. obiectivă o socotim 
deci, binevenită și, așa 
cum ați constatat, a fost 
soluționată favorabil.

i
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Schimb de mesaje între 
secretarul general ai P.C.R. 
și președintele P.C. German

ntwi’O
BONN 9 (Agerpres). — 

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceausescu, secre
tar general al Partidului. 
Comunist Român, au fost 
transmise tovarășului 
Herbert Mies calde felici
tări cu prilejul realegerii 
șale ca președinte al 
P. C. German, precum și 
cele mai bune urări în ac
tivitatea de viitor.

Mulțumind, președintele 
Partidului Comunist Ger
man a rugat să se trans
mită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, călduroase sa
lutări și cele mai bune 
urări de sănătate și feri
cire, de noi succese 
iivitatea pe care o

In ac- 
desfă-

șoară în fruntea partidului 
și statului.

★
BONN 9 (Agerpres). — 

La Nurnberg s-au încheiat 
lucrările celui de-al VII- 
lea Congres al Partidului 
Comunist German.

Partidul Comunist Ro
mân a fost reprezentat de 
tovarășul Miu Dobrescu, 
membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.CJL

Congresul a ales noul 
Comitet Centrat în prima 
sa ședință, comitetul cen
tral a desemnat compo
nența Prezidiului și Se
cretariatului. Președinte al 
P.C. German a fost reales 
tovarășul Herbert Mies.

Încheierea lucrărilor reuniunii 
miniștrilor de externe din țările 

la Contadora“„griioului de
CIUDAD DE PANAMA 

9 (Agerpres). — în capitala 
Republicii Panama s-au 
încheiat lucrările reuniunii 
miniștrilor de externe din 
țările membre ale „gru
pului de la Contadora» 
(Columbia, Mexic, Panama 
și Venezuela) și din Costa 
Ricâ, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua și Salvador, 
consacrate continuării e- 
forturilor de pace în A- 
merica Centrală. Afirmîn- 
du-și hotărîrea de a se

trece de la declarații de 
principii la pași concreți 
pentru crearea unui climat 
de pace, securitate și coo
perare in regiune, partici
pa n ții au convenit acorduri 
concrete vizind -normele 
de aplicare* a deciziilor 
adoptate în septembrie 
anul trecut și care au fost 
reunite în „Programul de 
obiective ale păcii, demo
crației, securității și coo
perării în America Cen
trală».

■ HAGA. — Primul mi
nistru olandez, Ruud Lub
bers, l-a primit pe minis
trul român al finanțelor, 
Petre Gigea, care a între
prins o vizită in Olanda. 
Ministrul român a avut, de 
asemenea, convorbiri cu 
omologul său olondez, 
Herman R tiding, cu repre
zentanți oi unor instituții 
olandeze din domeniile 
bancor și financiar.

in cursul convorbirilor 
fost abordate probleme 
feritoare la cooperarea 
laterală ți internațională in 
domeniul relațiilor financia
re.

ou 
re- 
bi-

avut loc duminică convor
biri intre Abdel Halim 
Khaddam, vicepremier ți 
ministrul de externe al 
Siriei, Elie Salem, minis
trul libanez de eiteme și 
prințul Saud Al Faisal, mi
nistrul de externe ai Ara- 
biei Saudite, consacrate 
examinării situației din 

Cei trei miniștri — 
agenția France 

— au trecut in re- 
serie de probleme 
realizarea unui plan

Liban, 
relevă 
Preșse 
vistă o 
privind 
de dezangajare a părților 
în conflict în liban și de 
instalc'e a ' unei încetări 
du'abile a focului în zona 
Beirutului și in regiunile 
montane.

■ COPENHAGA, - Ca 
urmare a dominației com
paniilor străine in econo
mia daneză și a concentră
rii capitalurilor, incepind

din 1975 în Danemarca au 
fost închise peste 10 000 
de întreprinderi și firme 
mici și mijlocii, fenomen 
care a dus la desființarea 
a peste 80 000 de locuri 

' de muncă.
s Capitalurile străine plo- 

' sate in economia națo- 
naiă realizează profituri fa- 

’ buloose - relevă presa din 
• Copenhaga. In același 

timp industria și in gene
ral economia națională da
neză trec printr-o gravă 
criză economică. în țară 
există peste 300 000 de 
șomeri, cărora — așa cum 
recunosc oficialitățile da
neze — li se vor adăuga 
in cursul acestui an alte 
mii de danezi.

■ LUANDA. - Sfidînd in 
mod cinic rezoluția Consi
liului de Securitate al 
O.N.U., prin care se cere 
retragerea imediată a tru
pelor sud-ofricane de pe 
teritoriul angolez, regimul 
minoritar rasist de la Pre
toria intensifică acțiunile 
agresive împotriva Angolei 
— menționează un comuni
cat al Ministerului ongo- 
lez al Apărării. La 7 ia
nuarie. se orată în comu
nicat, avioane și elicop
tere. aparținînd forțelor mi
litare ale R.SA, ou supus 
unor intense bomborda- 
mente zone populate din 
provincia Cuando-Cubango, 
provoci nd moartea șl ră
nirea a numeroși locui
tori. Trupele sud-africane 
și-au intensificat, de ase
menea, atacurile împotriva 
localității Cuvelai din pro
vincia Cunene, lansînd și 
bombe cu substanțe otră
vitoare.
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MOSCOVA. în portul 
Vostocinii, de pe litoralul 
sovietic al Oceanului Pa
cific, a intrat în exploata
re a doua dană pentru 
transbordarea conteinere- 
lor, construită în așa fel 
incit la ea se pot încărca 
sau descărca simultan două 
transatlantice. Majoritatea 
operațiunilor portuare sînt 
comandate aici de un or
dinator, care execută pînă 
la 70 de operațiuni. Folo
sirea ordinatorului permi- 
_te creșterea capacității por
tului cu aproximativ 50 la 
sută în numai zece ani. în 
1985, cînd in port vor 
funcționa, la întreaga ca
pacitate, și danele pentru 
cherestea, cărbune și ce
reale, capacitatea portului 
va depăși 17 milioane de 
tone pe an, permițîndu-i 
să se situeze pe unul din
tre primele locuri in 
U.R.S.S. în final, aid vor 
exista peste 60 de dane, 
iar capacitatea anuală a 
portului va ajunge la 40 
de milioane de tone.

★
VARȘOVIA. — Industria 

extractivă de cupru din 
RP. Polonă a realizat o 
producție-record în cursul 
anului 1983 x- relatează 
agenția PAP. Economiei 
naționale i-au fost furniza
te 29 milioane de tone 
minereu de cupru, cu 2,5 
milioane mai mult 
rativ cu uivelul 
trat în 1980, cînd 
tatea de "xtracție 
ganizată în patru
buri. Productivitatea mun
cii la extracția de cupru 
a crescut cu șase la sută, 
față de anul precedent. 
Importante succese au fost 
obținute și în sfera ex
ploatării zăcămintelor de 
minereuri de cupru, a apli
cării unor noi sisteme 
de exploatare. Astfel la 
mina „Rudna“ — cea 
mai mare din bazinul cu
prifer Lublin — s-a trecut 
la folosirea unui nou sis
tem de exploatare a zăcă-

com pa
in regis- 
activi- 

era or- 
schim-

ȘTIRI DIN TARILE SOCIALISTE
mintelor cu filoane în 
grosime de 10—15 m.

★
SOFIA. — Modernizarea 

și eficientizarea producției, 
folosirea în producție a 
ultimelor descoperiri ale 
științei și tehnicii consti
tuie una dintre preocupă
rile de bază ale cercetă
torilor bulgari.

Printre realizările re
cente, care se înscriu în 
căutările lor de a folosi 
noi materii prime și mate
riale se numără și obți
nerea unui nou material 
magnetic. Astfel, la Insti
tutul de tehnologie chimi
că din Sofia s-a produs un 
material care, prin însu
șiri, este la fel cu aliajul 
magnetic japonez „Alniko“ 
(din nichel, cobalt și alu
miniu) și care se foloseș
te, în prezent, în nume
roase țări ale lumii. Față 
de cel japonez, materialul 
bulgar prezintă avantajul 
că nu conține 
procent 
fără ca 
netice 
Aliajul 
ușurință, puțind fi utili
zat in diferite domenii 
industriale.

★
VIENTIANE. — Oamenii 

muncii din Laos au ob
ținut, în cursul anului 
trecut, succese remarcabile 
în sporirea producției de 
bunuri alimentare și ma
terii prime pentru diferi
tele ramuri ale economiei 
naționale.

în agricultură — ramură 
de bază a economiei na
ționale — s-au depus, în 
continuare, eforturi pen
tru dezvoltarea ei intensi
vă și reducerea depen
denței de condițiile cli
materice. în anii puterii 
populare, volumul pro
ducției agricole a crescut 
de două ori. Trecerea la

decît un 
minim de cobalt 
proprietățile mag- 
să se schimbe, 

se prelucrează cu

nerîdiane
„ȘARPE VENINOS 

LA BORD»
provoacă moartea instan
taneu.

practicarea unei agricul
turi moderne, crearea unui 
vast sistem de irigații și 
aplicarea metodelor agro
tehnice avansate au permis 
lucrătorilor ogoarelor din 
Laos să realizeze, in ul
timii patru ani, producții 
de orez de peste un milion 
tone. Concomitent cu a- 
gricultura se dezvoltă în 
ritm rapid și sectorul 
zootehnic.

★
MOSCOVA. — Noul 

de avion de transport 
vietic AN-72 a trecut i

de autorită- 
s-au cifrat 
dolari.

Producția

„Șarpe veninos la bor
dul aeronavei. Solicităm 
permisiunea de a ateriza". 
Cererea, adresată de co
mandamentul avionului de 
pasager aparfinind compa
niei pakistaneze de trans
porturi aeriene, care efec
tua curse regulate pe ruta 
Tokio—Islamabad, a fost 
recepționată de dispecera
tul aeroportului internațio
nal Manila. După ateri
zare fi după evacuarea 
celor 339 de pasageri ți a 
echipajului, un grup de 
specialiști in materie a 
trecut la cercetarea inte
riorului avionului. După 
căutări care ou durat mai 
bine de două ore, cipd e- 
chipa de „salvare" era pe 
punctul de a părăsi bordul 
aeronavei, unul dintre 
membrii acesteia a desco
perit sub scaunul din ca
bina pilotului un șarpe cu 
clopoței a cărui mușcătură

UN VACCIN 
ANTțHEPATIC

Un vaccin contra hepati
tei-B □ fost pus la punct 
de specialiștii chinezi de 
la Institutul național de 
vaccinuri ți seruri din 
Beijing. Vaccinul este rea
lizat pe bază de virus inac. 
tiv de hepatită-B, preluat 
de la mamela purtătoare 
ale virusului. Se realizează 
astfel o întrerupere a trans
miterii virusului de la mamă 
la copilul nou-născut. Din 
testele efectuate pe 1 300 
de copii, a rezultat că, in 
90 la sută din cazuri, se 
creează imunitate la virus.

Cit privește administrarea, 
se indică o primă injec
tare cu vaccin la 48 de 
ore după nașterea copilu
lui, urmată apoi de altele, 
la una, trei și șase luni. 
Vaccinul poate fi utilizat 
de asemenea, și la copiii 
mai mari ți chiar la adulți, 
in scopuri preventive.

ORCHESTRA PROFESIONISTA 
DE MUZICA POPULARA „HAȚEGANA" 

a Consiliului județean al sindicatelor 
Hunedoara-Deva

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

oară, contrabas.
Pentru informații, la Consiliul județean al 

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

I tip 
; so- 
pro- 

bele de încercări, stabilind 
și cîteva recorduri în ma
terie, anunță agenția 
TASS. în cursul zboruri
lor experimentale, 
atinsă 
metri 
13100 
cătură 
za de 
lui este de 720 km pe oră, 
încărcătura maximă atin
ge 10 tone. Pentru deco
lare și aterizare nu sînt 
necesare piste lungi. Apa
ratul va intra în curînd 
in producția de serie și va 
fi destinat zborurilor spre 
și dinspre Nordul îndepăr
tat și Extremul Orient.

★
BELGRAD. — Portul 

Rijeka, cea mai impor
tantă poartă maritimă a 
Iugoslaviei la Marea A- 
driatică, a trecut în ultimii 
doi ani printr-un amplu 
proces de reconstrucție și 
modernizare, fiind dotat cu 
instalații și facilități care 
îi sporesc considerabil ca
pacitatea de descărcare- 
încărcare. Investițiile alo
cate de stat în acest scop 
se ridică la 1,2 miliarde 
dinari.

Drept urmare, traficul a 
crescut substanțial în 1983, 
In comparație cu anii an
teriori. După cum rela
tează agenția Taniug, anul

a fost 
înălțimea de 13 410 
fără încărcătură și 
metri cu o încăr- 
de două tone. Vite- 
croazieră a avionu-

trecut prin portul Rijeka 
au fost manipulate peste 
6,6 milioane tone de măr
furi, ceea ce reprezintă cu 
3 la sută mai mult decît 
in anul precedent. Venitu
rile realizate 
țile portuare 
la 30 milioane

★
BEIJING. — 

de oțel a Chinei a atins 
un nivel record — 39,93 
milioane to'ne — în 1983, 
marcînd o creștere de 7,4 
la sută în comparație cu 
anul precedent — informea
ză agenția China Nouă, 
relulnd statisticile publi
cate de Ministerul chinez 
al Industriei Metalurgice.

Progrese notabile au fost 
raportate și în ceea ce 
privește economisirea e- 
nergiei : cele 32 de com- 
panii-cheie din acest sec
tor și 54 de mari între
prinderi locale au econo
misit, în perioada ianuarie 
— septembrie, 910 000 tone 
de cărbune convențional. »

I

Petre, eliberat de I.S. 
doara. îl declar nul.

• Pierdut legitimație

I
w

I

publicitate
COMEMORARE

„ • Azi se împlinesc șase
luni de la dureroasa și pre-

I matura despărțire de cel mai 
iubitor soț șl tată HORVATH 

« LUDOVIC-LAJCSI.
, lacrimi 

partea soției și

PIERDERI
Pierdut carnet de

3 379, pe numele

I Amintiri, 
din partea

i .
nr.

și flori 
copiilor.

(3825)

student, 
Cârstea

Hune
le. 3) '

_ _ _______ „_______  de ser
viciu. pe numele Eva Voichi- 
ța, eliberată de întreprinderea 
de bere Hațeg. O declar 
nulă. (c. 1)

• Pierdut legitimație de ser
viciu, pe numele Apalane 
Petru, eliberată de întreprin
derea de tricotaje Hunedoara. 
O declar nulă. (c. 2)
• Pierdut chitanță cu nu

mărul de comandă 4 262, din 
9 noiembrie 1983, eliberată

. de Întreprinderea ,,Vidra'* O- 
râștie, pe numele Popa Mir
cea. O declar nulă. (c. 1)

ANSAMBLUL DE CINTECE Șl DANSURI

„S E M E N I C U L“

din județul Caraș-Severin

Deținător al premiului I la toate edițiile Festivalului național „Cîn- 
tarea României" și participant la festivaluri și turnee în R.S.F. Iugoslavia, 
Franța, Italia, Elveția, Bulgaria, Anglia, Scoția, Danemarca, Suedia, O- 
landa, Ungaria, U.R.S.S., San Marino, Malta, Libia.

Invită iubitorii muzicii populare și ai jocurilor din Banat la un 
SPECTACOL EXTRAORDINAR

cu îndrăgiții interpreti
IRINA BOTOȘ, GHEORGHE IEREMICI, ILEANA ANDRITOIU, PAVEL 
JURCA, TRAIAN JURCHELA și VASILE CONEA.

Miercuri, 18 ianuarie 1984, orele 17,00 și 20,00 la Petroșani, la Casa 
de cultură.

Joi, 19 ianuarie 1984, orele 17,00 și 20,00 la Hunedoara, la Clubul 
„Siderurgistul".

Vineri, 20 ianuarie 1984, orele 17,00 și 20,00 la Deva, la Sala spor
turilor.

Biletele se pot procura de la: casa sălilor respective și de la agen
țiile de bilete.
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