
6200 kg porumb boabe la hectar—producție medie
Sporirea continuă a pro

ducției de cereale repre
zintă unul din obiectivele 
principale pe care Congre
sul al Xll-lea al partidu
lui le-a pus în fața lucră
torilor din agricultură. De 
asemenea, la Consfătuirea 
de lucru de la C.C. al 
P.C.R. pe probleme de a- 
gricultură, din decembrie 
1983, secretarul general al

rezultatele înregistrate în 
anul 1983. în unitatea noas
tră cultura porumbului a 
ocupat în anul trecut 148 
hectare, de pe care am 
realizat o producție medie 
de 6 200 kg boabe la hec
tar pe teren neirigat. Pro
ducția cea mai mare am 
obținut-o pe cele 30 de 
hectare destinate culturii 
intensive, de pe care am
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„Vom asigura constructorilor materialele 
necesare, in gama sortimentală cerută"
Zi de lucru, de început 

de săptămînă. O zi obiș
nuită ? S-ar părea că nu. 
La comitetul de partid se 
întruniseră de dimineață 
toți secretarii organizații
lor de bază. în cabinetul 
directorului erau adunați 
alți tovarăși cu funcții de 
răspundere pentru soarta 
procesului de producție.

— De ce această frămîn-

mică a întregii noastre ac
tivități.

— Ce spun primele zile 
de muncă din noul an ?

— Că se poate. Dacă ne 
vom organiza mal bine în 
fiecare secție și atelier, pe 
fiecare schimb, la fiecare 
loc de muncă.

— Vă ascultăm părerea, 
tovarășe inginer șef, Olim
piu Matei.
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tare, tovarășe inginer Li- 
viu Cucu, director al I.M.C. 
Deva ?

— Pentru că anul 1984 
pune în fața noastră, a ce
lor care producem mate
riale de construcție, sar
cini deosebite. Și sîntem 
unul dintre furnizorii de 
bază din județ. Sîntem 
chemați să realizăm întrea
ga producție fizică și sor
timentală la termen, de cea 
mai bună calitate, să o li
vrăm ritmic constructori
lor. Cu precizarea: să re
ducem substanțial consu
murile materiale, de ener
gie, combustibil, gaz me
tan, cheltuielile de orice 
fel, să sporim productivi
tatea muncii, să ridicăm 
gradul de eficiență econo

I.M.C. DEVA

— Aș face precizarea că 
în anul de curînd încheiat 
ne-am realizat toți indica
torii la producția fizică 
sortimentală. Și avem mul
te sortimente: panouri
mari, planșee și fîșii, stâlpi 
pentru linii electrice, be
ton celular autoclazivat, 
vată minerală, polistiren 
expandat, tuburi premo, 
cahle pentru teracotă, că
rămizi dialit, confecții me
talice, plase sudate, beton 
celular autoclavizat armat 
și altele. Depășirile se în
scriu între 15 tone — la

confecții metalice și 3 846 
metri cubi la b.c.a., în con
dițiile încadrării în nor
mele de consum stabilite.

— Pornind de la aceste 
frumoase succese, era fi
resc ca 1984 să vină cu 
sarcini mobilizatoare.

— De la centrală nu ni 
s-au comunicat încă cifre
le de plan ale întregului 
an, ci numai pentru trimes
trul I. Față de cele stabi
lite, noi ne-am angajat să 
producem în plus 10 mi
lioane lei la producția 
marfă, 4 500 metri cubi la 
total prefabricate, 6 kilo
metri la tuburi premo, 2 800 
metri cubi la planșee și 
fîșii, 1100 metri cubi la 
stîlpi pentru linii electri
ce, 6 000 metri cubi la 
b.c.a., alte produse fizice 
cerute pe șantiere,

în secții, la fața locului, 
vedem modul în care se 
acționează pentru ca mate
rialele de construcție să 
fie realizate și livrate la 
termen, șă nu stânjeneas
că, ci, dimpotrivă, să im
pulsioneze munca con
structorilor.

— Am început o amplă 
acțiune de revizie a tutu-

GH. I. NEGREA

partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a sub
liniat că și în acest an, 
pe primul plan al preocu
părilor trebuie să stea pro
ducția de cereale, obține
rea unor recolte record la 
toate culturile agricole, în 
acest scop trebuind să va
lorificăm din plin expe
riența înaintată, să apli
căm tehnologiile care asi
gură randamente maxime 
la -hectar. Pentru realiza
rea acestor sarcini, la 
C.A.P. Pricaz tu fost sta
bilite o serie de rrfăsurl 
Vizînd pregătirea temeini
că a recoltei viitoare de 
porumb, ținînd seama de

ÎN ZIARUL DE AZI :

• Confruntări etice.

- Deceniile statorniciei, 
ale formării perso
nalității.

— Civismul demersului 
public

- Despre sensurile a- 
devărate ale mun
cii și implinirile ei

- Șicane nesfirșite a- 
limentate de interese 
inguste.

• Semnal

• Sport

• 24 de ore pe glob.

(Continuare in pag. a 3-a)

C.A.P. PRICAZ

recoltat peste 7 300 kg po
rumb boabe la hectar, 
ceea ce înseamnă aproape 
9 400 kg știuleți la aceeași 
unitate de suprafață. în 
bună măsură nivelul recol
tei pe terenul respectiv a 
fost determinat de faptul 
că am folosit sămînță din 
hibridul simplu 360, care 
are un potențial biologic 
ridicat.

Un alt factor cu rol de
cisiv asupra recoltei l-a 
constituit densitatea. Cu- 
noscînd acest lucru, noi

am reglat mașina de se-, 
mânat astfel încît la însă- 
mînțare să distribuie 
82 000 boabe la hectar, ră-, 
mînînd la recoltare peste 
72 000 plante. Pentru a a- 
sigura respectarea densită
ții, personal am participai 
la efectuarea reglajului ma
șinii de semănat și am fost 
zilnic prezent în cîmp pe 
întreagă perioadă a semă
natului, pentru a urmări 
distribuirea uniformă a se
minței. După cel mult 
două ture cu mașina de 
semănat, am făcut verifi- 
rea modului de funcționa
re a fiecărui disc de dis
tribuire a seminței, înlătu
rând pe loc orice defecțiu
ne pricinuită de înfunda* 
rea acestora. Faptul că pe 
unele suprafețe s-a dimi
nuat recolta, se datorește 
micșorării densității de 
plante la hectar, o dată cu 
executarea lucrărilor de 
întreținere manuală de că
tre cooperatori.

Fertilizarea terenului a

VIOREL BALOTA 
inginer șef > ‘ 

al C.A.P. Pricaz

(Continuare in pag. a 3-a)

Î.C. Orăștie. Secția poliuretani. Operatoarele Lia Cioro- 
gar și Steluța Burcea execută prin injecție flascuri pentru 
„Dacia 1 300“.

Valea Jiului : CRESC SPORURILE LA 
PRODUCȚIA DE CĂRBUNE

Minerii din Valea Jiului își intensifică eforturile 
în abataje pentru a da țării mal mult cărbune 
cocsificabil și energetic.

Cu cele mai bune realizări Ia zi se prezintă 
minerii de Ia Paroșeni, care raportează un plus de 
3 246 tone, cei de la Aninoasa cu 2 818 tone, Uricani 
— 1 774 tone, Petrila — 1 634 tone. Raportează depă
șiri însemnate și minerii de la Dîlja, Livezeni, Vul
can. Bărbăteni, precum și cei de Ia Țebea.

Riu Mare-Retezat. Atelierele centrale Hațeg. Strungarul 
Mircea Demian este un muncitor foarte conștiincios și dis
ciplinat, execută lucrări de calitate și depășește sarcinile 
de plan lunare.

Munca politico-organizatorică de partid — 
ferm angaj'ată în efortul pentru 
îndeplinirea sarcinilor de plan

Desfășurîndu-și activita
tea în producția de energie 
electrică — domeniu vital 
al economiei naționale — 
organizația noastră de 
partid își concepe perma
nent ansamblul muncii or
ganizatorice și pOlitico-edu- 
cative în raport nemijlocit 
cu nevoia menținerii în 
stare de funcționare la pa
rametri ridicați a grupuri-

plex" de măsuri politico-or- 
ganizatorice și tehnice ca
re să determine o activi
tate efervescentă, susținu
tă în toate secțiile și ate
lierele, în care am îmbi
nat soluționarea probleme
lor curente cu pregătirea 
unității pentru condițiile 
de iarnă, iar acesta nu e 
un lucru simplu, dacă se 
are în vedere faptul că

VIAȚA DE PARTID
lor energetice, pentru creș
terea mai accentuată a pro
ducției de energie electri
că și îndeosebi a celei pe 
bază de cărbune.

Cunoscînd bine cerințe
le economiei naționale, co
mitetul de partid a acțio
nat cu deosebită insistență 
pentru întărirea răspunde
rii colectivului în execu
tarea la timp și de bună 
calitate a lucrărilor de re
parații și întreținere a a- 
gregatelor și instalațiilor 
—- condiție esențială a rea
lizării unei producții con
stant ridicate. Am putea 
spune că după consfătuirea 
de Ia Mangalia și plenara 
C.C. al P.C.R. din noiem
brie 1983, pe baza sarcini
lor și indicațiilor date 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. comitetul de 
partid a întreprins un com-

zilnic se lucrează cu 
12 000—13 000 tone de căr
bune.

Pornind de la cerințele 
majore ale producției în 
perspectivă, comitetul de 
partid se străduiește să a- 
dopte un stil de muncă a- 
decvat în care să se simtă 
mai pregnant cuprinderea 
tuturor sectoarelor și pro
blemelor, larga și activa 
consultare și antrenare a 
tuturor factorilor, sprijini
rea și îndrumarea diferen
țiată a birourilor organiza
țiilor de bază, a organiza
țiilor de masă și obștești, 
întărirea controlului, spo
rirea răspunderii organelor 
de partid, a cadrelor de 
specialiști în soluționarea 
problemelor, stimularea ini
țiativei, creșterea fermită
ții în sfera ordinii și dis
ciplinei în muncă.

Anul 1983 a fost și anul 
în care am avut în repara
ții capitale două grupuri 
energetice, reparații căro
ra le-am acordat cea mai 
mare atenție, știind că ne 
așteaptă sarcini sporite în 
anotimpul de iarnă, cînd, 
se știe, hidrocentralele lu
crează eu producții redu
sa. Erau, deci, în joc inte
rese de maximă însemnă
tate pentru economia na
țională»

în atare situație, măi a- 
les după vizita de lucru 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la unitățile e- 
nergetice din Dolj și Gorj, 
am ridicat ștacheta exi
gențelor pe toate planurile, 
urmărind, în esență, două 
laturi fundamentale: pe de 
o parte scurtarea duratei 
de reparații la agregatele 
de bază, în condițiile îm
bunătățirii calității acesto
ra, iar pe de altă parte — 
exploatarea grupurilor cu 
grijă deosebită, prin întă
rirea răspunderii lucrăto
rilor pentru funcționarea 
normală a tuturor insta
lațiilor. în această perioa
dă am avut dezbateri mai

DOREL MALEA, 
secretarul 

comitetului de partid 
de la întreprinderea 
electrocentrale Deva
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(Continuare în pag. a 3-a)

■ A început plantatul to
matelor. In serele Aso
ciației economice intercoo- 
peratiste de la Sîntandrei a 
început plantatul tomate
lor pe cele șase hectare 
planificate. în paralel se 
desfășoară pregătirile pen
tru producerea răsadurilor 
necesare plantărilor în so
larii.

■ Schimb de experiență. 
„Stilul și metodele de 
muncă ale comitetelor sin
dicale in realizarea sarcini
lor ce le revin “ a fost 
genericul sub care s-a des
fășurat acțiunea organizată 
de Consiliul orășenesc al 
sindicatelor Orăștie la în
treprinderea 
Schimbul 
întrunit 
cale de 
mecanică, 
ratlva de _ 
ții și desfacerea mărfuri
lor precum și al unității 
gazdă a acțiunii. Referatele 
prezentate de Viorica Roș- 
nafschi, loan Cocoș și 
Silvia Mocanu au scos în 
evidență metodele folosite 
de comitetele sindicale pri
vind planificarea muncii, 
rezolvarea multiplelor pro
bleme de ordin social ca 
și activitatea cultural — 
educativă și sportivă.

chimică, 
de experiență a 
comitetele sindl- 
la întreprinderea 
„Vidra", Coope- 

producție, achiz.l-

■ Noi spații comerciale, 
în cartierul Bărbăteni din 
orașul Lupeni se află în- 
tr-un stadiu avansat de 
execuție un modern com
plex 
blică.
900 de
de linia 
berăria, secția gospodina 
și cofetăria cu laborator 
propriu.

de alimentație pu- 
de categoria I, cu 
locuri. El cuprin

de autoservire,
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IT ELI

Deceniile statorniciei, ale formării personalității
— Cit anume din activita

tea de zi cu zi a lăcătușu
lui Vasile Lupulescu, de la 
secția prelucrări la rece a 
I.U.M. Petroșani, constituie 
efort suplimentar e mai greu 
de spus. Dar că solicitările 
peste programul obișnuit de 
iucru sînt primite de acest 
șef de formație, care are în 
subordine 14 lăcătuși și 6 su
dori, cu multă înțelegere, 
este un fapt ce face parte 
integrantă din atitudinea sa 
de prețuire a muncii pe care 
o face, cu aceeași constan
tă dăruire, de trei decenii. 
Și ce poate fi mai elocvent 
pentru a susține cele afir
mate decît că an de an a- 
cest comunist s-a situat în 
rîndul fruntașilor în întrece
rea socialistă ? - ne spunea 
șeful de secție Aurel Aron.

...Aici, la locul de muncă, 
unde împreună cu lăcătușii 
Ludovic Farika și Dorin Jurj, 
cu sudorul autogen Celestin 
Țălnaru, cu alți colegi din 
formație lucrau la comple
xele S.M.A. P 1 și S.M .A. 
P 2 H., dialogul cu comunis
tul Vasile Lupulescu se în
firipă cu ușurință.

Ce să reținem în primul 
rînd ? Că la 1 decembrie a 
împlinit 30 de ani de muncă 
în aceeași întreprindere, că 
soția sa lucrează în aceeași 
unitate ca macaragist, că 
fiul lor cel mare, Cristian, a 
îmbrățișat meseria părinte
lui său în a cărui formație 
muncește ? Sau că oamenii

din formația sa răspund toți, 
ca unul, solicitărilor de a,fu- 
cra suplimentar pentru a pu
tea livra la timp susținerile 
mecanizate, imperativ de ca
re este direct legată pune
rea lor în funcțiune în a- 
bataje ?

...De aici, din secția pre
lucrări la cald începe fluxul, 
„de aici se dâ tonul" - cum

aici. Și a rămas de-al uzi
nei, statornic, pînă azi, cînd 
mai are doi ani ți jumătate 
pînă la pensionare.

„Anii de muncă n-au tre
cut însă fără a lăsa am
prente solide în formarea 
personalității sate. Iar aces
te amprente au fost contu
rate de dragostea față de 
meseria aleasă, de compor

VALOAREA ETICA A EFORTULUI 
SUPLIMENTAR

plastic se exprima șeful de 
secție Vasile Maghear. Ur
mărind cum se asigură ela
borarea șarjei pentru turna
rea unor piese ca brațe de 
carcase, transportoare TR 2, 
carcase pentru CA 1 ș.a., a- 
vem măsura efortului fizic 
depus de membrii formației 
de turnători-formatori, cea 
mai mare și mai complexă 
formație.

— De aici piesele merg la 
dezbatere, la curățare, la re- 
coacere și apoi la mecani
că, unde se prelucrează - 
ne explică conducătorul for
mației, Marin Ștefan, cu pre
cizia aceluia ce cunoaște 
fluxul tehnologic din secție 
dintr-o experiență cîștigată 
de-a lungul a 31 de ani în 
același loc de muncă. ...Este 
brăilean, dar după ce a ab- 
solv't școala profesională de 
siderurgie din Oțelu Roșu, 
în 1952, a fost repartizat

tamentul cumpătat în orice 
împrejurare ce i-a adus sti
ma și respectul colegilor, ol 
maiștrilor, de răspunsul „pre
zent I* oricînd a fost nevoie 
de efort suplimentar" — corn- 
pleteoză Vasile Maghear, cu 
precizia celui ce cunoaște 
activitatea fiecărui om al 
secției.

...Se oprește, pe rînd, la 
fiecare din cele 34 de strun
guri aliniate in sala de la 
etajul secției hidraulice. E- 
xecuția părții elementelor 
hidraulice, ce se livrează la 
toate complexele mecaniza
te, a furtunurilor de înaltă 
presiune, a unor scule com
binate cere precizie și aten
ție concentrată. Iar comu
nistul Marin Florescu, condu
cătorul formației de lucru, 
nu admite rabat la cali
tate.

— Secția e nou înființată. 
A fost nevoie să lucrăm și

duminica, alteori să romînem 
după program pentru a efec
tua reglaje la strunguri, spre 
a îmbunătăți calitatea pro
duselor.

Aceeași școală profesiona
lă de prelucrător prin aș- 
chiere a absolvit-o și soția 
sa, Tatiana. Aceeași mese
rie de strungar o practică și 
ea. Deci gînduri, aspirații 
comune, dorința de a fi, 
pentru cei doi copii încă 
preșcolari, exemple demne 
de a-i urma. Gnd l-am în
trebat pe Marin Florescu cu 
ce gînduri începe anul, ne-a 
răspuns : -Să-mi foc datoria, 
să fiu stimat de oamenii pe 
core-i conduc". Din modes
tie, el n-a adăugat și cu
vintele „în continuare". Nu 
tot considerație și stimă a 
colectivului pentru efortul 
său propriu de gindire, voin
ță și curaj este numirea sa, 
în urmă cu un an, în func
ția de secretar al organiza
ției de partid pe secție ?

Mici crîmpeie din activita
tea acestor comuniști, a sec
țiilor din care fac parte, ca
re au contribuit substanțial 
la depășirea unor indicatori 
urmăriți de către întreprin
dere. Secvențe din imensul 
clocot al unei munci per
severente, continue, cu aport 
indirect, dar substanțial la 
sporirea producției de căr
bune în minele din Valea 
Jiului.

Civismul demersului public
A interveni la locul și 

la timpul potrivit pentru 
a determina o perfecționa
re în sistemele care fac po
sibilă și agreabilă viața in 
colectivități umane mari, 
pentru a curma un abuz 
ori a restabili echitatea in 
multiplele sale forme de 
manifestare este o dovadă 
de spirit civic. Cînd un a- 
semenea demers are la ba
ză adevărul și numai ade
vărul, nu mai are nici un 
fel de importanță dacă- e 
întreprins de autori decla
rați sau de persoane ce 
țin să rămină în anoni
mat.

De la Ghelari, un grup 
de mineri de la puțul 4, 
sectorul I, ne sesizau că 
artificierul Ion Furdui este 
plătit pe această funcție 
cu o retribuție pe care nu 
o justifică, munca respecti
vă făcînd-o maiștrii sec
torului, care au și specia
lizarea de artificieri.

Cercetîndu-se sesizarea 
de către organe de spe
cialitate ale Direcției pen
tru probleme de muncă și 
ocrotiri sociale, s-a consta
tat temeinicia ei, adică să- 
vîrșirea sistematică a unui 
act de inechitate, de reali
zarea unor venituri ne
acoperite în totalitate de 
muncă și răspundere. Evi
dent, s-au dispus măsuri

Șicane nesfirșite alimentate 
de interese înguste

Ne sfătuiesc adesea mai 
vârstnicii: „Fiți buni, înțe- 
legeți-vă ca oamenii". Cu
vintele lor de îndemn și 
povățuire la calm și prie
tenie sînt rodul unei înde
lungi experiențe de viață. 
Și-i bine și frumos, o știm 
cu toții, să le urmăm sfa
tul I

Din păcate însă, mai sînt 
cazuri, e drept izolate, 
cînd vecini de apartament 
nu se înțeleg, se șicanea
ză reciproc la nesfîrșit, ur
mărind doar interese mă
runte, egoiste și orice în
cercare de a-i potoli se do
vedește în final fără re
zultat.

Un astfel de exemplu îl 
oferă familiile Mușa Ro
mulus și Lobonț Aurel — 
vecini de apartament în 
blocul 46 din strada Tei
lor — cartierul Bej an. De
va. înșiruirea numere
lor dosarelor întocmite pe 
baza plîngerilor lui Mușa 
Romulus împotriva vecinu
lui său de-a lungul anilor 
1978—1983 de către Jude
cătoria Deva și Tribunalul 
județean, de către membrii 
comisiei de judecată de pe 
lingă Consiliul popular 
municipal ar cuprinde co
loane întregi de cifre. Mu
șa acuză familia Lobonț 
de faptul că nu păstrează 
liniștea în apartament și 
pe casa scării, de repetate 
scandaluri și certuri între 
membrii familiei, de lipsa 
de educație a copiilor a- 
cestuia.

Reținem, răsfoind volu
minosul dosar întocmit de 
organele locale ale puterii 
și administrației de stat, 
că cei doi vecini s-au cer
tat de nenumărate ori, 
s-au amenințat și insultat 
grav, ajungînd la bătaie, 
fapte pentru care au fost 
mustrați, avertizați, chiar 
amendați contravențional 
de către organele în drept.

— De cîte ori ați fost în 
fața unor comisii de jude
cată și a judecătoriei ?

— De 30 de ori — ne 
răspunde R. Mușa, fără să 
stea pe gînduri.

Și continuă să susțină cu 
tărie că singurul vinovat 
de neînțelegerile dintre ei 
este doar vecinul și fami
lia acestuia.

Rîndurile de față nu au 
alt scop decît a fi un în
demn la împăcare între 
cele două părți. Organele 
în fața cărora s-au pre
zentat și-au făcut datoria, 
fiecare dintre cei doi su- 
portînd consecințele, con
form legilor care reglemen
tează relațiile intre mem
brii societății. Cu toate a- 
cestea, pe Romulus Mușa 
nimic — nici sfaturile- în
țelepte primite, nici aver
tismentele sau amenzile 
suportate — nu-1 împiedi
că să continue să se pre
zinte la diferite organe cu 
tot felul de plingeri, care 
de fapt nu au un suport 
temeinic, alimentând in fe
lul acesta răutatea celor
lalți, menținând o conti
nuă stare de conflict. Ceea 
ce trebuie să înțeleagă 
cele două familii este că ele 
însele sînt acelea care 
trebuie să găsească o cale 
de împăcare, de bună con
viețuire, cu atât mai mult 
cu cît doar un perete des
parte apartamentele în ca
re locuiesc.

Reflectând mai profund 
la comportamentul lor, u- 
nul față de celălalt, ca și 
la faptul că aceste conflic
te întreținute permanent 
deranjează și pe ceilalți co
locatari de pe scară, poate 
vor găsi drumul împăcă
rii. Pentru că ce poate fi 
mai omenos decît să-ți tră
iești viața drept și fru
mos, cu respect și bună- 
cuviință fată de semeni !

S. BIHOREANU

VALI ARDELEANU

Recuperarea, recondiționarea, re folosirea materiilor și materialelor a devenit o pro
blemă de conștiință și atitudine muncitorească. Una dintre materializările lor se intîlnește 
frecvent în atelierul de confecționat Îmblănituri de la Hunedoara, al întreprinderii „Vi
dra- Orăștie.

Despre sensurile adevărate
In societatea noastră so

cialistă. existența se bazea
ză pe muncă: să muncești, 
pentru a te bucura de re
zultate și împliniri.

Mai sînt însă unii care 
nu înțeleg acest adevăr 
simplu, care prin compor
tamentul și atitudinea lor 
față de muncă și viață cre
ează doar greutăți pro
priilor familii, cît și co
lectivelor în care trăiesc. 
Pe o astfel de cale greșită 
a apucat Adrian Pompiliu 
Miga, din Orăștie — blo
cul 15, ap. 22. O vreme, cît 
a lucrat la C.P.A.D.M. Tur- 
daș ca fotograf, mergea la 
lucru doar cînd îl tăia ca
pul. Acum nu mai lucrea
ză niciunde. La 28 de ani, 
cîți are, preocuparea lui 
obișnuită, de zi cu zi, este 
petrecerea timpului în res
taurante, în vreme ce so
ția lui este încadrată la 
„Chimica", unde este deo
sebit de apreciată. Oare ce 
răspuns îi dă Miga copi
lului lui, atunci cînd îi pu
ne întrebări naive, dar di
recte, întrebări la care co
piii așteaptă răspunsuri 
clare, firești ? La ora cînd

Adrian Miga se află în lo
cal, tineri de vîrsta lui, în
cadrați in unitățile 'econo
mice din oraș, sînt la da
torie.

Cu cîțiva dintre munci
torii secției mașini-unelte 
a întreprinderii mecanice 
am stat de vorbă despre 
valoarea supremă a mun-

de înlăturare a acestei ine
chități.

I-am fi dorit mai bine 
puși în lumină pe acești 
oameni, care și-au asumat 
răspunderea morală de a 
demasca o ilegalitate. 
Din asemenea proiecții de 
lumină asupra adevărului, 
societatea nu are decît de 
cîștigat.

★
Tot bună intenție pre

zintă, la prima lectură, și 
aceste rînduri sosite la re
dacție de la Brad și, de 
asemenea, nesemnate: „Nu 
pot să mă împac cu un lu
cru: de ce la Gurabarza 
se găsesc sifoane iar la 
Brad nu ? E o băutură bu
nă, sănătoasă, de ce nu se 
face și la Brad ? Am aflat 
că unitatea de la Gurabar
za e condusă de Coopera
tiva Crișcior (C.P.A.D.M. — 
n.n.). Mult noroc și sănă
tate îi dorim la conducă
toarea cooperativei din 
Crișcior. Vă rog să o feli
citați și în ziar". Noi n-am 
fi avut nimic împotrivă 
s-o lăudăm public pe pre
ședinta cooperativei din 
Crișcior, dar ne-am între
bat de ce o scrisoare pur
tătoare de cete mai bune 
intenții n-a fost semnată 
de expeditorul ei ? Și pen
tru că ne-am pus această 
întrebare, am căutat să a- 
flâm adevărul. Și, adevă
rul este că, din informa
țiile pe care le deți
nem de la conducerea 
U.J.E.COOP, cooperativa 
din Crișcior, deci și pre
ședinta, sînt cam departe 
de a merita laude. Ba din 
contră I Tot adevăr este 
că la Brad funcționează 
cam de un an de zile o 
sifonerie a C.L.F., situată 
pe strada Lenin la nr. 9. 
Ea desface produsele prin 
unitățile proprii și prin cele 
ale comerțului mixt. Este 
imposibil ca un asemenea 
serviciu să treacă neob
servat de către cineva care 
e interesat. Și atunci, ce 
mai rămîne din acest de
mers aparent încărcat de 
'bune intenții ? Dezinfor
marea — intenționată sau 
nu.
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ale muncii și împlinirile ei
munca făcută cu răspun
dere și exigență, indiferent 
unde o prestezi: la între
prindere sau la tine acasă, 
în sat.

Vasile Butnariu — lăcă
tuș: Mă bucur că lucrez 
într-un colectiv bine în
chegat, un colectiv care 
nu tolerează nici cele mai

NICI MUNCA FARA PÎINE, 
NICI PÎINE FARA MUNCA

cii, despre responsabilita
tea socială a fiecărui cetă
țean. Să-i ascultăm.

Cornel Romoșan — fre
zor: Primii care ne învață 
ce-i munca și ce înseam
nă ea pentru om sînt pă
rinții. De mic am fost o- 
bișnuit cu munca aspră 
de la țară. De aceea, nu 
mi-a fost greu nici începu
tul, la uzina din Cugir, și 
nici acum aici la frezat 
repere pentru strungul 
SR 250. Consider că la ba
za tuturor îmnl’nirilor ma
teriale și spirituale stă

mici abateri, avînd perma
nent în atenție crearea u- 
nei atitudini exigente față 
de orice nesocotire sau în
călcare a ordinii și disci
plinei. Și, rezultatele se 
văd. Nu ne confruntăm cu 
situații de genul cazului 
prezentat și condamnăm 
cu vehemență astfel de ati
tudini.

Roman Trepteș, lăcătuș: 
Montarea acestui carusel 
la strungul SN-320 este o 
muncă complexă, de mare 
precizie. Cu cît îți antre
nează mai mult atenția, cu

atît satisfacția finalizării 
în timp și de calitate a 
lucrării este deosebită. Cei 
care se mulțumesc să tră
iască din munca altora nu 
vor simți niciodată o ade
vărată valoare morală a 
trudei făcută pentru pro
pria familie și pentru so
cietate. Am doi copii și am 
datoria de părinte să-i 
educ, să-i învăț să trăiască 
cinstit și demn.

Alexandru Hereș, recti
ficator : împlinirile fami
liei sînt suma rezultate
lor muncii fiecărui mem
bru al ei. Este nedrept să 
trudească doar unul — în 
cazul prezentat, doar so
ția iui Miga — iar celă
lalt să trîndăvească. în 
familia mea există o echi
tate în acest sens: mun
cim toți. Soția mea este și 
ea strungar în același ate
lier SN 320, tatăl meu este 
sudor la confecții metali
ce. iar mama lucrează la 
secția înnobilate a între
prinderii „Vidra".
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Ambasadori ai folclorului românesc
„Trăiesc încă sub impre

sia frumoaselor clipe pe 
care le-am putut petrece 
alături de ansamblul „Ge
tusa". Eu sper să mai am 
ocazia să invit acest pres
tigios ansamblu in Austria 
și in alte țări europene. Vă 
rog, încă o dată, transmi
teți tuturor membrilor an
samblului mulțumirea și 
admirația mea". Semnează 
Alexander Veigl, secretarul 
general al Organizației In
ternaționale de Artă Popu
lară (folclor) din Viena.

Scrisoarea de față a 
sosit, în acest ianuarie, pe 
adresa Centrului județean 
de îndrumare a creației 
populare și a mișcării artis
tice de masă, întregind suita 
de aprecieri cu care an
samblul „Getusa" a fost 
înconjurat în cele cîteva 
zile ale lunii decembrie 
tind a fost demn ambasa
dor al folclorului româ
nesc in Austria.

Laureat al edițiilor pre
cedente ale Festivalului na
țional „Cîntarea Româ
niei", mesager de prestigiu 
al tintecului ?' jocului 
românesc la festivalurile in
ternaționale de la Brunsun 
(Olanda), Avilles (Spania), 
ansamblul „Getusa" al 
Centrului județean de în
drumare a creației popu
lare și a mișcării artistice

de masă a făcut o nouă 
și strălucită dovadă a 
demersurilor artistice de o 
rară acuratețe și virtuozi
tate ale folclorului româ
nesc.

Momentele de amplitudi
ne emoțională din rotonda 
sediului din Viena al 
O.N.U., unde ansamblul 
folcloric hunedorean a sus
ținut unul dintre cele mai 
apreciate spectacole, nu pot 
fi uitate. „Toți membrii 
ansamblului știau că nu re
prezintă doar județul, ci 
țara, de aceea s-au mobi
lizat ca niciodată de tind 
ființează această forma
ție" - mărturisește maes
trul coregraf Mircea Ocoș. 
Sobrietatea definitorie și 
eleganța cuceritoare a dan
surilor transilvănene, bogă
ția de motive a folcloru
lui din Banat, suita jocuri, 
lor pădurenești și moțești, 
salba de doine și cîntece 
dăruite de soliștii Mariana 
Anghel, Drăgan Munteonu, 
Mariana Neidoni, Anton 
Toth, Nicolae Savu au fost 
fresce ale unui autentic 
act de cultură, încărcat de 
semnificații civice și esteti
ce.

„E greu să decantăm, 
din bogăția de frumos și 
aprecieri ce ne-au însoțit 
pretutindeni, ceea ce a fost 
mai înălțător — se confe

sează prof. loan Sicoe. 
Poate momentul Horii Uni
rii ce a încununat specta
colul din rotonda sediu
lui O.N.U., horă în care 
s-au prins sute de d.plo- 
mâți din lume, incit am 
avut sentimentul că am 
încins o horă a păcii, poate 
mindria încercată cind ni 
s-a cerut să le dăm ver
surile „Doinei tancului", 
poate aprecierile în care 
cuvîntul „trăire" devenise 
laitmotiv : „Am văzut sute 
de grupuri de dansatori 
executind perfect fiecare 
mișcare, dar nu exprimau 
nimic, pe cind dansul ro
mânesc e o trăire totală"; 
„România trăiește și crede 
în ceea ce face" ; „E o 
participare totală și mai 
ales cu inima, cum a fost 
impresionantul spectacol 
dedicat unirii Transilvaniei 
cu țara".

Demni ambasadori ai 
folclorului românesc, mem
brii ansamblului „Getusa" 
s-au reîntors acasă din 
țara valsului cu mindria 
și bucuria de a fi expri
mat, în joc și tint, ființa 
și simțirea poporului de 
pe plaiul Mioriței prin 
momente artistice de rară 
acuratețe și virtuozitate.

LUCIA LICIU

Munca polit co-organ zatorică de partid - ferm 
angâjstă in efortul pentru IndjpLmrea sarcinnor

(Urmare din pag. 1)

frecvente cu birourile or
ganizațiilor de bază de la 
reparații turbine, cazane, 
atelierele electric și de au
tomatizări, direct implica
te în realizarea lucrărilor, 
cu cadrele de conducere 
și cu specialiștii, cu fieca
re echipă în parte, insis- 
tind permanent asupra ca
lității, iar cind lucrările 
au ajuns în stadiul „nu
mărătorii inverse", anali
zele operative au devenit 
zilnice.

Consecința firească a u- 
nei asemenea activități 
susținute, insistente a fost 
faptul că la ambele gru
puri durata reparațiilor ca
pitale a fost redusă cu 
cite 20 de zile, paralel a- 
ducînd unele modernizări 
de natură să crească sigu
ranța funcționării lor.

Un alt obiectiv important 
pe care l-am urmărit și 
continuăm să-1 urmărim 
este creșterea producției de 
energie electrică pe bază 
de cărbune — sarcină ex
presă dată energeticienilor 
de conducerea partidului. 
Și aici organizația noastră 
de partid a acționat și 
acționează pe două căi: 
organizarea în regim de 
foc continuu a activității 
de reparații la morile de 
cărbune și conlucrarea mai 
activă cu Combinatul mi
nier Valea Jiului pentru 
îmbunătățirea calității căr
bunelui. Fapt este că în 
luna decembrie grupurile 
reparate au funcționat la 
puterea nominală, obținînd 
o producție record. De alt
fel, în 1983, unitatea a li
vrat economiei naționale 
o producție cu circa 700 
milioane kWh energie elec-

6200 kg porumb boabe 
la hectar-producție medie

trică mai mare decît în 
anul 1982.

Este adevărat însă că, 
deși am obținut rezultate 
bune în 1983, organizația 
noastră de partid a des
prins și unele învățămin
te, de care trebuie să ți
nem seama în viitor. Prin
cipala. concluzie indică ne
cesitatea prezenței active 
a membrilor comitetului, a 
cadrelor de conducere în 
formațiile de lucru, întă
ririi conlucrării și consul
tării cu birourile organiza
țiilor de bază, luării ope
rative a măsurilor ce se 
impun în fiecare secție. 
Ne preocupăm în prezent 
de îmbunătățirea în con
tinuare a activității la mo
rile de măcinat, unde mai 
există încă unele lipsuri.

în anul 1984 colectivului 
nostru i-au fost încredin
țate sarcini sporite față de 
anul trecut, iar organizația 
noastră de ’ partid va ac
ționa mai energic pentru 
realizarea lor exemplară.

(Urmare din pag. 1)

avut, de asemenea, o in
fluență de seamă asupra 
recoltei. Pe 15 ha din cele 
30 repartizate culturii in
tensive, am aplicat cîte 
40—60 tone gunoi de grajd 
la hectar, iar pe întreaga 
suprafață s-au aplicat, o 
dată cu semănatul, cîte 66 
kg azotat de amoniu sub
stanță activă la hectar, ad
ministrarea făcîndu-se pe 
rînd, pentru evitarea con
sumului inutil de îngrășă
minte chimice.

Făcînd erbicidarea cu 
cîte 5 kg Pitezin la hectar 
și cîte trei prașile meca
nice, terenul a fost men
ținut în permanență curat 
de buruieni. La recoltat 
s-au folosit combinele.

în ceea ce privește lu
crările de pregătire a te
renului, am pus accentul 
pe calitatea discuirilor, iar 
încorporarea erbicidului în 
sol s-a făcut cu agregatul 
de grape, realizînd totoda
tă și o ușoară nivelare a 
solului. Perioada de semă
nat nu a depășit data de 
15 aprilie, ceea ce ne-a a-

sigurat posibilitatea să cîș- 
tigăm circa o săptămînă 
privind timpurietatea la 
coacere la hibridul simplu 
360.

Hotărîtoare pentru soar
ta producției este, firește, 
munca oamenilor, a for
mațiilor permanente de 
lucru. în anul trecut se
mănatul porumbului l-a , 
făcut mecanizatorul Petru 
Mezei, iar la prășit au lu
crat numai Dumitru Orâ- 
șan și Ștefan Crețu, oa
meni care cunosc bine teh
nologia acestei culturi și 
execută lucrări de un înalt 
nivel calitativ.

Pe baza experienței do- 
bîndite, ne preocupăm să 
■asigurăm temelii trainice 
recoltei acestui an. Am
plasarea culturii este fă
cută tot după porumb. 
Am stabilit hibrizii ce-i 
vorh cultiva și avem în- 
grășămintele necesare fer
tilizării întregii suprafețe. 
Evident, accentul princi
pal îl vom pune pe den
sitate și pe calitatea lu
crărilor cuprinse în teh
nologia culturii porumbu
lui.

Tragerea la sorți a 
grupelor turneului 

final al campionatului 
european

ECHIPA ROMÂNIEI VA JUCA ÎN 
GRUPA A ll-A, ALĂTURI DE ECHIPELE 

R. F. GERMANIA, SPANIEI Șl PORTUGALIEI
PARIS 10 (Agerpres). Marți 

s-a efectuat la Paris trage
rea la sorți a grupelor tur
neului final al campionatu
lui european de fotbal, ce 
se va desfășura în perioada 
12—27 iunie în Franțo.

Selecționata României va 
juca în grupa a ll-a cu se
diul la Strasbourg, împreu
nă cu echipele R.F. Germa
nia, Spaniei și Portugaliei. 
Reprezentativa României va 
susține prima portidă la 
14 iunie la St. Etienne cu 
echipa Spaniei, după care 
va juca la 17 iunie la Lens 
cu R.F. Germania -și la 20 
iunie la Nantes cu Portu
galia. In grupa I vor evolua 
formațiile Franței, Dane
marcei, Belgiei și Iugoslaviei. 
Primele două clasate din 
fiecare grupă se califică 
pentru semifinale, învingătoa
rele urmînd să dispute fina
la în ziua de 27 iunie la

Paris. In afara capitalei 
Franței alte șase orașe vor 
găzdui meciurile turneului.

Dar iată programul com
plet al competiției : 12 iunie. 
Paris : Franța - Danemarca, 
13 iunie, Lens : Belgia — 
Iugoslavia, 14 iunie, Stras
bourg : R.F. Germania —
Portugalia și la St. Etienne : 
România - Spania : 16 iunie, 
Nantes : Franța - Belgia și 
la Lyon : Danemarca — Iugo
slavia; 17 iunie. Lens : Româ
nia - R.F. Germania și la 
Marsilia : Portugalia — Spa
nia ; 19 iunie, St. Etienne : 
Franța — Iugoslavia și la 
Strasbourg : Danemarca — 
Belgia ; 20 iunie. Paris :
R.F. Germania — Spania și 
la Nantes : România — Por
tugalia.

Prima semifinală se va dis
puta la 23 iunie la Marsi
lia, iar cea de-a doua la 24 
iunie la Lyon.

Azi, fotbal la Sala sporturilor din Deva
începîndu-și pregătirile 

de iarnă sub conducerea 
antrenorului Ladislau 
Vlad, echipa Mureșul Ex
plorări Deva organizează 
azi, la Sala sporturilor 
din Deva, cu începere de 
la orele 15, un nou™ ter- 
țet de meciuri de sală: 
de juniori, de olds-boy și

de... spectacol, avînd ca 
parteneri foști și actuali 
jucători ai Jiului : Li- 
bardi, Cotormani, Șto- 
ker, Tonca, Dodu, Nai- 
din, Cavai, P. Grigore, 
Stana, Varga, Băluță ș.a.

Desigur, un nou pri
lej de relaxare pentru 
iubitorii fotbalului.

„Vom asigura constructorilor materialele necesare, 
in gama sortimentală cerută"

(Urmare din pag. 1)

ror tiparelor, pentru a ri
dica și garanta gradul de 
calitate al panourilor — 
ne spunea inginerul Sabin 
Luca, șeful secției panouri 
mari. Pentru panourile ex
terioare executăm finisaje 
minuțioase. Programul de 
muncă al fiecărei zile se 
realizează. Toți oamenii 
sînt prezenți la program, 
printre cei mai harnici nu- 
mărîndu-se Vasile Ungu- 
reanu. Both Gheza, loan 
Bălașa, loan Ister, Dumi
tru Mihăilă, Szebesy Iosif 
și alții.

Pe un veteran al produ
cătorilor de materiale de 
construcții, maistrul Ni
colae Devian, îl găsim la 
secția prefabricate, pe ca
re o conduce cu bune re
zultate.

— La început de nou an 
de muncă revizuim tipa
rele la elementele cele mai 
solicitate de beneficiarii

noștri: grinzi de 21—24 me
tri, elemente de acoperiș 
de 6 metri, stîlpi electrici 
și altele — precizează to
varășul Devian. Am înche
iat anul 1983 cu toți indi
catorii realizați și depă
șiți. Ritmurile zilnice în 
care lucrăm ne dau ga
ranția realizării sarcinilor 
lunii ianuarie și ale între
gului trimestru I. Cînd nu 
ne-am făcut noi planul ?

în secția materiale izo
latoare, secție cu o pon
dere deosebită în ansam
blul întreprinderii, aflăm 
amănunte de la inginerul 
Moise Voiconi, șeful sec
ției.

— în mod deosebit ne 
preocupă îmbunătățirea 
fluxului de preparare a 
materiei prime pentru 
cahlele de teracotă, a ar
derii acestora, în vederea 
reducerii consumului de 
gaz metan, recuperarea 
gazelor arse de la cuptoa
re si folosirea lor la us
carea cahlelor, crearea de

modele și culori noi pen
tru cahlele destinate bene
ficiarilor interni și externi.

La secția mecano-ener- 
getică îl găsim pe subin- 
ginerul Petru Bugnar, se
cretarul comitetului de 
partid din întreprindere.

— De dimineață, la co
mitetul de partid erau 
mulți oameni și nu v-am 
putut aborda...

— Ne-am consfătuit cu 
toți secretarii organizații
lor de bază asupra sarcini
lor ce le avem în această 
decadă, în această lună, în 
trimestrul I.

— Concluzii ?
— Ne vom realiza și de

păși planul la producția 
fizică sortimentală, în con
dițiile cînd repartițiile de 
energie electrică, combus
tibili sînt mult reduse. 
Greu, dar se poate... Con
structorilor le vom asigu
ra materialele necesare, în 
gama sortimentală cerută 
pe șantiere...

*

*

MULȚUMIRI 
Șl FELICITĂRI

După ce a coborît din ’ 
autoouzul Deva-Brad, Au
rora P. din Mediaș — în» i 
cărcată cum era cu ba
gaje și avînd și o fetiță 
de mină - nu și-a dat 
seama că n-are la ea po
șeta. In poșetă avea o în» 
semnată sumă de bani, 
actele și alte obiecte per
sonale. Dar nu mai spera 
să-și găsească poșeta. 
Insă, tind s-a prezentai 
din nou la autogara, con- , 
ducătorul auto Nicolae 
Ciuclan o aștepta pen
tru a-i înmîna poșeta ca „ 
tot ce era în ea.

— Am observat-o pe 
scaun, după ce am ajuns 
cu mașina la aHmentat. 
M-am grăbit s-o aduc cit

i

*
*
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*
*
*
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*
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mai repede la autogara, 
închipuindu-mi că păguba
șul o caută aici.

Mulțumirilor călduroase 
ale Aurorei P., alăturăm 
felicitările noastre pentru 
cinstea dovedită. 
Coțoi, corespondent).

(Ion

CINE SE-NGRIJEȘTE 
CURĂȚENIA STRĂZII ?

Pe aleea ce tace legă
tura intre străzile Alexan
dru loan Cuza și Mihai j 
Eminescu din Petroșani Ț 
se circulă cu greutate din 
cauza gunoiului depozitat 
de locatarii acestor arte
re de-a lungul cîtorva me
tri in stingă și în dreap
ta unui container arhi
plin.

Cine se mobilizează să 
golească recipientul și să 
facă ordine in jurul aces
tuia și pe stradă ? Cum 
aici depozitează reziduu
rile și lucrătorii cantine
lor din strada Cuza Vodă 
și Școlii generale nr. 2, îi • 
invităm ca, în colaborare 1 
cu Întreprinderea de gos- | 
podărie comunală și Io- » 
cativă, să găsească cit > 
mai curînd soluția efec- Ț 
tuării unei curățenii ge
nerale.

DE I

*
*
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ISPATII NOI, 
SUPUSE DEGRADĂRII

La parterul blocului 16, 
nou construit pe strada 
Minerilor din Brad, s-au 
mutat cîteva unități pres
tatoare de servicii ale 
Cooperativei meșteșugă
rești „Moțul". Nu-și pot 
insă desfășura activitatea 
în condiții optime. Din 
cauza proastei execuții a 
instalațiilor de încălzire, 
pardoseala este supusă 
degradării, iar lucrătorii, 
în loc să-și vadă de tre
burile lor, trebuie să ștear
gă tot timpul apa ce băl
tește pe linoleum.

Executantului — Șantie- ț- 
rul 6 instalații al T.C.H. ' 
— I s-au adus la cunoș
tință de nenumărate ori 
de către conducerea coo
perativei aceste necazuri. 
Dar nu trimite pe nimeni 
să remedieze defecțiunile. 
Se așteaptă oare degra
darea totală a noilor 
spații ?

DE LA VAGABONDAJ, 
LA FURT

Tibi Tănase, Petrișor 
Săran și Stroie Lăcătuș, 
din Simeria, n-au fost a- 
gricultori niciodată. Dar 
porumb aveau din abun
dență. Și știuleți, și boa
be. Vindeau. Chiar și ve
cinilor. Aceștia însă nu 
se oboseau să întrebe de 
proveniența lui. îndeletni
cirea lor cerealieră a fost

ț însă întreruptă de oame- 
l nil legii. Inutil să mai 
’ spunem că porumbul era 
i de furat. Din vagoane. Ur- 
\ mea ză ca cei trei să răs- 

pundă pentru faptele lor.

!
fi
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Țările în cars de dezvoltare 
confruntate cu mari 
dificultăți

NAȚIUNILE UNITE 10 
(Agerpres). — într-o de
clarație făcută ‘la New 
York, înaintea turneului 
pe care urmează să-l efec
tueze, la sfîrșitul acestei 
săptămîni, pe continentul 
african, secretarul general 
a[ O.N.U., Javier Perez de 
CĂielIar, s-a referit pe larg 
la marile dificultăți econo
mice cu care sînt confrun
tate statele în curs de dez
voltare, în special cele din 
Africa și mai ales din cau
za decalajelor ce le separă 
de țările industrializate 
și a efectelor crizei eco
nomice.

economice
Javier Perez de Cuellar 

a arătat că, potrivit date
lor O.N.U., în perioada 
1980—1982, statele africane 
an fost puternic afectate 
de diminuarea prețurilor 
la materiile prime — ce 
constituie unul din prin
cipalele lor produse vîn- 
dute pe piața externă — 
precum și de măsurile pro- 
tecționiste adoptate de 
unele state industrializate, 
care au determinat o re
ducere a volumului bunu
rilor manufacturate și 
de altă natură exportate 
de țările în curs de dez
voltare africane.

jg ATENA. - Participan
ta la mișcarea pentru pace 
din Salonic au adresat 
tuturor compatrioților che
marea de a 
pentru pace 
In declarația 
acest sens 
pericolul pe 
zintă amplasarea de 
rachete nucleare în Euro
pa și necesitatea de a se 
crea în Balcani și iff alte 
regruni europene zone 
denuclearizate.

activiza lupta 
și dezarmare, 

publicată in 
se subliniază 
care il pre

riei

Felipe Gonzalez, va propu
ne, la 31 ianuarie, în ca
drul sesiunii Consiliului Eu
ropei (occidentale) convo
carea unei conferințe la 
nivel înalt a țărilor mem
bre care să examineze pro
bleme legate de combate
rea terorismului, infor
mează agenția France 
Presse, citind cotidianul 
madrilen „El Pais". Potri
vit ziarului citat, Gonzalez 
va propune intensificarea 
eforturilor guvernelor țărilor 
vest-europene in acțiunea 
de luptă împotriva teroris
mului, flagel care a cunos
cut, anul trecut, o nouă 
recrudescență.

d naiiunile unite. - 
La sediul din New York al 
Națiunilor Unite au început 
lucrările Comisiei speciale 
a O.N.U. privind companii
le transnaționale. La fel ca 
și ia sesiunile precedente, 
lucrările Comisiei se vor 
axa, in special, pe elabo
rarea codului de conduită 
menit să reglementeze ac
tivitatea acestor corporații.

Ideea elaborării acestui 
document a fost avansată, 
după cum se știe, de ță
rile in curs de dezvoltare, 
peirtru protejarea econo
miilor și resurselor lor na- 
ționote.

d CARACAS. - Pre
ședintele Venezuelei, Luis 
Herrera Campins, a inau
gurat, la Caracas, lucrările 
celei de-a Xlll-a Conferințe 
interamericane pentru folo
sirea energiei nucleare in 
scopuri pașnice - hansmi
te agenția IPS. Participă 
reprezentanți ai organisme
lor de resort din America 
Latină. precum și invitați 
din ofte state.

Țările latino-america ne 
s-ou angajat, în 1974, prin 
Tratatul de la Tiatelolco, 
să mențină regiunea lor 
drept „zonă derrucleari- 
zată".

■ MADRID. - Președin
tele guvernului spaniol,

■ BERLINUL OCCIDEN
TAL - La șfirșitui 
decembrie anul 
mărul șomerilor 
nul Occidental, 
82 000, cifră 
cu 3,7 la sută 
gistrate in luna
— a anunțat Uniunea sin
dicală locală. Organizația, 
care reunește toți muncito
rii din Berlinul Occidental, 
ești mează 
afecta în 
luni circa 
soane, ca 
sertt de măsuri vizind re
ducerea numărului locu
rilor de muncă.

lunii 
trecut, nu- 
din Berli- 

a urcat la 
superioară 
celei inre- 
precedentă

că șomajul va 
următoarele trei 
100 000 de per- 
urmare a unei

■ VICTORIA. - Miniștrii 
de externe ai țărilor mem
bre ale Comisiei Oceanului 
Indian — Madagascar, Mau
ritius și Seychelles -, în
truniți intr-o reuniune la 
Victoria, au semnat marți 
un acord general de coo
perare intre cele trei state. 
Documentul prevede întări
rea cooperării dintre țările 
semnatare, prin mijloace 
dt mai cuprinzătoare și 
concrete în domeniile cele 
mai diverse.

OFICIUL JUDEȚEAN DE TURISM BIHOR 

COMPLEXUL DE HOTELURI Șl 

RESTAURANTE FELIX

Băile Felix

Pune la dispoziția celor interesați pînă la 
data de 31 mai 1984 locuri pentru tratament 
balnear în număr nelimitat, în hoteluri de 
categoria Lux B, I A, cu masa la restaurant și 
locuri la vile confort II ‘rar masa la pensiune.

Biletele se pot procura la agențiile de tu
rism din județul dv. sau direct în stațiune la 
DISPECERATUL DE CAZARE Felix, telefon 992/ 
61321.
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realizarea unei regiemen- i 
țări a conflictului din ’ 
Orientul Mijlociu — trans- > 
mite agenția Reuter. EI I 
a adăugat că „există cu J 
siguranță nevoia de a se | 
recunoaște, într-o formă » 
sau alta, drepturile poporu- I 
lui palestinian la autode- ’ 
terminare".

Pentru recunoașterea 
drepturilor poporului palestinian 

la autodeterminare
CAIRO 10 (Agerpres). 

— Adresîndu-se ziariștilor 
după primirea la președin
tele Egiptului, Hosni Mu
barak, ministrul afacerilor 
externe al Marii Britanii, 
Geoffrey Howe, a afirmat 
că palestinienii și Organi
zația pentru Eliberarea 
Palestinei trebuie să fie

asociați acțiunilor vizind

Situația din Liban
BEIRUT 10 (Agerpres). 

— Schimburi sporadice de 
focuri au fost semnalate 
în cursul zilei de marți 
între unități ale armatei 
libaneze și milițiile druze, 
în zonele muntoase situate 
la est și sud de Beirut, 
transmit agențiile interna
ționale de presă.

Luni seara, în cursul

unui atac cu arme auto
mate și rachete lansat îm
potriva unui post de ob
servație al Cartierului ge
neral al contingentului 
francez din cadrul Forței 
Multinaționale, un parașu- 
tist francez a fost ucis, 
în timp ce altul a fost 
nit.

ră-

Ignorînd voința de pace a popoarelor

S.U.A. continuă să producă 
noi încărcături nucleare

WASHINGTON 10 (A- 
gerpres). — Potrivit unui 
studiu elaborat de Insti
tutul american cu caracter 
privat „Natural Resour
ces Defense Council", citat 
de agenția France Presse, 
arsenalul atomic al State
lor Unite ale Americii este 
compus, în prezent, din 
26 000 de arme nucleare, 
de toate tipurile — S.U.A. 
continuînd cu toate acestea 
să producă în fiecare an 
alte 2 000 de noi încărcă
turi nucleare. Documen
tul precizează că armele 
nucleare americane sînt

I
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I
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I
*
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amplasate în 200 de puncte 
din S.U.A., precum și în 
alte nouă țări.

Documentul apreciază că 
puterea totală a forțelor • 
nucleare americane repre
zintă echivalentul a 8—11 
miliarde de tone TNT. 
încărcătura nucleară cea 
mai puternică din acest 
arsenal o reprezintă bomba 
de 9 megatone, care poa
te fi lansată de la bordul 
bombardierelor strategice 
„B-52" și echivalează cu 
puterea a aproximativ 
1000 de bombe nucleare 
de tipul celei detonate la 
Hiroshima în 1945.

I
I
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Anunțul făcut de societa
tea britanică de aviație 
civilă „Britisyvpairways* 
că intenționează să pre
lungească zborul avioanelor 
sale de pasageri superso
nice . „Coflcorde" dincolo 
de New York și Washin
gton, pînă la Miami, a 
determinat o reacție violen
tă din partea societății ame
ricane „Panam", care a 
acuzat compania britanică 
de practici „neloiale", în 
sensul aplicării unor pre
țuri mai reduse la bilete
le pentru „C 
ruta Londra 
și retur.

Societatea 
firmă că, în 
practici, a suferit pierderi 
de aproximativ 100 mi
lioane lire sterline, în ul
timii ani, deoarece avioa
nele de tip „Concorde" 
traversează Atlanticul de 
aproape două ori mai re-

,Concorde* pe
— New York

americană a- 
urtm acestei

I
*

I*
Ipede decît avioanele ame

ricane fără ca aceasta să 
se reflecte semnificativ a- 
supra prețului biletelor. 
J’anam- nu dispune de 
asemenea avioane, la vre
mea intrării aparatelor 
supersonice de pasageri în 
cursele regulate renunțînd 
să le achiziționeze.

De atunci an trecut mal 
mulți ani fără ca zboru
rile transatlantice ale • 
avioanelor britanice „Con- I 
corde“ să afecteze prea 
mult societățile americane. 
A fost, însă, suficient ca 
ele să-și vadă amenințată 
supremația 
nă, pentru 
„pe tapet" 
mente de 
sau ecologic 
ze accesul 
străine pe 
americane.

I
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pe piața Inter- 
a fi readuse 

diferite argu- 
ordin economic 

care să bare- 
unei societăți 
Itniile aeriene |

B. P. I
I

OFICIUL DE GOSPODĂRIREA APELOR 
_ HUNEDOARA - DEVA

cu sediul în str. Aurel Vlaicu, nr. 25 
încadrează prin concurs :

O șef sistem Jiu Superior și șef sistem Mu
reș, inginer sau subinginer, specialitatea 
construcții hidrotehnice sau civile - in
dustriale, vechime minimă 8 ani.

0 3 maiștri specialitatea construcții hidro
tehnice sau civile - industriale pentru 
formațiile din Valea Jiului.

mai încadrează :
• mecanici utilaje, mecanici auto, sudor, 

electrician pentru formația de utilaje.
încadrarea se face în conformitate cu Le

gea T2/T97T iar retribuirea conform Legii 57/ 
1974.

Concursul va avea loc la sediul Oficiului de 
gospodărirea apelor pe ziua de 28 I 1984.

’mica"1
publicitate

PIERDERI

MOSCOVA. — Fiecare a 
patra carte care se tipă
rește în U.R.S.S. se rea
lizează cu hîrtia produsă 
ia Sivtîvkar, în nord-vestul 
țării.

Pentru a ne putea ima
gina mărimea obiectivului 
trebuie să ne gîndim Ia o 
clădire cu șase etaje, avînd 
dimensiunile unui teren 
de fotbal. Agregatul res
pectiv va produce, în sta
diul final, adică la sfîrșl- 
tul anului 1984, aproxima
tiv 180000 tone hîrtie pe 
an. Pentru a se putea rea
liza o asemenea produc
ție, pista de hîrtie trece 
prin calandrele agregatu
lui cu viteza unui tren 
rapid. Zilnic, se prelu
crează aici o cantitate

Știri din țările socialiste
de lemn care nu ar putea 
fi transportată nici chiar 
cu o întreagă garnitură 
de cale ferată.

★
VARȘOVIA. — După cum 

relatează agenția PAP, în 
Polonia se desfășoară cer
cetări științifice intense 
în domeniul hidrogenării 
directe a cărbunelui, care 
ar permite obținerea unui 
număr de peste 50 de pro
duse lichide.

Alte lucrări ale oameni
lor de știință polonezi se 
desfășoară în direcția rea

lizării unui substitut de 
înaltă calitate a cocsului 
din cărbune energetic, pro
cesul implicînd și obține
rea simultană de gaze.

Aceste cercetări, ca și 
altele similare sînt îndrep
tate în direcția rezolvării 
unora dintre cele mai im
portante probleme ale eco
nomiei poloneze legate de 
reducerea considerabilă a 
importurilor de hidrocar
buri lichide și de obține
rea unor materii prime 
valoroase pentru indus
tria chimică și pentru 
alte sectoare industriale.

BERLIN. — Una dintre J 
cele mai dezvoltate ramuri | 
industriale ale R.D. Ger- » 
mane este industria con- | 
strucțiilor de mașini, care « 
realizează, la ora actuală, I 
produse de mare eficien- * 
ță. Printre unitățile frun- i 
tașe în această ramură se « 
numără uzina eonstruc- j 
toare de mașini din Ebers- | 
wald, cea mai mare * 
producătoare de macarale I 
portuare, cunoscute în 27 « 
de țări ale lumii. Printre I 
noile realizări introduse J 
recent în producția de se- > 
rie se află macaraua por- I 
tuară de tip „Atlant", cu J 
o putere de ridicare de | 
60 tone și care poate exe- » 
cuta lucrări de încărcare- I 
descărcare la două nave * 
concomitent. I

V1NZARI

• Vinci apartament liber,
trei camere (grădină). Deva, 
telefon 21534. (3815)

• Vînd apartament două 
camere. Deva, Micro 15, bloc 
47, telefon 22403, orele 17—22.

(3830)

• Vînd casă tip vilă (gră
dină). Călan, strada Gării, nr. 
3, telefon 30065. (3831)

• Vînd fîn. Satul Geogel,
județul Alba. Informații, tele
fon 956/23616. (3820)

• Vînd apartament două
camere, confort I. Brad, Aleea 
Patriei, bloc P1. Iga Marga
reta. Informații, zilnic, între 
orele 16—18. (c. 1)

SCHIMB DE LOCUINȚA

• Schimb apartament patru
camere eu douK apartamente 
a două camere. Deva, Gojdu, 
telefon 15670. (3835)

• Pierdut legitimație de ser
viciu, pe numele Szabo Mag
dalena, eliberată de secția 
Hunedoara a întreprinderii 
„Vidra*. O declar nulă.

(3821)
• Pierdut legitimație de ser

viciu, pe numele Vereș loan, 
eliberată de I.M.C. Bîrcea- 
Mare. O declar nulă.

(3837)
DECESE

• Familia adine îndu
rerată anunță încetarea 
din viață, în ziua de 
9 ianuarie 1984, a nepre
țuitului lor soț și tată 

MIRCEA
PETRU- ST ANCIONIU
Inmormîntarea are loc 

astăzi, miercuri, 11 ianu
arie 1984, la Roșcani. 

(3838)

• Adînc îndurerată, fa
milia Lia și Alexandru 
Filip mulțumește tuturor 
celor care au luat parte 
la marea suferință prici
nuită de pierderea fnl*e- 1“ rățoarg ă 3CUihpului lor 
fiu MIRCEA.

(3836)
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