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In centrul preocupărilor colectivului 
oiversificarea gamei sortimentale

între sarcinile care figu
rează la loc de frunte pe 
agenda de lucru a oame
nilor muncii de la între
prinderea „Vidra" Orăș- 
tie se numără : preocupa
rea pentru ■ valorificarea 
superioară a materiilor 
prime utilizate, diversifi
carea continuă a gamei 
sortimentale, creșterea pro
ductivității muncii, îmbu
nătățirea calității produ
selor, onorarea ia termen 
a contractelor cu benefi
ciarii ' din țară și de peste 
hotare. Discuțiile pe care 
le-am avut recent în a- 
ceastă unitate, cu mai mulți 
interlocutori, pe problema
tica amintită, evidențiază 
eforturile permanente care 
se fac aici, angajarea celor 
peste 1300 de lucrători ai 
fabricii pentru îndeplini
rea în cele mai bune con-

diții a 
țațe.

— A

sarcinilor incredin-

trecut o decadă din 
acest nou an de producție, 
pe care l-am început sub 
bune auspicii — ne-a spus 
tovarășa Elena Brîndușa, 
secretarul comitetului de

„VIDRA" ORĂȘTIE

partid din întreprindere. 
De fapt, pentru noi este o 
continuare a activității, la 
aceleași cote și ritmuri, 
din ultimul trimestru al 
anului trecut. încă din pri
ma zi de muncă, datorită 
condițiilor asigurate, în 
toate secțiile și atelierele 
producția s-a desfășurat în 
mod ritmic, urmărindu-se 
realizarea sarcinilor fizi-

ce de plan, în condiții 
eficiență sporită, 
este obiectivul 
muncii colectivului nostru, 
pe care ne-am angajat în 
fața partidului să-l materia
lizăm exemplar. Și ne vom 
ține de cuvânt. Pentru a 
vorbi de realizările din 
prezent, să ne referim mai 
întîi la cela obținute în 
1983. Și nu atît la reali
zările valorice de plan, 
cît mal ales la căutările 
în direcția diversificării 
gamei sortimentale, răspun
derii prompte cerințelor 
partenerilor de peste ho
tare, prin crearea unor mo
dele noi 
petitive 
Cel mai

de 
Acesta 

final ai

de confecții, com- 
pe piața externă, 
in măsură să vă

LIVIU BRAICA

(Continuare în pag. a 2-a)

Vedere a secției chimice de la C.S.V. Călan.

C.S.H. Atelierul de reparații electrice. Muncitoarele Susa
ns Mozeș și Cristina Mangan execută lucrări de recondițio
nară a conductorului de cupru atlt de necesar economiei na
ționale.

V. ' - \ 'f' t.,/ >

Ritm si calitate în realizarea
INVESTIȚIILOR

ÎN MUNICIPIUL HUNEDOARA

la construcția de locuințe
Cei aproape 600 de con

structori de la șantierul 
nr. 4 al întreprinderii de 
construcții siderurgice Hu
nedoara, organizați în patru 
ioturi specializate pe lu
crări civile, industriale și 
de instalații, au început în 
forță anul de producție 
1984. Toate obiectivele cu 
termen de predare pînă la 
finele primului trimestru 
al anului curent sînt ata
cate. Lucrările se desfă
șoară ritmic, majoritatea 
forțelor șantierului fiind 
concentrate în zona cartie
rului 23 August din muni
cipiu, unde în acest 
se vor construi alte 200 
apartamente.

Discuția noastră cu
ginerul șef al șantierului 
a fost scurtă, la obiect.

— Tovarășe Victor Bu- 
caleț, n-a trecut decît o 
decadă din acest an, dar, 
după cum vedem și cum 
spun și constructorii, iure
șul muicii a fost reluat 
în plin.

— Numai așa vom pu
tea încheia 
vrem. Cum 
nuit de mai 
Cu rezultate 
este calculat,

— Că veni vorba de cal
cule, ce spun ele în 1983 ?

— Anul trecut a fost 
greu. Pînă la urmă însă 
ne-am descurcat. Calcule- • 
le ? O depășire la planul 
valoric de peste 2 milioa
ne lei. Am predat 426 de

an 
de

in-

apartamente în Hunedoara 
și Baru ; 3 200 mp spații 
comerciale; am realizat o 
productivitate 
decît
7 200 lei pe om 
cii; am pus în 
toate capacitățile 
cate. între cele 
portante: noua 
secției „Vidra", magistrala 
a IlI-a de termoficare a 
municipiului, alte lucrări 
industriale în valoare de 
peste 37 milioane lei. Vrem 
ca și în ’84 să valorificăm 
cît mai 
lucru, să ne facem datoria 
corect, _ __ _ __ _
mereu în ultimii ani. Tim
pul ne ajută, materiale

mai mare 
cea planificată cu 

al mun- 
funcțiune 

planifi- 
mai im- 
clădire ■ a

bine timpul de

cum am făcut-o

acest an cum 
ne-am obiș- 

mult timp, 
bune. Totul 
prevăzut.

Acționăm cu răspundere pentru înfăptuirea 
sarcinilor ce ne revin în acest an

Puternic mobilizați în 
producție încă din pri
mele zile ale anului, oa
menii muncii de Ia Fa
brica de produse refrac
tare Baru — ne comu
nică Tiberiu Boța, șeful 
biroului plan — au reu
șit să desfășoare o acti
vitate ritmică, să reali
zeze peste sarcinile pri
mei decade ale lunii 
ianuarie importante de
pășiri de plan : la pro
ducția marfă un plus 
de 125 000 lei, iar la 
sortimente, după cum 
urmează: la cărămizi
refractare plus 56 tone, 
la plăci termoizolante 
plus 14 tone, la prafuri 
exoterme plus 8 tone.

COCS PESTE
PREVEDERI

Cocsarii din Combina
tul siderurgic Hunedoara 
s-au angajat cu toate 
forțele din prima zi a 
anului în realizarea rit
mică a sarcinilor fizice 
de plan. Utilizînd _ la 
parametri maximi mași
nile și instalațiile din 
dotare, respecți nd cu 
strictețe procesele de 
fabricație, oamenii mun
cii 
au 
dă 
la
mente. Au fost produse 
peste prevederi 300 to
ne de cocs metalurgic, 
19 tone de produse chi
mice și 35 tone produse 
distilate din gudron.

de la Uzina nr. 1 
încheiat prima deca- 
a anului cu depășiri 
principalele sorti-

(Continuare in pag. a 2-a)

B. CORNEL

Profite îh

„Fapta să-ți fie mereu 
suportul euvintului“

Certeju de Sus este nu 
numai un centru mineresc 
în plină dezvoltare, ci și 
o comună care livrează la 
fondul de stat cantități în
semnate de carne, lapte și 
alte produse provenite din 
gospodăriile populației, a- 
vînd o contribuție tot mai 
importantă la înfăptuirea 
autoconducerii și autoapro- 
vizionării teritoriale. în 
anul 1983 producătorii a- 
gricoli din Certeju de Sus 
au livrat la fondul de stat 
135 tone carne, depășin- 
du-și substanțial sarcinile 
ce i-au revenit, 1138 hl 
lapte de vacă, precum și 
însemnate cantități de lap
te de oaie, ouă, miere de 
albine și alte produse li
vrate pe baza contractelor 
și convențiilor încheiate 
cu gospodăriile populației.

în înfăptuirea sarcinilor 
ce ne-au revenit am ac
ționat, în lumina indicații
lor cuprinse în cuvîn- 
tarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la cel de-al II- 
lea Congres al consiliilor

populare, 
numărului 
fiecare gospodărie. Obiecti
vul ce îl urmărim este a- 
cela ca în toate gospodă
riile populației să crească 
efectivul de vaci cu lapte, 
porci, oi, păsări. Ca urma
re, numărul de 
crescut simțitor 
an, numeroase 
deținînd acum

pentru sporirea 
de animale la

bovine a 
în ultimul 
gospodării 
cîte 5—6

• Autoconducere •

animale mari și chiar mai 
multe. Cunoscînd potenția
lul de care dispunem, am 
stabilit- plan de producție 
pentru toate gospodăriile, 
bazați pe cunoașterea con
cretă și detaliată a posi
bilităților de care dispune 
fiecare și a discuțiilor pur
tate de consiliul popular 
cu cetățenii. Cifrele înscri
se în planuri cuprind și 
numărul de animale 
trebuie să 
gospodării,

ce 
fie crescute în 
ca și cantită-

țile de produse ce trebuie 
să le livreze la fondul de 
stat. în aceste zile de în
ceput de an nou desfășu
răm o amplă acțiune pen
tru a materializa obiecti
vele desprinse din cuvîn- 
tarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Consfătuirea 
de lucru pe probleme de 
agricultură din decembrie 
1983, privind creșterea par

Autoaprovizionare

ticipării gospodăriilor popu
lației la aprovizionarea cu 
produse agroalimentare și 
înfăptuirea prevederilor de 
plan. Propaganda vizuală 
este axată pe populariza
rea sarcinilor ce ne revin 
în 1984, se poartă discu
ții de la om la om pe ideea 
realizării • de contracte și 
convenții pentru livrarea 
de carne și lapte la fon
dul de stat. Acțiunea se 
află încă în desfășurare. 
Avem unele rezultate pro-

mițătoare. Pentru 1984 
s-au încheiat contracte și 
convenții pentru 100 bo
vine, 115 porci, 85 oi, 850 
hl lapte de vacă, 25 000 
ouă ș.a. între cei mai buni 
crescători de animale și 
contractanți aș aminti pe 
Cornel Ștef, Nicolae Po- 
dean, loan Podean și Vio
rel Ioan Filimon din satul 
Vărmaga, Gheorghe Boian 
și loan Vînduț din Hondol, 
Gheorghe Moise și loan 
Moise din Nojag, Traian 
Bedea din Toplița Mureșu
lui și alții. Consiliul popu
lar este hotărît să acțio
neze cu toată responsabi
litatea pentru realizarea 
sarcinilor de plan ce ne 
revin în acest an în ce 
privește participarea co
munei noastre la înfăptui
rea autoconducerii și auto- 
aprovizionării teritoriale.

IOAN MOISE 
vicepreședinte 

al biroului executiv 
al Consiliului popular 

al comunei Certeju de Sus

Avea 18 ani cind a venit, 
proaspătă absolventă de 
liceu, la Țesătoria de mă
tase din Deva. Au trecut, 
iată, 10 ani de atunci și 
Florica Todea este cotată 
astăzi ca una dintre cele 
mai harnice, mai destoini
ce muncitoare din țesăto- 
rie. Fire energică și since
ră, tînăra țesătoare s-a im
pus treptat și sigur, cîști- 
gîndu-și stima și respectul 
tuturor. S-a impus în pri
mul rind prin calitățile 
sale profesionale, prin hăr
nicie, responsabilitate în 
muncă, atașamentul față 
de colectiv, dar și prin ac
tivitatea pe care o desfă
șoară pe plan obștesc și 
politic. A fost promovată 
în muncă, devenind tiră- 
reasă. A fost primită in rin- 
durile partidului. In 
latura precedentă a 
deputat in Consiliul 
Iar municipal Deva, 
organizatorul grupei 
cale din schimbul 
sătorie.

— După un deceniu pe
trecut între războaiele de 
țesut, puteți aprecia exact 
meseria de țesătoare, sub 
toate aspectele ei. Cum vi 
se pare, grea, ușoară ?

— Unele femei zic că-i 
greu aici la noi. Zgomot 
și o continuă alergătură 
intțe războaie. E drept, 
nu-i ușor, uneori te mai 
lasă nervii, dar mie-mi pla
ce. Nimic nu mi se pare 
mai frumos, mai interesant

legis- 
fost 

popu- 
Este 

sindi- 
„C"-țe-

decît să „năvădești" ur
zeala, să Iaci „rostul" țe
săturii, să știi fiecare fir la 
locul lui — într-o urzeală 
sînt în jur de 6 000 de fire 
—, apoi să vezi cum se un
duiește țesătura, valuri, va- 
lun pe tamburul mașinii. 
Este o meserie frumoasă, 
pentru femei I

— Sinteți deci, firăreasă- 
Ce rol are o firăreasă în 
cadrul țesătariei ?

— Face exact ce am ară
tat mai înainte, într-o zonă 
de 32 de războaie de țe
sut, de care răspunde. Fl- 
răreasa și ajutorul de mais
tru au un rol important în 
ce privește mersul corect 
al mașinilor, calitatea țesă
turii și buna derulare a pro
cesului de producție în 
zonă.

— Șl zona in care vă des- 
fășurați munca, Cum mer
ge ?

— Zona nr. 8, în care am 
lucrat pînă de curînd, a 
obținut rezultate bune în 
tot anul trecut. De citeva 
zile am fost transferată la 
zona nr. 12, care a înre
gistrat cele mai slabe re
zultate în anul 1983. Fe
tele sînt bune, dar trebuie 
mai multă organizare ți 
disciplină. Sper ca în acest 
an să ieșim împreună la 
suprafață...

— Ați fost promovată fi
răreasă, intr-un timp reia-

MIRCEA LEPADATU

(Continuare in pag. a 2-a)
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Diversificarea gamei 
sortimentale

(Urmare din pag. 1)

vorbească despre reușitele 
anului trecut în acest do
meniu este ing. Avram 
Drăguț, șeful biroului teh
nic.

— Vă ascultăm, tovară
șe inginer. Cu ce noutăți 
s-a ieșit pe piață în anul 
trecut ? Ce noutăți se a- 
nunță pentru ’84?

— Mai întîi cîteva cifre; 
în cursul anului trecut au 
fost create 401 modele noi, 
din care la categoriile lux 
și extra un număr de 285. 
iar pentru export 76. Nu 
comentez aceste realizări 
și nici. nu le compar cu 
alți ani. Vreau doar să 
arăt că ne-am dat silința 
iă facem modele frumoase, 
care să sporească strălu
cirea „Faviorului" în apri
ga concurență cu firmele 
străine. Cum am început? 
Așa cum facem și în pre
zent. Creînd colecții pe 
fiecare beneficiar în parte, 
diversificate ca modele, 
gamă coloristică, semifa
bricate. Acum lucrăm la 
mostre pentru firmele ita
liene, iar în perspectivă ne 
pregătim pentru alte vii
toare contractări. Pînă la 
sfîrșitul lunii mai vrem să 
fim gata cu colecțiile pen
tru anul 1985.

— Pentru fondul pieței, 
ce s-a oferit ?

— Am pregătit colecții 
de modele mai bogate ca 
oricînd — valabile și pen
tru acest an : confecții 
mari (haine), articole de 
blănărie (căciuli, mănuși)

într-o gamă diversă de se
mifabricate, începînd de 
la nurcă, nutrie, caracul, 
iepure, alte animale de 
crescătorie și vânat, semi
fabricate obținute prin 
înnobilarea pieilor de ovi
ne, produse textile îmblă
nite, din blănuri sintetice. 
De asemenea, o colecție ar
tizanală din materiale re
cuperate și refo'.osite. din 
care am realizat 15 modele 
confecții pentru femei (ja
chete, veste, scurte); 12 au 
fost deja contractate.

La secția „confecții mo
dele' am stat de vorbă 
cu brigadiera Petruța Ana, 
cu o vechime neîntrerup
tă ia „Vidra' de pește 
18 ani, o bună și harnică 
muncitoare, prin miinile 
căreia au trecut mii și mii 
de articole, în cea mai 
mare parte destinate ex
portului. . Tocmai încheia 
un nou model pentru ex
port. Convorbirea a fost 
scurtă:

— Sintem 00 cu toții." 
De Ia noi pornește, să-i 
zicem, gândirea. Aici se 
execută prototipurile, seria 
zero, modelele pentru cele
lalte secții. ’ Dacă vreți 
sintem ..motorul" fabricii. 
Ce facem ? Modele pentru 
export, mostre. omen zi 
speciale, cînd este nevoie 
chiar și produse pentru 
„serie*. Ce urmărim? Să 
valorificăm superior semi
fabricatele, să ridicăm ca
litatea confecțiilor, să fa
cem modele cit mai multe 
și mai frumoase. să ne 
putem mîndri cu ele.

„Vidra- Orăștie. Secția confecții velur. Cusâtuarea Maria 
Baluțe executa lucrări de foarte bună calitate.

Ritmuri intense de lucru la construia de locuințe
(Urmare din pag. 1)

sînt, forță de muncă de 
asemenea, nu ne rămîne 
decît să muncim cu hărni
cie.

La principalele puncte 
de lucru ale șantierului, 
intr-adevăr, se lucrează cu 
hărnicie. Munca este bine 
organizată și condusă. Șefii 
de lot, la nr. 1 — ing. 
Nedelco Albu, 
Petru Gașpar, 
ing. Gheorghe 
4 — maistru;
bu, coordonatorii punctelor 
de lucru ânt în permanen
ță între oameni, preocupin- 
du-se tot timpul pentru a 
asigura muncitorilor condi
ții optime desfășurării unei 
activități susținute. Pre
ședintele comitetului sin
dicatului din secție. Nicolae 
Moraru, normatorul șef al 
șantierului, a ținut să evi
dențieze cele mai bune for
mații de muncă, care și-au 
adus și își aduc o contri
buție substanțială 
plinirea ritmică, 
lună, a sarcinilor 
Ele sint: brigada 
tori panouri condusă

Vasile Faur, zidarii lui Va- 
sile Gherman și Petru A- 
postol, mozaicarii lui Iile 
Păsărelu, instalatorii lui 
Costache Curcă, zugravii 
lui Cornel Țoropoc și alții.

— Aceste formații — 
spus tovarășul Mo- 
- își realizează în 
constant sarcinile

ne-a 
raru 
mod

Pe scurt, iată care sînt 
stadiile de execuție la 
locuințele cu termen de 
predare pînă la sfîrșitul 
lunii martie. în blocul 49 B, 
cu 38 de apartamente, șef 
punct de lucru este maistrul 
Constantin Raicea. în in
terior se lucrează la fini
saje, la montarea instala-

nr. 2 — ing.
nr. 3 —

Suciu — nr. 
Nicolae Sîr-

ia inde- 
lună de 
de plan, 
de mon

de

Ritm ți calitate în realizarea 
IHVESTITIILOR

săptămînale în 4 zile și 
jumătate. Sint formate din 
oameni de nădejde, recep
tivi. care unde sint puși 
fac treabă frumoasă. în 
anul trecut, față de 1982, 
media retribuțiilor lucrăto
rilor șantierului nostru a 
fost mai mare cu 4 la 
sută, dar pe brigăzi reali
zările sînt mult diferen
țiate. S-a muncit, dar s-a 
și ciștigat, mai ales după 
aplicarea sistemului de re
tribuire în acord global ge
neralizat, cînd răspunderea 
și interesul pentru plan 
au crescut la toate nivelu
rile.

„Fapta să-ți fie mereu 
suportul cuvîntului 46

țîHor, iar în exterior s-au 
ridicat schelele pentru 
atacarea fațadelor. Șeful 
brigăzii de mozaicari, file 
Păsărelu, aprecia : „Frigul 
nu ne încurcă prea tare. 
Se muncește bine. Avem 
ce ne trebuie și cred că 
vom devansa termenul de 
predare'. Cu optimism 
ne-au vorbit și șeful echi
pei de timplari Kelemen 
Kiss, maistrul instalator 
Nicolae Trocan, șefii de 
echipă Victor Țlrvulee și 
Gheorghe Hicș, care au 
arătat că sânt în avans 
față de grafice, că mun
citorii fac eforturi pentru a 
executa lucrări de calitate. 
De altfel, tovarășul An
ton Constantinidis, secreta
rul comitetului de partid

din șantier, a reliefai ho- 
tărîrea întregului colectiv 
de a se mobiliza și mun
ci mai bine, pentru a res
pecta termenele de punere 
în funcțiune la obiectivele 
în execuție, de a gospodă
ri și valorifica eficient ma
terialele utilizate în șantie
re. La blocul 50, cu 28 de 
apartamente, structura de 
rezistență este terminată. 
Acum sînt pe rol finisa
jele interioare și lucrările 
de hidroizolație. Mai sînt 
atacate, în diferite stadii 
de execuție, blo— 46 
(structura de rezist >ste 
gata), blocul 45 (se lucrea
ză la ultimul nivel), blocul 
48 (structura la etajul întîi), 
bloeul 47 C (la fundație). 
De asemenea, în zona an
samblului „Viorele11, care 
va cuprinde în final 58 de 
apartamente, sub conduce
rea maistrului Iosif Faze- 
kaș, a început săparea fun
dației la blocul 2, cu 12 
apartamente, iar la sta
dion, pentru viitoarele 74 
de apartamente — în fază 
de organizare de șantier. 
Pe lingă cele amintite, co
lectivul șantierului nr. 4 
este puternic antrenat în 
finalizarea lucrărilor in
dustriale pe platformele 
industriale din Hunedoara, 
Călan și Baru.

dioprd 
La oi 
cultur 
7,30 1.1 
munci 
8,10 I 
9,05 d 
rilor; I 
10,05 1J
Conee|

(Urmare din pag. 1)

tiv scurt, după ce v-ați ca
lificat ca țesătoare, asta 
insemnind că ați ajuns să 
stăpiniți temeinic meseria 
aleasă. V-a plăcut 
ața de mult această 
fesie ?

— Încă in 
mi-am propus 
să fiu un om 
profesia mea. 
telectual, un om de știință 
valoros, ori un muncitor de 
mna-ntii. N-a fost să ajung 
intelectual, atunci vreau să 
fiu și să rămin un mese
riaș de nădejde.

— Da, sinteți o muncitoa
re apreciată pentru price
perea, hărnicia și responsa
bilitatea de care dați do
vadă permanent, dar și 
pentru activitatea ce-o des- 
lășurați pe pian obștesc și 
politic. De exemplu, Oti- 
lia Andrășescu, președinta 
comitetului sindicatului din 
întreprindere, ne spunea 
că sinteți cel mai activ or
ganizator de grupă sindi
cală. Comunistă la care 
primează dinamismul in ac
țiune, spiritul de dreptate 
și echitate. Asta, in ciuda

chiar 
pro-

fiind, 
viață 

pe

liceu 
co in 
stăpin
Ori, un in

taptului că unora nu le pla
ce felul dumneavoastră de 
a pune „degetul pe rană".

— Nu le place chiulăHor, 
celor care vor să ia cit 
mai mult de la societate și 
să dea cit mai puțin, care 
nu înțeleg că interesul co
lectivului este, de fapt, in
teresul fiecăruia dintre noi. 
Vedeți, eu apreciez cel 
mai mult la un om spiritul 
de dreptate și responsabi
litate. Cu atit mai mult, un 
comunist trebuie să se si
tueze la locul lui de mun
că mereu in primele rin- 
duri ale bătăliei pentru 
realizarea planului, să fie 
permanent un exemplu 
pentru ceilalți, mai ales, 
prin concordanța intre ce 
gindește, ce spune 
face.

— Ne aflăm la 
discuției noastre și 
că tot sintem la inceput de 
an, v-am ruga să ne spu
neți ce 
1984 ?
- Oh, 

tept de 
torit. Și, 
tate cit mai bune in muncă.

- Vă urăm să le aveți 
pe amindouă.

și ce

sfîrșitul 
pentru

vâ doriți în anul

un copH I II aș- 
cind m-am căsă- 
bineînțeles, rezul-
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Locuințe pentru
In anul 1983, de cu- 

rînd încheiat, construc
torii din județul nostru 
aveau ca sarcină să 
înalțe 3 779 de
partamente. Mobilizîn- 
du-se exemplar, con
structorii de pe toate 
șantierele de locuințe 
ale județului — T. C. 
Deva, I.C.S. Hunedoara 
— și-au îndeplinit și 
depășit sarcinile de 
plan. Au fost puse 
la dispoziția populației 
3 786 de apartamente 
confortabile, atingîn- 
du-se cifra de 90 000 a- 
partamgnte construite 
în județ.

De remarcat numărul 
mare de apartamente 
construite pentru mine
rii Văii Jiului — 1 549, 
dintre care 655 — la Pe
troșani, 414 — la Lu- 
peni, 184 — la Vulcan, 
152 — la Petrila, 144 — 
la Uricani. La Deva s-au 
dat în folosință 801 a- 
partamente, iar la Hu
nedoara 346.

oamenii muncii
Alte cifre, de data a- 

ceasta din mediul rural, 
întregesc cum nu se 
poate mai bine imagi
nea noului care a prins 
contur în lungul și-n 
latul județului. în me
diul sătesc au fost ridi
cate și puse la dispoziția 
specialiștilor 256 de a- 
partamente, cele 
multe la Baru 
Geoagiu — 40, Certfeju 
de Sus — 40, Crișcior 
— 32, Pui — 22, Sălașu 
de Sus — 21, — 

' 17, Rapolt — 
rău — IO?

Anul acesta 
țul nostru se 
strui pentru 
muncii alte 3 900 de a- 
partamente în toate o- 
rașele județului, precum 
și în mediul rural. De 
subliniat că dintre aces
tea, peste 1 500 au fost 
deja începute și se află 
în faze avansate de 
construcție, garanție că 
vor fi predate la termen 
și chiar în avans.
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Toate unitățile cooperatiste din municipiul Deva 
trebuie să obțină rezultate superioare

Un obiectiv important 
iu cadru, activității econo
mice a unităților coopera
tiste și consiliilor populare 
este valorificarea superioa
ră a resurselor de mate
rii prime și materiale loca
le, utilizarea integrală a 
forței de muncă pentru a 
asigura participarea aces
teia la satisfacerea unor 
cerințe ale populației sau 
ale unităților economice, 
prin crearea și dezvoltarea 
unor activități industriale 
și de prestări servicii.

Ținînd seama de sarci
nile și prevederile cuprin
se în programul de măsuri 
al Consiliului popular ju
dețean privind dezvoltarea 
industriei mici și artizana
le în perioada 1981—1985 
în unitățile cooperației de 
producție, achiziții și des
facerea mărfurilor, precum 
și în cele aparținînd C.A.P. 
din cadrul municipiului 

'Deva, dezvoltarea indus
triei mici și artizanale s-a 
materializat în ultima pe
rioadă într-o serie de acti
vități, ce asigură o mai

bună valorificare a resur
selor locale și a materia- 
.elor recuperabile din uni
tățile economice ale mu
nicipiului Deva. Rezultate 
meritorii s-au obținut in 
mată perioada care a tre
cut din anii actualului cin
cinal. în 1983. din activi
tățile industriale și de pres-

re a planului de 530 000 
lei.

Rezultate bune s-au rea
lizat pe linia dezvoltării 
industriei mici și a pres
tărilor de servicii și in u- 
nele comune aparținătoare 
municipiului (Șoimuș și Ve- 
țel. mai ales). La Vețel. bu
năoară. funcționează in ca-

tablouri, zidărie și zu
grăvit, confecții tricotaje, 
închiriat veselă, confecții 
mături din sorg, reparații 
cintare. Și în această co
mună se prevede pentru 
1984 înființarea unor sec
ții (pe lingă C.PA.D.M.), 
de reparații electrice și re
parații auto.

Și

Industria mică industria marilor posibilități
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țări servicii ale sectorului 
cooperatist s-au realizat ve
nituri în valoare de peste 
5 milioane lei. Cele mai 
bune rezultate pe această 
linie au fost obținute de 
CA.P. Deva, unde s-au 
creat și dezvoltat o serie 
de activități de Industrie 
mică, cum sînt confecții 
metalice, prestări servicii, 
construcții-montaj, vopsi
ta rie haine din piele și lu
crări de
tați din 
venituri 
milioane

dulgherie, activi- 
care s-au realizat 
în sumă de 4,13 
lei, cu o depăși-

drul CJ’A.D.M. secții de 
cojocărie, timplărie, tinichi- 
gerie auto, zidărie și zu
grăvit, planul acestora 
fiind realizat pe 1983 în 
proporție de 117 la sută.

Potrivit programului de 
dezvoltare a industriei mici 
și prestărilor de servicii, 
se prevede ca în 1984 să 
mai ia ființă pe raza co
munei secții de transport 
hipo, pielărie-cojocărie, fri- 
zerie-coafură ș.a. De ase
menea, la Șoimuș își des
fășoară activitatea secții 
de reparații radio-tv., foto, 
încadrări geamuri, oglinzi

Cu mici excepții, unită
țile amintite și-au realizat 
și depășit sarcinile 
plan (mai puțin cele 
confecții tricotaje, repara
ții auto și reparații cînta- 
re, Șoimuș), unele, 
cum sînt cele de re
parații radio-tv., foto, zu- 
gravi-zidari ș.a., și-au rea
lizat planul în proporție 
de 110—198 la sută, con
tribuind astfel la îndepli
nirea indicatorilor econo- 
mico-financiari ai CA.P. și 
cooperației de producție, 
achiziții și desfacerea măr-

de 
de

furilor din municipiul 
Deva.

în ansamblu, industria 
mică in cadrul unităților 
cooperatiste de pe raza 
municipiului Deva a cunos
cut o dezvoltare continuă 
și diversificată. Există însă 
și unități, cum sînt CAP. 
Bircea Mică, Leșnic, Cris- 
tur, unde nu s-a acordat 
atenția cuvenită dezvoltării 
industriei mici și prestări
lor de servicii, ceea ce a 
condus la nerealizarea pla
nului de venituri al uni
tăților agricole șl coopera
tiste respective. Este nece
sară o mai atentă preocu
pare pentru dezvoltarea 
acestui sector de produc
ție, un ajutor mai eficient 
din partea organizațiilor 
de partid și mai ales a con
siliilor populare (care au 
sarcini concrete pentru în
ființarea unor obiective de 
industrie mică), pentru con
tinua dezvoltare a acestei 
importante surse de veni
turi pentru unitățile coo
peratiste.

VASILE PÂȚAN
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l.p.L. Deva. Secția de 
mobilă Brad. Rozalia Suba 
lucrează Ia o mașină de 
găurit multiplu, realizîn- 
du-și lunar sarcinile de 
pian.
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In fața exigențelor celei de-a V-a ediții
— Accesul larg — practic 

nelimitat — al maselor la 
tot ceea ce înseamnă bu
nuri ale inteligenței, ale 
creației și frumosului, iată 
marele merit al Festivalu
lui național „Cîntarea 
României", întrecere a 
muncii și artei, ajurisă la 
cea de-a V-a ediție. Des
fășurată sub semnul cali
tății artistice și al clari
tății mesajului, ediția pre
cedentă a constituit pen
tru județul Hunedoara o 
nouă și valoroasă confir
mare a potențialului crea
tor și artistic de care dis-

XII-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului, a 
expunerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Con
sfătuirea de la Mangalia 
— în așa fel încît toate 
manifestările să corespun
dă necesităților de educa
re a maselor în spiritul 
concepției revoluționare a 
partidului, al cultivării 
sentimentelor de dragoste 
pentru patrie și popor, al 
mobilizării acestora la în
deplinirea 
nomice.

Faza de 
așadar, în

sarcinilor eco-

masă presupune, 
toate orașele Și

li! 1

pune, sute de formații și 
interpreți ajungînd pe po
diumul cel mai înalt al 
întrecerii, cucerind în fi
nala pe țară peste 220 
de premii și tot atîtea ti
tluri de laureat.

Sînt lauri de autentică 
mindrie dar și de mobili
zator îndemn pentru ca 
noua ediție a festivalului 
să cîștige mai mult în 
calitate și mesaj, în valo
rile educative pe care le 
incumbă această amplă 
manifestare a spiritualității 
românești. Și aceasta, cu 
atît mai mult cu cît edi
ția a V-a este dedicată 
celei de-a 40-a aniversări 
a revoluției de eliberare 
socială și națională, anti
fascistă si antiimperialis- 
tă.

Etapa de masă s-a de
clanșat și se va desfășura 
pînă în luna octombrie. O 
perioadă în care activita
tea politico-educativă și 
cultural-artistică va fi 
orientată — în lumina ho
tărârilor Congresului

municipiile din județul 
nostru, declanșarea „Dia
logului hunedorean", iar 
în așezările rurale a Șta
fetei culturale „Căutătorii 
de comori". întrecerile for
mațiilor artistice din ca
drul „Dialogului hunedo
rean" (ianuarie—octombrie 
1984), însoțite de expoziții 
de artă plastică, populară, 
foto, de creație tehnică, 
gale ale cinecluburilor — 
vor purta mesajul înălțător 
al educației patriotice, re
voluționare, de sub egida 
marilor aniversări : 125 de 
ani de la Unirea Princi
patelor Române, patru de
cenii de la actul revolu
ționar din august 1944, 
două secole de la răscoa
la condusă de Horia, Cloș
ca și Crișan.

Același înălțător mesaj 
patriotic va străbate și 
manifestările fazei de ma
să de la sate 
(ianuarie — 15 
cînd Ștafeta 
„Căutătorii de
trebui să-și releve frumu-

și comune 
iunie 1984), 

folclorică 
comori" va

sețile, să stimuleze viața 
spirituală a așezărilor ru
rale, pentru ca etapa pe 
consilii unice agroindus
triale (octombrie — decem
brie 1984) să releve marile 
potențe educative și artis
tice ale satului hunedo
rean.

Creația tehnico-științifică 
— din școli și institute de 
învățămînt superior, din 
întreprinderi — este che
mată să răspundă cerin
țelor de îmbunătățire a 
calității produselor, reduce
re e cheltuielilor de pro
ducție, perfecționare a uti
lajelor și instalațiilor, apli
carea și extinderea inova
țiilor șf invențiilor, a 
unor procedee și tehnologii 
noi de fabricație.

împrospătarea repertoriu
lui formațiilor artistice de 
amatori, diversificarea mo
dalităților de abordare ar
tistică, 
nurile 
tic și 
CiaJă, 
masă, 
nar, a 
dansului tematic, recitalu
lui de poezie militantă 
care să înfățișeze modele 
de urmat, frumusețea mo
rală a omului nou — iată 
cerințe și exigențe pe 
care ediția a V-a a Festi
valului național „Cîntarea 
României" le pune în fața 
așezămintelor de cultură, 
a factorilor educaționali. 
Un repertoriu de substan
ță, politic, educativ, 
nit să transforme 
manifestare într-un 
ment de ridicare a 
lui de conștiință, 
artă capabilă să stimuleze 
forța de creație, să im
pulsioneze faptele puse în 
slujba propășirii economice, 
sociale, spirituale.

LUCIA LICIU
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Fructuos bilanț
al sportivilor hunedoreni (II)

rezultatele internațio- 
prezentate deja, se 
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Lucrări edilitar-gospodărești
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Valoarea lucrărilor edili- 
tar-gospodărești efectuate in 
orașul Lupeni cu sprijinul 
asociațiilor de locatari, uni
tăților socialiste și organiza
țiilor de tineret și femei în 
anul încheiat este cu 1,3 mi
lioane lei mai marc față dv 
planul stabilit Inițial. Volu
mul cel mai mare de lu
crări s-a realizat la capito
lul demolări șl la pregătirea 
unor artere de circulație — 
ca drumul de acces la zona

de agrement Brăița pe o 
lungime de peste 1 km, Ca
lea Brăii și 6 Martie — în 
vederea modernizării. Un 
sprijin real în mobilizarea 
cetățenilor la lucrările edi
litar-gospodărești, cit și la 
inițierea unor acțiuni de 
Înfrumusețare l-au adus de
putății Victor Brașovau, Aurel 
Colda, Mcszaros Ioana, Za- 
baria Parasca, Doina Maea- 
vei, Oliviu Crîsnic.
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Aspect din interiorul magazinului „Romarta", recent des
chis in orașul Hațeg.

La 
nale 
adaugă 
ționalele întreceri din ca
drul Cupei „Prietenia" — 
pe ramuri de sport. în 
competiția de atletism do
tată cu acest trofeu, Cleo
patra Pălăceanu (CJS. Ceta
te Deva) a cucerit un loc I 
la 1 500 m și un loc II la 
3 000 m. In întrecerea ca
notorilor, Marian Drăgan 
(CSjȘ. Deva) s-a clasat pe 
locul II, iar Daniel Grancea 
(C.S.Ș. Deva) — pe locul 
IV.

Bilanțul internațional al 
sportivilor hunedoreni — 
bogat, chiar fără prece
dent în istoria sportului 
hunedorean — situează ju
dețul nostru pe un loc 
fruntaș pe țară în clasa
mentul județelor, alcătuit 
prin adiționarea punctelor 
cucerite în funcție de re
colta în medalii și puncte 
la marile competiții inter
naționale.

Este meritul tuturor fac
torilor — organelor jude
țene și locale de partid 
și de stat, al celor spor
tive, cluburilor și asocia
țiilor, antrenorilor și teh
nicienilor, activului spor
tiv șl, nu în ultimul rînd. 
al sportivilor — de a fi 
valorificat eficient condi
țiile și baza materială, ca
drul organizatoric asigu
rate dezvoltării activității 
de educație fizică și sport.

Reprezentarea internațio
nală este completată în 
mod fericit de prezența 
sportivilor hunedoreni pe 
podiumurile competițiilor 
interne de seniori, tineret 
și juniori.

în campionatele repu
blicane de seniori și ti
neret, 12 sportivi au ocupat 
22 locuri I — cele mai 
multe fiind localizate la 
gimnastică (6) și modelism 
(7) (AJS. Explorări Deva 
și Jiul Petroșani).

Și în campionatele na
ționale de juniori, tinerii 
sportivi hunedoreni se a- 
firmă viguros prin 11 ti
tluri republicane la indi
vidual și pe echipe : Mar
gareta Keseg (800 m), Du
mitru Dobra și Cleopatra 
Pălăceanu (cros), Cristian 
Matei (Voința Deva — ra- 
chetomodele); CJS. Cetate 

la ștafeta 4 x 400, la

sanie, popice, 
cu arcul, tenis 
orientare turis-

cros junioare II și cros 
junioare III, gimnastică — 
categoriile a III-a și a IV-a; 
F.C. Corvinul — fotbal ; 
A.S. Explorări Deva — ra- 
chetomodele.

Acestor rezultate li se 
adaugă cele ale Radioclu- 
bului județean : locul I pe 
echipe fete la radiogonio- 
metrie — 3,5 MHz și 144 
MHz ; locul I pentru Vio
rica Preoteasa la radiogo- 
niometrie.

Contribuția hunedoreană 
la reprezentarea internațio
nală a sportului românesc 
se regăsește și în cele 37 
de prezențe ale sportivilor 
noștri în echipele repre
zentative ale țării, la dis
ciplinele atletism, box, 
canotaj, fotbal, gimnastică, 
modelism, 
rugbi, tir 
de masă, 
tică.

O primă privire asupra 
bilanțului sportiv al anu
lui 1983 relevă afirmarea 
și consolidarea relativ 
tînărului Club sportiv Ce
tate Deva, de pe lîngă 
Școala generală nr. 7 De
va (director prof. Mircea 
Miron), la gimnastică și 
atletism — rezultat care 
conferă trăinicie ideii de 
profilare a acestei unități 
sportive pe cele două ra
muri. în prezent C.S. Ce
tate Deva 
temeinic... 
asigurarea 
— copii și „ 
tru susținerea
Ecaterina Szabo și Lavinia 
Agache — la gimnastică ; 
Keseg Margareta — la atle
tism. Fetele care vin din 
urmă dau 
tinuității 
marcabile 
școlar.

Cu bune contribuții .la 
bilanț se înscriu modeliștii 
de la A. S. Explorări De
va și Jiul Petroșani și fot
baliștii de la Corvinul 
Hunedoara.

Rezultatele anului sportiv 
1983 constituie o frumoa
să platformă de lansare a 
sportivilor hunedoreni în 
pregătirea pentru acest an 
a Olimpiadei, la care spe
răm într-un la fel de re
prezentativ aport hune
dorean.

își configurează 
piramida, prin 
bazei de masă 
juniori — pen- 

i vîrfurilor

certitudinea con- 
rezuitatelor re
ale acestui club

NICOLAE STANCIU

O ALTĂ CAPCANA...

In ziarul nostru nr. 8103 j 
i scris despre capcana i 

ce exista pe strada Ion ’
Creangă din municipiul ) 
Deva, aceasta fiind o l 
țeava înfiptă in mijlocul ’ 
trotuarului, care punea 
probleme trecătorilor, mai 
ales pe timp de noapte. 
Receptivi, vinovății au luat 
măsurile de rigoare. De 
data aceafta aducem in 
atenția edililor deveni 
existența unei alte cap
cane, cea situată la col
țul dinspre spital ai blo
cului 16 de pe strada Îm
păratul Traian. Aici, de 
luni de zile stă neaco
perită o groapă adîncă 
de aproape 1 m și ciț

I diametral de peste 0t5 m. 
- O adevărată —*
’ pentru autamobiliști 
1 trecători. Cînd va fi 

înlăturat pericolul 
prezintă ?

LA BAGAJE...

ț 

ț 
ț 
ț 
ț

capcană

oare 
ce-J ț

I

j
!

II
!
!

Nicolae Spineanu, de 
loc din satul Totip, numă
rul 28, a lucrat o vreme 
în stația Simeria-Triaj. A- 
pol s-a lăsat da meserie 
Și s-a... specializat în fur
turi de bagaje- Opera cu 
predilecție in gări, tre
nuri, au ta gări. Meu cu 
seamă in vremea sărbă
torilor de iarnă avea pro
ductivitate mare, iși luase 
și un adjunct, In persoa
na lui Gavrită Pop, de 
prin părțile Sinnkotoului 
Măre. Lucrătorii în haine 
albastre le-au iăcut insă 
pocinogul. l-au urmărit 
și i-au prins în flagrant. . 
Tot impreună, cei doi sînt ț 
trimiși in judecată. Fără * 
bagaje.

VICTIMELE BEȚIEI

>

ț 
ț 

de ț 
de ț

Ștefan Popescu - 
18 ani, Gică Cri stea — 
28 de ani, Dumu Deac - ( 
de 41 de ani, Traian Băda - 
— de 60 de aru nu se 
mai află printre noi. Por
niți in diverse călătorii cu 
trenul, au băut peste mă
sură și au căzut sub ro
țile trenurilor. N-au putut 
avpa judecata de a porni 
la drum cu mintea Ilim
pede...

ț 
ț 
ț 
î 
ț 
J 
ț

4

Cale
Prima ți a anului 1984 

a fost pentru Zaharia Moț 
prima ,,absență" de la ser
viciu. Dar nu o absență 
în adevăratei înțeles al 
cuvintului. \ ^prezentarea la 
serviciu a- fost motivată 
de cel mai serios argu
ment : pensionarea.

Peste trei decenii a stat 
de veghe, ziua sau noap
tea, la postul de siguran
ță a circulației de la can- 
tonul-haltă Bircea Mare al 
Secției L 5 Deva. Acum, 
cînd închide cartea de 
muncă, privind in urmă,

liberă
se poate minări că in toți 
anii aceștia la locul său 
de muncă nu s-a înregis
trat nici o dereglare in 
graficul de mers al sutelor 
și miilor de garnituri care 
au trecut prin halta Bircea 
Mare.

Acum, la Împlinirea so
rocului, îi adresăm acestui 
vrednic ceferist multă să
nătate și mulți ani de via
ță, urindu-i la-nceput de 
an : cale liberă spre o 
binemeritată odihnă. 
(Gheorghe Suba, corespon
dent).

OBIȘNUIȚI CU ..CIUPEALA"
losif Giurgiu, fost lucrător-gestio- 

nar la magazinul de prezentare a 
produselor ae panificație din Orăș- 
tie, s-a dedat de mai mult timp la 
diferite metode necinstite de înavu
țire. la „afacerile'' sale a partici
pat și soția, Maria Giurgiu, munci
toare la amintita unitate. Pină în 
cele din urmă organele locale de 
miliție au descopenit sursa de cîș- 
tig nemuncit a celor aoi. S-a reținut 
in instanță că inculpații losif și Ma
ria Giurgiu introduceau în materia 
primă necesară producerii gogoșilor 
tip „ineluș" mai puțină făină, gră
sime, drojdie etc., produsele respec
tive cîntărind in final doar 30-35 
grame în loc de 50 grame cît se pre
vedea în STAS. Contravaloarea plu
sului creat era însușită de cei amin
tiți în folosul lor. în mai puțin de 
patru luni losif Giurgiu și-a însușit 
suma de 26 510 lei, iar Giurgiu Ma
ria 13 760 lei.

I.G. a fost condamnat la 4 ani în
chisoare pentru infracțiunea de de
lapidare, iar soția sa la 2 ani închi
soare, cu obligația la muncă corec- 
țională, pentru aceeași infracțiune. 
Sentința a rămas definitivă.

16 313 LEI CONTRA 300 (? !)
Inculpatul Eugen Țuțuianu, fost lu

crător forestier Io diferite parcheta

din județul nostru, recidivist cunos
cut, a fost condamnat recent la 3 
ani închisoare pentru furt calificat 
in paguba avutului obștesc, pedeap
să la' care s-au mal adăugat 7 luni 
închisoare, ce-i fuseseră anterior 
grațiate condiționat. Ultima sa In-

Ștefan 
cite 1 
țiunea

Adam și Mircea Olerwci Io 
an închisoare pentru iwfrac- 
de tîlhărie.

O SENTINȚĂ DREAPTA, 
MERITATĂ

Fapte din instanță
sentință penală dată de ju-

inculpații

I

I

I

I

fracțiune de furt din avutul obștesc: 
sustragerea din unitatea unde lucra 
a unui calculator marca „Felix", în 
valoare de 16 313 lei, pe care i-a dat 
drept amanet unui ospătar căruia îi 
datora suma de 300 lei (? I),

PENTRU ÎNCĂLCAREA LEGII PENALE
Aurel Văsii, din Vulcan, îi datora 

lui Mircea Olenici, din aceeași lo
calitate, 1 200 lei. Acesta i-a solici
tat lui A.V. în mai multe rinduri 
să-i restituie datoria, dar fără rezul
tat. Pînă la urmă a hotărît să-și facă 
singur dreptate și într-una din seri, 
împreună cu amicul său Ștefan A- 
dam l-au pîndit pe Aurel Vâsli, pe 
care l-au molestat, scoțîndu-i 
buzunar suma amintită.

Modul in care au procedat încâl
cind legea, a determinat Judecătoria 
din Petroșani să-I condamne pe

din

Prin 
decătoria din Petroșani, 
loan Ciot, Marin Florescu și Hîe Ale
xandru, toți trei recidiviști (neînca
drați în muncă) au fost condamnați 
1a pedepse între 1 an și 6 
2 ani și 6 luni închisoare.

Pedepsele respective le-au 
plicate pentru că în ultima 
dă ou comis mai multe furturi, în- 
sușindu-șl din locuințele unor cetă
țeni din orașele Văii Jiului obiecte 
de valoare și chiar mobilier, pe care 
le-au valorificat, obținînd pe această 
cale venituri care să le asigure un 
trai cit, mai ușor. La pedeapsa apli
cată s-a avut în vedere și faptul că 
organele locale le-au acordat celor 
trei sprijin pentru a se încadra in 
muncă, să obțină în mod cimtrt ve
nituri. dar aceștia au preferat să 
persiste în activitățile îndreptate îm
potriva avutului obștesc și personal. 
O sentință pe cit de dreaptă, pe o*ii 
de meritată,

• — •

luni șl

fost a- 
perioa-

Rubrică realizată cu sprijinul 
Tribunalului județean
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Obiective aie 
social-economice 

■n antli 
VARȘOVIA 11 (Agerpres).

— Principalul obiectiv al 
planului de dezvoltare so- 
cial-economică a R.P. Pp- 
ione pe anul 1984 constă în 
asigurarea echilibrului eco
nomic al statului și echi
librului în principalele 
ramuri ale economiei na
ționale — relatează agenția 
PAP. Valoarea producției 
industriale urmează să 
crească, potrivit prevede
rilor planului. cu 4,5 la 
sută în comparație cu 
indicii planificați pentru 
1983 ; producția agricolă 
globală va spori cu 1,5—2

Nou guvern
AMMAN 11 (Agerpres). 

— Regele Hussein al Ior
daniei a anunțat, marți, 
componența noului guvern 
iordanian în cadrul căruia 
funcția de prim-ministru a 
fost preluată de Ahmad 
Obeidat, care cumulează și 
funcția de ministru al a- 
părării — transmite a- 
genția France Presse. Vice- 
prim-ministru și ministru 
de interne a fost numit 
Suleiman Arar. Celelalte 
portofolii au fost reparti
zate după cum urmează : 
ministru de externe — 
Tahcr El Masri, ministrul 
munci. — T°vssir Abdel

Ascensiunea doiarului
Ascensiunea dolarului 

S.U.A. pe piețele monetare 
occidentale continuă neîn
treruptă și săptămina aceas
ta.

Care sint cauzele revalo
rizării accelerate a dolarului 
față de monedele partene 
rilo' ?

Mai intîi, ea se datorează 
politicii guvernului S.U.A. de 
dobinzi și deficite bugetare 
ridicate, ceea ce a determi
nat absorbirea in S.U.A. a 
unor ample fonduri de ca
pital flotant și a stimulat 
puternic redresarea econo
miei americane, în timp ce 
în țările partenere - R.F.G., 
Marea Britanie, Japonia, 
Franța, Italia - s-au înregis
trat progrese mici, stagnare 
sau chiar declin. Deținătorii 
de capital se așteaptă ca, 
in acest an electoral, guver
nul republican american să 
ia noi măsuri pentru a sti
mula economia S.U.A. și a 
întări și mai mult dolarul in 
raport cu alte moneae.

In ai doilea rind, încorda
rea și incertitudinile din via
ța politică internațională fac

Scenariile privind con
secințele unui eventual 
război nuclear au fost 
numeroase, iar după 
unele dintre ele au fost 
turnate filme emoționan
te pentru marele și micul 
ecran. Cel prezentat însă, 
la o conferință științifi
că la Washington pre
zintă catastrofa dintr-un 
unghi mai puțin imagi
nat : o „iarnă nucleară” 
rece șl întunecată provo
cată chiar și de deto
narea a mai puțin de 
jumătate din arsenalele 
nucleare existente.

Studiul este rezultatul 
eforturilor de cooperare 
făcute de a„uă grupuri 
de oameni de știință, 
unul condus de astrono
mul Carl Sagan, de la 
Universitatea Corneli, iar 
celălalt de biologul Paul 
Ehrlich, de la Universi
tatea Stanford. Conclu
ziile oamenilor de știin
ță menționați au fost 

dezvoltării 
a RP. Polone 
1984.

la sută, dintre care pro
ducția vegetală cu 1,4—2 
la sută iar zootehnia cu 
aproximativ 1,5 la sută 
față de anul precedent.

Potrivit prevederilor de 
plan, venitul național va 
depăși cu 2,6 la sută ni
velul anului 1983, în timp 
ce fondul de consum va 
crește de 1,8 ori. O im
portanță deosebită este a- 
cordată în plan complexu
lui alimentar, construcției 
de locuințe (vor fi date în 
folosință, în cursul anului 
1984, aproximativ 190 000 
locuințe), complexului de 
combustibil și energetic.

în Iordania
Jaber, 'ministru al agri
culturii — Nohamed El 
Bachir, ministrul comerțu
lui, industriei și turis
mului — Jawad Anani, 
ministru al justiției — Ah
mad Tarawneh, ministru 
de finanțe — Hanna Au- 
deh.

Remanierea guvernamen
tală urmează sesiunii A- 
dunării Naționale convoca
tă de suveranul hașemit, 
luni, care a aprobat un 
amendament constituțio
nal în vederea organizării 
de alegeri legislative par
țiale.

pe deținătorii de capital să 
privească S.U.A. ca pe cel 
mai sigur „loc de refugiu".

Poziția solidă . a dolarului 
pe piețele monetare nu este 
insă lipsită și de uneie 
dezavantaje și riscuri. Fiind 
mai scump decit alte valu
te, dolarul puternic face ca 
și mărfurile americane să 
fie mai scumpe la expo't. 
In consecință, întărirea dola
rului a înrăutățit considera
bil balanța comercială și de 
plăți internaționale a S.U.A.

Guvernatorii principalelor 
10 bănci centrale capitalis
te, plus Elveția, reuniți la 
Basel, incepînd de luni, și-au 
exprimat — o parte dintre 
ei - neliniștea crescîndă față 
de această ascensiune a do
larului, transmite agenția 
France Presse, arătind că 
unul dintre aceștia spunea : 
„Dolarul nu se poate men
ține la cursul actual. O co
recție — care ar putea fi 
brutală — o să se producă 
mai devreme sau mai tîrziu, 
dar_ nimeni nu știe tind",

CONSTANTIN BADEA 

„Cataclismul nuclear"
prezentate Conferinței pri
vind consecințele biolo
gice pe termen iung ale 
unui război nuclear. La 
această " conferință au 
participat 600 de oameni 
de știință americani și 
străini, în timp ce patru 
savanți sovietici s-au a- 
dresat reuniunii prin 
satelit. Oamenii de știin
ță sovietici au arătat că, 
în mare, au ajuns la 
aceleași concluzii.

Sagan și Ehrlich au 
luat ca bază de calcul 
ipoteza in care, într-un 
război nuclear, în emi
sfera nordică s-ar folosi 
încărcături însumînd 
5 000 de megatone, din 
cele aproximativ 12 000 
existente în arsenalele 
actuale, o megatonă echi- 
valînd cu puterea explo
zivă a unui milion de 
tone de trinitrotoluen.

■ SOFIA. - Relatînd 
despre o serie de măsuri 
ale guvernului privind eco
nomisirea energiei electri
ce, agenția BTA arată că 
acestea se referă ta o mai 
rațională folosire a curen
tului electric in orele de 
virf de dimineața și seara 
și, in primul rind, pe timp 
de iarnă. Această econo
mie, ta care trebuie să 
participe toate întreprinde
rile, întreaga populație, 
este necesară din motive 
obiective. printre care se 
numără folosirea incomple
tă a centralelor hidroelec
trice din cauza secetei, 
precum și reconstruirea u- 
nor obiective ene'getice cu 
uzură morală ridicată sub
liniază agenția BTA

■ WASHINGTON. - Re
zervele de petrol ale lumii 
se cifrează la 669 miliar
de barili, fiind cu 13 mi
liarde barili mai mari de
cit cele estimate in anul
1982, apreciază publicația 
americană de specialitate 
„Petroleum Information In
ternational", din Houston, 
citată de agenția vest- 
germană de presă DPA. 
Se menționează că rezer
vele de gaze naturale sint 
evaluate la 934 miliarde 
metri cubi.

între altele, se precizea
ză că rezervele de petrol 
ale țărilor membre ale 
O.P.E.C. au crescut, în
1983, la 457 miliarde barili, 
de la 446 miliarde barili, 
cele ale S.U.A. s-au redus 
la 26,8 miliarde barili, de 
la 27,85 miliarde barili, 
iar cele afe Mexicului au 
scăzut la 39 miliarde 
barili, de la 40 miliarde 
barili.

B TOKIO___ Guvernul
japonez a decis să-și auto- 
impună o extremă austeri
tate in materie bugetară 
pe anul 1984, relatează din 
Tokio agenția France 
Presse arătind că, în pre
zent, după deficite buge

Situația din Liban
BEIRUT 11 (Agerpres). 

— Postul de radio Beirut 
a anunțat o degradare a 
situației- în. zona capitalei 
Libanului, unde, miercuri, 
au reizbucnit lupte violen
te între unități ale armatei 
libaneze și milițiile druze, 
în majoritatea punctelor 
fierbinți. în cursul acestor

Rezultatul imediat al de
tonării unei asemenea 
puteri explozive ar fi 
proiectarea în atmosfera 
emisferei nordice a unei 
cantități de 1,2 miliarde 
tone de praf și fum care 
s-ar propaga rapid, învă
luind întreaga planetă. Un 
asemenea văl dens de 
praf și fum ar bloca 
peste 90 la sută din ra
zele Soarelui, ceea ce ar 
determina o scădere a 
temperaturii pînă la 
minus 25 de grade Cel
sius, în cazul în care 
în emisfera nordică ar fi 
vară. La această tempe
ratură culturile agricole 
și vegetația ar fi dis
truse, iar oamenii care 
ar supraviețui explozii
lor și radiațiilor ar pieri 
de foame și de frig.

!n cel mai fericit caz, 
susține Ehrlich, în emi

tare cronice incepînd din 
1973, datoria publică a 
Japoniei este de ordinul 
a 426 miliarde dolari.

s WASHINGTON. - Co
mitetul împotriva unui răz
boi nuclear, constituit de un 
grup de congresmani ame
ricani adversari ai înarmă
rilor nucleare și la care au 
aderat aproximativ un mi
lion de cetățeni ai S.U.A. 
a dat publicității o decla
rație prin care cere în
ghețarea armamentelor nu
cleare. Comitetul a che
mat pe alegători ca în 
cursul actualei campanii 
electorale pentru alegerile 
prezidențiale, să nu ocor- 
de sprijin candidaților core 
vor promova o politică de 
înarmare.

■ SOFIA. — După cum 
transmite agenția BTA, un 
avion TU-134 aparținind 
companiei de transporturi 
civile bulgare „Balkan*, 
care efectua cursa Berlin- 
Sofia, s-a prăbușit, la 10 
ianuarie, in cursul mane
vrei de aterizare, pe aero
portul din Sofia. Toate 
persoanele aflate la bord 
— 45 de pasageri și 5 
membri ai echipajului — 
și-au pierdut viața. A fost 
instituită o comisie guver
namentală pentru elucida
rea cauzelor accidentului.

■ ATENA. - In vederea 
sporirii veniturilor valu
tare ale statului, guvernul 
elen a adoptat un plan 
cincinal pentru stimularea 
turismului internațional. 
Printre măsurile prevăzute 
de program se numără 
modernizarea spațiilor de 
cazare și îmbunătățirea ser
viciilor, precum și prelun
girea cu cinci luni a sezo
nului turistic. Această din 
urmă măsură va permite 
și menținerea mai îndelun
gată în activitate a perso
nalului sezonier care lu
crează în sfera turismului 
internațional.

ciocniri, a precizat postul 
de radio, au fost folosite 
toate tipurile de arme 
grele.

Reprezentanți ai părților 
implicate s-au reunit în 
afara Beirutului pentru a 
discuta modalitățile de a 
se pune capăt luptelor și 
de a se respecta încetarea 
focului. .

sfera sudică ar mai ră- 
mîne din civilizația ac
tuală grupuri izolate de 
oameni care ar fi con
strinse să recurgă la 
vânat pentru a se hrăni. 
Chiar și în acest caz, 
viața în emisfera sudică 
s-ar reface extrem de 
greu din cauză că stra
tul de ozon protector din 
stratosferă, care oprește 
radiația ultravioletă no
civă, ar fi aproape în 
întregime distrus. Radia
ția ultravioletă ar distru
ge în cea mai mare parte 
planctonul, organismele 
unicelulare care formea
ză baza vieții oceanice.

între concluziile poli
tice ale acestui studiu 
este aceea că la negocieri 
nu trebuie avut în ve
dere obiectivul unei în
ghețări a arsenalelor nu
cleate, ci o reducere 
radicală, reală a aces
tora.

(AGERPRES)
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Meridiane
FURTUNILE ARCTICE 

Șl NAVIGAȚIA
Cercetătorii americani, 

împreună cu cei britanici, 
vor iniția un studiu știin
țific asupra furtunilor arc
tice, in scopul îmbunătă
țiri' sistemelor de avertiza
re a vaselor și aeronavelor 
care circulă in regiunile 
polare.

Specialistul Melvyn Sha
piro, de la Administrația 
Națională pentru Cerceta
rea Oceanelor și Atmosfe
rei. a arătat că furtunile 
arctice se formează și e- 
voiuează foarte rapid, ațin- 
gind in citeva ore viteze 
ale vintulul de peste 160 
km pe oră și producind va
luri și virtejuri care sint 
extrem de per:culoase pen
tru navigația maritimă și 
aeriană.

MINIAUTOMOBIL 
• CU UN LOC

In actuala criză energe
tică, realizarea unui auto
mobil care să consume cit 
mar puțin carburant fa 
suta de kilometri este visul 
oricărui proiectant. Printre 
noutățile apărute in ulti
mul timp in acest domeniu 
se numără și ultima crea
ție a firmei nipone „Su
zuki" — miniautomobilul cu 
un loc și un consuni de 
numai 2 litri de benzină la 
100 de km. Noul automo
bil are un motor de 50 cmc, 
iar caroseria este confec
ționată din mase plastice. 
El dispune de o cutie de 
transmisie automată și este 
foarte ușor de condus.

PENTRU... TREZIREA 
ȘOFERULUI

Chiar și pentru un șofer 
experimentat, călătoriile de 
noapte, singur la volan, 
sint deosebit de obositoa

IMPORTANT

COOPERATIVA MEȘTEȘUGĂREASCĂ 

„VIAȚĂ NOUĂ" DIN ORĂȘTIE 

primește comenzi pentru executarea mecanică 
de covoare plușate.

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

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

rmica"
publicitate

V1NZARI

• Vînd apartament liber,
două camere. Deva, telefon
21617, după orele 17. (3846)

• Vînd apartament patru
camere sau schimb cu apar
tament două camere. Deva, 
telefon 16810, după orele 
16. (3847) ’
• Vînd apartament trei

camere, cărămidă, gaze, ocu- 
pabil imediat. Hunedoara, 
strada Arenei, nr. 1, aparta
ment 9. Informații, același 
bloc, apartament 6. Telefon 
11732. familia Vlad. (3844)
• Vînd apartament două

camere. Deva, Dacia, bloc 34, 
scara D, apartament 25, după 
orele 17. (3840)
• Vînd casă, comuna Văll- 

șoara, nr. 7 B, pe vale, lîngă 
șosea. Informați, Deva, zona 
gării, bloc 43. etaj II, scara 
II, apartament 36. Sîrb Ilie.

(3843)
• Vînd Dacia 1100. R. K.,

Deva, telefon 22601. (3845)
• Vînd Trabant 601, motor

nou rezervă. Deva, telefon 
15413. (3339)

• Vînd plan. Deva, telefon
12548, orele 17—20. (3848)

re și periculoase: legăna
tul monoton pe o autostra
dă lungă nredispune la 
somn. Pentru a veni în a- 
jutorul șoferilor in aseme
nea cazuri, firma america
nă „Safex" a pus la punct 
un aparat -pentru... trezirea 
șoferului. Este vorba despre 
o instalație electronică mi
niaturală care se atașează 
pe pavilionul urechii și ca
re la înclinarea capului, 
caracteristică omului care 
doarme, emite un semnal 
sonor cu a putere de 86 
decibeli. Semnalul îl tre
zește imediat pe șoferul 
imprudent.

CAFENEAUA „ODEON"
Proprietarii cafenelei „O- 

deon", din Zurich, au pri
mit din partea autorităților 
elvețiene dispoziția de a 
păstra interiorul original al 
acesteia. Decizia a fost 
luată după mal multe în
cercări ale proprietarilor 
cafenelei de a-i schimba 
„stilul", Încercări soldate 
însă cu demonstrații de 
protest din partea locuito
rilor orașului.

Cafeneaua, deschisă în 
1911, ocupă un loc special 
in istoria Zurichului, fiind 
frecventată — inainte de cel 
de-al doilea război mon
dial — de Lenin. De ase
menea, a constituit locul 
de intîlnire al pictorilor 
dadaiști (curentul „dada" 
in pictură a luat naștere 
in Elveția) și tot aici pu
teau fi intîlniți frecvent 
scriitori de largă populari
tate, ca James Joyce, Tho
mas Mann, Ștefan Zweig 
și Frank Wedekind. Să 
mai amintim că, in 1915, 
fa Odeon a fost angajată 
ca dansatoare renumita 
Mata Hori, judecată și 
executată apoi pentru 
spionaj.

• Vînd apartament două 
camere, confort I. Deva, te
lefon 11138, după orele 15.

ÎNCHIRIERI
• Caut cu chirie cameră 

mobilată (central). Deva, tele
fon 20467, după orele 18,30.

(3851)
• Ofer garaj pentru închi

riat. Hunedoara, telefon 13286.
(3842)

PIERDERI
• Pierdut legitimație de ser

viciu, pe numele Dragomir 
Petru, eliberată de C. S. Hu
nedoara. O declar nulă.

(3841)
• Pierdut legitimație de ser

viciu, cu numărul matricol 
50437, eliberată de C. S. Hune
doara. O declar nulă. (c. 5)
• Pierdut legitimație de ser

viciu, nr. 2627, eliberată de 
Fabrica de încălțăminte Hu
nedoara. O declar nulă.

(C. 4)

ANIVERSARE
• Soția Maria și fiul Alin 

urează dragului lor sărbăto
rit MATES POP VIOREL, CU 
prilejul aniversării a 30 de 
ani, „La mulți ani" !

(8850)

DECES
• Sincere condoleanțe prie

tenei noastre ILEANA BOGA, 
pentru pierderea soțului drag. 
Familia Lungu, Orăștie.

(3852)
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