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Plan mobilizator, angajare
fermă pentru îndeplinirea lui

con-

re-

— Ce sarcini revin 
structorilor din Orăștie în 
1984 ? Cum au trecut la 
materializarea lor ? Cum 
sînt înlăturate unele greu
tăți cu care se confruntă 
în acest început de an ?

Am căutat răspuns la a- 
ceste întrebări într-o
centă documentare pe Șan
tierul nr. 5 Orăștie.

— Planul este în conti
nuare mobilizator, dar po
sibil de îndeplinit — ne 
spune dintru început in- 

k ginerul Gheorghe Bușagă, 
P șeful șantierului. Avem de 

construit un număr de 325 
apartamente — în Orăștie 
și Geoagiu-Băi (30 de lo
cuințe) —, vom mai lucra 
în Orăștie, la spitalul oră
șenesc, cu termen de pre
dare în 1985, la stația de 
recondiționat semințe și la 
terminarea atelierului-la- 
borator de la școala cu 24 
săli de clasă. Obiective im
portante avem de finalizat 
în acest an și în Valea 
Jiului: alimentarea cu apă 
Jieț Est — Taia, centrul 

«stomatologic și două depo- 
4^2ite de mărfuri în Petro

șani. Avem însă 
cesară pentru a 
plini prevederile

forța ne
ne înde- 
de plan

fVpfdemgpațud muncii

Oameni care dau
strălucire argilei

1

luăm

Din cariere, de Ia Med
gidia ori Crivadia, și pînă 
ajunge sub forma străluci
toarelor cable pentru tera
cotă, argila parcurge un 
drum lung, numit proces 
tehnologic, un drum care 
trece prin mîinile iscusite 
ale celor 107 oameni din 
atelierul „Teracotă" al 
I.M.C. Deva.

Cei mal mulți dintre cei 
107 oameni muncesc aici, 
la cahle, de la înființarea 
atelierului, alții chiar mai 
demult, de cind atelierul 
era în Deva.

Dacă ar fi să-i
după vechimea neîntrerup
tă, care se poate numi 
foarte bine dragoste și dă
ruire, pasiune și respect 
față de meserie, cel mai 
vechi ar fi Nicolae Popa, 
de la cuptoarele de usca
re a cahlelor. El lucrează 
în meserie din 1952. Fran
cisc și Ludovic Molnar, a- 
mindoi maiștri ceramiști de 
aleasă probitate profesio
nală și etică, sînt mese
riași la cahle din 1956. De 
fapt, se poate vorbi de fa
milia de ceramiști Molnar: 
3 frați — Francisc, Ludovic 
și Sigismund, Ana, soția Iul 
Francisc, și Francisc junior, 
copilul lor,

— Ce înseamnă să mun
cești la cahle ?

— Este o meserie minu
nată. Din mîinile oameni
lor argila primește strălu-
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și a preda la termenele 
prevăzute toate obiectivele. 
Scontăm și pe o mai bună 
aprovizionare tehnico-ma- 
terială a șantierului, a tu
turor punctelor de lucru, 
în ce ne privește, colecti-

Ritm și calitate tn realizarea 
INVESTIȚIILOR

Șantierul nr. 5 
Orăștie

vul este ferm hotărît să 
muncească mai bine, mai 
economic.

Da, are dreptate Gheor
ghe Bușagă; se poate și 
trebuie muncit mai bine 
și, desigur, mai economic. 
Aceasta înseamnă să se 
dea o atenție mai mare 
calității lucrărilor, să se 
gospodărească mai exigent 
materialele, să se proce
deze cu maximă chibzuin- 

la punerea lor în ope- 
Documentarea noastră 

șantier ne-a relevat că 
aceste direcții mai sînt

tă 
ră. 
pe 
în

cire. Priviți această bucată 
destinată exportului. Nu-i 
așa că te vezi în ea ca în- 
tr-o oglindă ? Ce poate ti 
mai frumos decît să știi că 
o asemenea bijuterie a ie
șit din mîinile tale ? - ne 
răspunde, întrebindu-ne, un 
alt veteran al fabricării cah
lelor, Lorincz Cheza, de 
peste 25 de ani meseriaș 
aici.

Continuindu-ne dialogul 
cu oamenii, am descoperit 
și alte caracteristici ale 
inimosului și harnicului co
lectiv muncitoresc de la 
cable, caracteristici care-i 
asigură vitalitatea, împlini
rile; îmbinarea experienței 
veteranilor cu elanul șl 
prospețimea tinerilor, cei 
mai mulți absolvenți ai Li
ceului de chimie din Deva, 
Teodor Mariș, Ralila Todea, 
Florica Mihoc, Lazăr Neam- 
țu, Lucia Călugăreanu, 
Floarea Baba vin cu expe
riența anilor îndelungați în 
meserie. Completarea vine 
din partea tinisatoarelor și 
tasonatoarelor mai tinere, 
din riadul cărora se remar
că Adriana Popa, Rodica 
Crișan, Cristina Țîrău, Ema 
Boroș, Silvia Iftenie, Elena 
Bar, cărora li s-a încredin
țat 
tru

tinisarea cahlelor pen- 
export.

GH. I. NEGREA 

(Continuare In pag. a 2-a)
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n- 
la 

114

resurse revalorificate, 
nele lucrări de pus 
punct. _Aicî, la blocul
C, unde lucrăm la finisaje 
interioare, grija noastră 
principală este să facem 
lucru de calitate, releva 

maistrul Gheorghe Lădaru. 
Toți meseriașii sînt 
știenți de 
tate“. „în 
este unul 
retribuției 
global generalizat, 
gă șeful de echipă mozai
cari 
cind 
mai 
mod 
dăm 
sens“.

Noul an a demarat 
bune auspicii pentru 
struetorii din Orăștie. Se 
află în diferite stadii de

con- 
această necesi- 
fond, calitatea 

dintre criteriile 
noastre în acord 

adău-

Petru Ștefana. Mun- 
mai mult, mai bine, 
ordonat, cîștigăm în 
corespunzător. Și ne 
tot interesul în acest

sub 
con-

DUMITRU GHEONEA

(Continuare în pag. a 2-a)

C.S.H. Laminorul de sirmâ I. Maistrul laminator Emilian Onea Împreună cu lami- 
natorii loan Ardeleanu șl Wie Ciorogaru, verifică la micrometru dimensiunea unei probe 
de sirmă pentru export.

De la condiții similare și rezultate diferite să ajungem 
ia producții mari în toate unitățile agricole

laturi 
birou-

Abordăm cîteva 
de fond ale muncii 
lui de coordonare a acti
vității politico-organizatori
ce de partid din cadrul 
Consiliului unic agroindus
trial Simeria, împreună cu 
tovarășul Sabin Iga, secre
tarul acestui organism.

— Ce concluzii a des
prins biroul coordonator, 
tovarășe secretar, din re
zultatele obținute de uni
tățile componente ale con
siliului în anul 1983 ?

— Concentrînd răspun
sul, subliniez că, în gene
ral, deși n-am beneficiat 
de un an agricol bun, cum 
se știe, rezultatele dobîn- 
dite sînt superioare anului 
1982, din mai multe punc
te de vedere. De pildă, coo
perativa agricolă Bobîlna

IN EXECUȚIE, 
NOI LUCRĂRI 

MINIERE

Cei peste 500 de mun
citori ai brigăzii geolo
gice complexe Vețel au 
demarat bine acest nou 
an de producție, reu
șind să încheie prima 
decadă a lunii ianuarie 
cu sarcinile de plan 
exemplar realizate Ia 
galerii și suitori. Ia cei
lalți indicatori. Tot in 
această scurtă perioa
dă. minerii ți geologii 
grupei de la Măgura — 
Hondol, condusă de 
maistrul Viorel Alexa, 
au început o importantă 
lucrare: o galerie, la 
Bocșa, cu profil mare — 
9 mp —. pentru trans
port electrificat, care va 
avea o lungime de cir
ca 700 m. De asemenea, 
se fac intense pregătiri 
pentru 
riei 
nic, 
1 600 
Ierta
nereu a minei Muncel.

execuția gale- 
Brădătel. la Leș- 
ca o lungime de 
m. care va co
producția de mi-

1984 - AN DE PRODUCȚII RECORD ÎN AGRICULTURĂ

Prin valorificarea întregului potențial - randamente 
superioare la culturile de cereale și plante tehnice!

— La Consfătuirea de lu
cru de la 
probleme 
din 7—9 
secretarul 
dului,

C.C. al P.C.R. pe 
de agricultură, 

decembrie 1983, 
general a! parti

te varășuî Nicolae
Ceaușescu, a cerut coope
ratorilor, mecanizatorilor 
șl cadrelor tehnice din a- 
gricuttură să ia măsuri ho
tărî te pentru a realiza pro
ducții record' în anul 1984 
la toate culturile. Ce pre
văd in acest sens, tovarășe 
Cornel Covaciu. inginer la 
Direcția generală pentru 
agricultură și industrie a- 
limentară Hunedoara, pro
gramele județene adoptate 
de către adunarea activu
lui de partid din agricul
tura județului nostru pen
tru culturile porumbului și 
sfeclei de zahăr.

a realizat o producție de 
4 100 kg orz la hectar, coo
perativele din Rapolt și 
Bobîlna au depășit planul 
la porumb cu 1 358 și. res
pectiv, cu 880 kg la hec

Din experiența biroului de coordonare 
a activității politico-organizatorice 
de partid din C.U.A.S.C. Simeria

tar, iar C.A.P. 
realizat peste 41 
sfeclă la hectar.
nut rezultate bune și 
zootehnie. Cu sprijinul Bi
roului Comitetului județean 
de partid am desfășurat un 
amplu program de moder
nizări în toate complexele 
și fermele zootehnice, de

Tîmpa a 
tone de 
Am obți- 

în

Tesitoria de mătase Deva. Canetatoarea Aurelia Vesa 
este o muncitoare disciplinată și realizează lunar sarcinile 
de producție.

— Creșterea producției 
medii de porumb la hectar 
și a livrărilor la fondul de 
stat impun să fie aplicate 
cu strictețe toate lucrările 
din tehnologia stabilită 
pentru această cultură. Pe 
lingă o bună amplasare a 
culturii pe toate suprafe
țele — care însumează în 
CLA.P. și I.AS. peste 12 000 
hectare — acestea fiind 
repartizate pe ferme, bri
găzi și formații stabile de 
lucru, o atenție deosebită 
trebuie acordată ridicării 
fertilității pămîntului, prin 
folosirea rațională 
gii cantități de 
minte organice și 
în fiecare consiliu 
groindustrial se va acorda 
atenție sporita aplicării gu
noiului de grajd, inclusiv 

a între- 
îngrășă- 
chimice. 
unic a-

selecționare a efectivelor 
de animale. La I.A.S. pla
nul la total bovine a fost 
depășit cu peste 160 ca
pete; pe ansamblul consi
liului natalitatea a crescut 

cu 13 la sută față de anul 
1982, iar la ovine planul 

depășit cu 26 la sută.s-a
în 1983 unitățile noastre
au
cu
mult decît în anul prece
dent, iar C.A.P. Băcia și-a 
îndeplinit planul la lapte 
încă în luna noiembrie. Pe 

livrat la fondul de stat
70 000 litri lapte mai

a cantităților existente la 
gospodăriile populației, u- 
tilizînd pe bază de pro
grame concrete de lucru 
toate mijloacele de trans
port cu tracțiune animală. 
Lucrările de pregătire a 
terenului și semănatul se 
vor efectua obligatoriu, sub 
directa supraveghere și co
ordonare a specialiștilor și 
șefilor de ferme din uni
tăți, neîngăduind nici un 
rabat de la calitate. Proce
dând în acest fel, în anul 
trecut la C.A.P. Lăpușnic, 
Pricaz, Rapoltu Mare, Ha
țeg, Simeria și în alte uni
tăți s-au realizat produc
ții de cîte 4 000—6 500 kg 
porumb boabe la hectar, 
ceea ce pune cu pregnanță 
în evidență posibilitățile 
existente pentru a spori 
simțitor randamentul la 
hectar. în ceea ce privește 
epoca de semănat, lucra
rea trebuie încheiată pînă 
la 20 aprilie în toate uni
tățile, punînd accentul pe 
respectarea densităților sta
bilite. în fiecare unitate se 
vor cultiva cîte 2—3 hi
brizi cu perioade diferite 
de maturitate, asigurînd 
astfel recoltarea eșalonată 
în vederea eliberării la 
timp a terenului pentru 
cerealele păioase de toam-

Pentru cultura înten- 
de porumb, ce măsuri 
stabilit ?
Suprafața de pe care 

trebuie să se obțină cel 
puțin 20 000 kg știuleți la

Convorbire consemnată de 
NICOLAE TIRCOB

(Continuare în pag. a 2-a)

de altă parte, dacă în anii 
precedenți am fost nevoiți 
să cumpărăm furaje de pe- 
ste 3 milioane lei anual, 
în 1983 am asigurat, în 
structură îmbunătățită, în
tregul necesar din surse 
proprii.

— Extindeți, vă rog, re
feririle și la activitatea bi
roului de coordonare.

— Biroul de coordonare 
a lucrat, așa cum au fost 
date indicațiile, ca organ 
colectiv de concepție și ac
țiune, subordonîndu-și. în
treaga activitate mobiliză
rii
Ș»

tuturor forțelor tehnice 
umane îndeplinirii sar-

Interviu realizat de 
CORNEL ARMEANU

(Continuare in pag. a 2-q)
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Producții mari în toate unitele agricole
(Urmare din pag. 1)

cinilor economico-sociale ce 
ne revin din documentele 
Congresului al XII-lea și 
Conferinței Naționale ale 
partidului, din orientările 
și sarcinile date de tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
privind realizarea în 1984 
a unor producții agricole 
record.

Nu putem pretinde că 
dispunem deja de o expe
riență în privința coordo
nării forțelor și mijloace
lor în direcțiile de care 
vorbeam, dar activitatea 
din anul 1983 ne-a pus la 
îndemînă unele concluzii 
deosebit de folositoare, 
pentru înfăptuirea cărora 
trebuie să ne perfecționăm 
stilul și metodele de mun
că.

— Sintetizați cîteva di
recții în care se cere să 
acționați mai ordonat și 
cu eficiență sporită.

— O primă constatare 
utilă are în vedere faptul 
că majoritatea unităților 
obțin rezultate inegale. De 
pildă, cooperativa agricolă 
Rapolt este una dintre cele 
cu realizări remarcabile la 
producția vegetală, dar este 
mult sub posibilități în pri
vința celei animaliere. Du
pă cum C.A.P. Băcia. la a- 
celeași capitole, are o si
tuație inversă. Alt exem
plu: C.A.P. Simeria are 
rezultate mai bune la cul
tura porumbului, unde și-a 
depășit planul, în timp ce

la cultura cartofului a în
registrat o mare rămînere 
sub plan. Diferențe de a- 
cest fel avem și în alte 
unități. în condiții identi
ce sau similare se remar
că discrepanțe importante 
și de la o unitate la alta, 
ceea ce relevă existența u- 
nor rezerve considerabile 
nevalorificate.

Din această stare de lu
cruri am înțeles că unul 
din obiectivele esențiale 
ale activității biroului de 
coordonare, împreună cu 
biroul executiv al consiliu
lui unic trebuie să fie ac
țiunea diferențiată în uni
tăți, în funcție tocmai de 
particularitățile și speci
ficul fiecăreia, astfel încât 
să generalizăm experien
ța dobândită până acum de 
către organizațiile de 
partid și consiliile de con
ducere ale cooperativelor 
agricole, de colectivele fer
melor și brigăzilor frun
tașe.

— Anul a început, dar 
acțiunile destinate acestui 
scop generos ?

— Am început și noi să 
muncim mai sistematic și 
mai insistent pentru gene
ralizarea experienței po
zitive. Ținind seama de re
zultatele anului trecut, am 
făcut o redistribuire a 
membrilor biroului de co
ordonare și ai biromui e— 
xecutiv. ai coi 
precum și a 
in funcție de

sprijinului și îndrumării ce 
trebuie 
nevoile 
unități.
ceasta, 
cent mai mare pe întărirea 
răspunderii membrilor a- 
cestor organe colective de 
conducere pentru destinele 
producției.

Pe de altă parte am de
clanșat o suită de acțiuni 
care să mijlocească cunoaș
terea de către toți lucră
torii fermelor și brigăzilor, 
direct, la fața locului, a 
experienței bune. Au înce
put și continuă mai multe 
schimburi de experiență, 
concursuri profesional-agri- 
cole, avind menirea ca, 
prin demonstrații practice 
să convingă asupra avan
tajelor cunoașterii și apli
cării stricte a regulilor a- 
grotehnice, a tehnologiilor 
stabilite. De pildă, expe
riența în cultura sfeclei de 
zahăr o vom dezbate la 
Tîmpa. cea privind porum
bul, legumele și cartofii 
— la Rapolt, în timp ce 
problemele zootehniei vor 
fi relevate la Băcia.

Biroul de coordonare al 
C.U-A3.C. Simeria are în 
vedere și alte modalități 
de acțiune, care să deter
mine generalizarea in toa
te unitățile a experienței 
pozitive, 
nent ca 
un bun 
ților, să 
rii in
producții agricole record.

să le acordăm, de 
reale ale fiecărei 
în legătură cu a- 
vom pune un ac-

urmărind perma- 
aceasta să devină 
al tuturor unită- 
slujească obține- 

anul 1984 a unoriști, or 
in u tul

el

„Vidra- Orăștie, secția Hunedoara. Atelierul croit.

Oameni care dau 
strălucire argilei

(Urmare din pag. 1)

Șefa de atelier, ing. A- 
deia Moldovan, muncește 
aici din 1980 și conduce 
atelierul dm 1981. O între
băm cum a a/uns la cahle.

— După absolvirea Facul
tății de chimie industrială 
de la lași, am lucrat o vre
me la Tirnăveni, ia faian
ță, apoi am cerut să vin 
aici la cahle. Soțul lucrea
ză tot la I.M.C., la secția 
B.C.A. Avem aici un co
lectiv bine 'închegat, oame
nii se intrajutorează, mun
cesc bine și se bucură de 
împlinirile lor zilnice in 
muncă, in viață. Așa se 
face că există o conti
nuitate in a munci la cah
le. De pildă, Reghina Lă
cătuș lucrează împreună 
cu fiica sa, Gabriela, iar _ 
Anica Lipan și-a adus și 
ea fiica, pe Elena. Și e- 
xemplele ar putea conti
nua...

— Stind de vorbă cu 
mulți oameni, am simțit că 
vorbesc cu mîndrie despre 
meseria lor, despre produ
sele pe care le

- Mindria lor 
rească vine de 
nirile muncii de 
Modelul de cahlă 
tema" — rod al imaginației 
și măiestriei colectivului 
de creatori Silvia Szekely, 
Ludovic Molnar și Sze- 
beșteyn fosil a luat locul

fabrică.
muncito- 

la impli- 
f ie c a re zi.

„Crizan-

Iarna nu înseamnă pauză în efectuarea
și menținerea curățeniei

fulgi mari înNingea cu 
dimineața în care am a- 
juns la Lupeni. Cei care 
au înțeles că nici iarna nu 
este un anotimp de pau
ză în efectuarea curățeniei 
trotuarelor și arterelor de 
circulație s-au mobilizat 
și au îndepărtat zăpada 
din fața caselor sau sedii
lor unităților economice. 
Pe porțiunile în care ză
pada n-a fost înlăturată, 
din cauza temperaturii nu 
prea scăzute și circulației 
pietonale intense, stratul 
de nea s-a topit și s-a a- 
mestecat cu praful negru, 
dînd arterelor de circula
ție și trotuarelor un aspect 
deloc plăcut

Asfaltul străzilor este pe 
alocuri stricat conducăto
rii auto fiind nevoiți să 
efectueze adevărate viraje 
pentru a nu stropi pietonii 
cu apa murdară din gropi.

— Localitatea noastră — 
ne spunea Daradics Frie- 
dric, vicepreședintele bi
roului executiv al consiliu
lui popular orășenesc — 
se confruntă cu o situație 
specifică datorată volumu
lui mare de investiții in
dustriale care au însumat

un număr mare de lucrări 
ce afectează străzile și spa
țiile verzi. Strămutările din 
zonele Lupeni-est și Lu- 
peni-sud au atras după 
sine dezafectarea rețelelor 
de apă, de canalizare și 
cablurilor telefonice care 
au fost reamplasate pe 
alte trasee. Obiectivul cel 
mai important pe care-1 
urmărim acum este să în-

LOCALITATEA - 
OGLINDA 
SPIRITULUI 

CETĂȚENESC

cheiem lucrările din punct 
de vedere al sistematizării 
în acele cartiere în care 
nu mai construim nimic. 
Avem asigurat, pentru 
plantațiile de primăvară, 
material săditor în valoa
re de peste 100 000 lei, 
păstrat în sere. Vom mo
biliza la acțiunile de în
frumusețare a cartierelor 
toate asociațiile de loca
tari, școlile, unitățile co
merciale și de prestări ser
vicii, iar unitățile econo
mice mari au fost reparti
zate pe cartiere pentru a

ÎNTÎLNIRI ALE BRIGĂZII ȘTIINȚIFICE 
„MAGAZIN" 
I Al MUNCII

log între participanții la 
această reușită întîlnire 
și membrii brigăzii științi
fice a revistei „Magazin". 
Au răspuns numeroaselor 
întrebări adresate — do
vadă a 
manifestat 
zenți față i 
dezbaterii 
dr. Ștefan 
univ. dr. 
prof. univ.
Eșanu, prof. univ. dr. 
Marcel Uluitu și prof. univ. 
dr. Comeliu Zeană.

Astăzi, brigada științifică 
a revistei „Magazin" se 
întâlnește cu oameni ai 
muncii din municipiul Pe
troșani.

A REVISTEI , 
CU OAMENI 

în organizarea Cabine
tului județean pentru ac
tivitate ideologică și poli- 
tico-educativă, de pe lingă 
Comitetul județean Hune
doara al P.C.R., 
13 ianuarie a.c., 
de cultură din 
avut loc întâlnirea brigăzii 
științifice a revistei „Ma
gazin", condusă de scriito
rul Ion Văduva Poenaru, 
cu oameni ai muncii — 
propagandiști ai cercurilor 
de învățămînt politico- 
ideologic de partid, sindi
cat, U.T.C. și O.D.U.S. — 
din unități economice și 
instituții.

Pe marginea 
loarea ateistă 
s-a purtat un

vineri, 
la Casa 
Deva a

temei „Va- 
a științei" 

rodnic dia-

largului interes 
de cei

de tema supusă 
— prof. univ. 
Popescu, prof. 
Simion Pauliuc, 

dr. Vladimir 
prof. univ.

pre-

Prin valorificarea întregului potențial
(Urmare din pag. 1)

// to concursul pe țară. De 
bune aprecieri s-ou bucu
rat și modelee „Ghioce
lul'. „Continui', celelalte 8 
modele create anul trecut. 
Multe dintre acestea au tă
cut obiectul unor expoziții 
organizate in S.U.A., R.F G„ 
Austria, expoziții care ne-au 
adus aprecieri și 
pentru a exporta 
ne spune ing. Lio 
nu. de la C.T.C.

— Oamenii de

comenzi 
cahle — 
Muntea-

ta cahle 
au pornit bine și in noul 
an de muncă. Sint preocu
pați să îmbunătățească teh
nologiile de lucru, să lan
seze modele noi, competi
tive pe piața externă. A- 
vem aici o organizație de 
partid puternică, iar comu
niștii sint promotorii succe
selor de fiecare z' — pre
ciza tovarășul Petru Bug- 
nar, secretarul comitetului 
de partid.

— Este adevărat că îm
plinirile in viață vin din 
împlinirile muncii. Dacă ne 
bucurăm de ele, este me
ritul întregului nostru co
lectiv. Dar nu trebuie să 
ne lăudați. Mai avem mul
te de tăcut — spunea cu 
modestie șefa atelierului, 
Adela Moldovan.

Nu v-am lăudat. Am în
cercat doar să facem cu
noscute meritele unui co
lectiv modest, dar sirguin- 
cios, animat de suflul auto- 
depășirii și dăruirii comu
niste în muncă.

hectar este de peste 2 000 
ha. Acestei culturi i se vor 
repartiza terenurile cu fer
tilitatea cea mai ridicată, 
cu aport freatic de apă și 
cele cuprinse în sistemele 
de irigații. Pe lingă ferti
lizarea lor obligatorie, este 
necesar să se acorde aten
ție maximă densității, asi- 
gurind cite 80 000—120 000 
plante la recoltare la hec
tar. Evident, o preocupare 
aparte se impune față de 
calitatea lucrărilor, de în
treținerea în cele mai bu
ne condiții a culturii in
tensive.

Referitor la cultura

arate 
bine

(Urmare din pag. 1)

sfeclei de zahăr, care sînt 
acțiunile ce trebuie să fie 
materializate de către toți 
cultivatorii ?

— Pentru obținerea unei 
recolte de cel puțin 40 de 
tone la hectar, se impune 
ca semănatul să fie făcut 
numai pe terenuri 
adine din toamnă,
fertilizate și nivelate. Cali
tatea lucrărilor de pregă
tire a terenului, realiza
rea unei densități de cel 
puțin 100 000—120 000 plan
te recoltabile la hectar, e- 
fectuarea a cite trei pra- 
șile mecanice și trei ma
nuale pe toate suprafețele, 
combaterea bolilor și dău-

nătorilor, utilizarea cu e- 
ficiență ridicată a mijloa
celor mecanizate și evita
rea oricăror pierderi din 
producție reprezintă fac
torii cărora cadrele tehni
ce din unitățile cultivatoa
re au obligația să le acor
de o atenție deosebită. E- 
xemplele oferite de C.A.P. 
Tîmpa, Hărău, Pricaz și 
de alte unități, au demon
strat că există posibilități 
ca nivelele de producție 
stabilite să fie depășite. 
Iată un deziderat pentru 
care trebuie să militeze cu 
întreaga răspundere toți 
specialiștii și cultivatorii 
de sfeclă din județul nos
tru.

cartierelor
sprijini cu utilaje și mate
riale acțiunile gospodărești.

Multe locuri frumoase, 
ca parcul copiilor, zonele 
din fața unor blocuri din 
cartierele Vîscoza I, II și 
III, Parîngului și Tudor 
Vladimirescu sînt mărturii 
ale prezenței oamenilor, 
așa cum le-o cere datoria 
lor de cetățeni, dar și cum 
prevede legea — la men
ținerea a tot ceea ce am 
creat frumos. în jurul blo
curilor, în ciuda anotim
pului capricios. Am stat 
de vorbă cu cîțiva loca
tari, invitindu-i să-și ex
prime opiniile în legătură 
cu modul în care este gos
podărit cartierul în care 
locuiesc.

Ileana Moraru: Am lo
cuința în bulevardul Păcii, 
o zonă încă în construc
ție. Curățenia în fața blo
cului 5, spre exemplu, cu 
magazine la parter, se e- 
îectuează și se întreține. 
De pe platforma din spa
tele aceluiași bloc însă nu 
sînt ridicate decît foarte 
rar conteinerele cu gunoi, 
fapt ce atrage după sine 
vicierea atmosferei.

Ioana Dima: Cartierul 
„Viitorului", în care locu
iesc, este relativ nou. Blo
cul nostru, K 3, nu exce
lează prin frumusețea zo
nelor ce-1 înconjoară, dar 
sînt și unele foarte 
frumoase, așa cum sînt și 
altele două în contrast cu 
acestea. Apartamentele blo
curilor D 11 și D 12 au fost 
locuite de constructori care 
n-au rămas decît temporar 
în oraș. Acum sînt aproa
pe toate părăsite și cură
țenia în interior și exte
rior lasă de dorit.

Maria Popescu: Frumu
sețea străzii depinde de 
locatarii ei. Strada Avram 
Iancu, pe care am locuin-. 
ța este mai lăturalnică. Cu 
toate acestea, fiecare cetă
țean își mătură trotuarul 
din fața casei.

Discuțiile purtate 
mulți alți cetățeni au relie
fat aceeași idee: în orașul 
lor sînt încă multe de fă
cut pentru a se putea 
vorbi de personalitatea 
cartierelor, mai cu seamă 
a celor abia construite. 
Tocmai de aceea, pentru 
realizarea tuturor obiecti
velor ce-au fost de fapt 
cuprinse intr-un plan ge
neral de înfrumusețare — 
din care nu lipsesc ame
najarea unor terenuri de 
joacă pentru copii, de alei 
și trotuare, platforme gos
podărești ca și lucrări la 
iluminatul public al car
tierelor — se cere ca fie
care cetățean să participe 
efectiv la acțiunile orga
nizate de asociații sau de 
către consiliile oamenilor a 
muncii din întreprinderi,* 
dar și o automobilizare la 
a păstra ceea ce s-a creat, 
a îngriji locurile* în care 
trăiesc și muncesc.
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execuție 128 de aparta
mente din planul de 325 
al acestui an, precum și 
toate celelalte obiective cu 
termen de predare în 1984. 
„Ca plan valoric, în pri
mul trimestru al anului 
avem de executat un vo
lum de lucrări de 14,4 mi
lioane lei, precizează 
Gheorghe Bușagă. în mod 
sigur îl vom realiza. De 
asemenea, vom preda la 
timp, în acest trimestru, 
cele 24 de apartamente din 
plan, în Orăștie, în blocul 
124. Lucrarea, coordonată 
de subinginerul Horvath 
Iosif, se află deocamdată 
la fundație, dar sînt con
diții bune de lucru, iar de 
săptămîna viitoare va în-

merge

de șan- 
în m un

cepe montarea cofrajelor. 
La această oră, pot spune 
că nu ducem lipsă de ni
mic și că treaba 
destul de bine".

Spusele șefului 
tier au acoperire
ca oamenilor. Am consta
tat-o direct la cîteva punc
te de lucru. Dăruire, anga
jare, răspundere pentru în
deplinirea sarcinilor de 
plan. „Vrem să dovedim 
că putem lucra și repede 
și bine", releva șeful de e- 
chipă zugravi, Vasile Ian
cu. Deci, adăugăm noi, 
cine, trece prin Orăștie să 
poată admira blocurile e- 
legante ce se aliniază a- 
cum pe viitoarea autostra
dă a orașului, în care este 
înglobată munca și pri
ceperea unor meseriași

harnici și iscusiți, cum sînt 
cei din echipele conduse 
de Constantin Mocanu, Re
mus Bîrlea, Vasile Iancu, 
loan Hațeganu, Martin 
Muller, Vasile Sicoe și e- 
numerarea ar putea conti
nua.

— Am învățat din ex
periența, din greutățile a- 
nilor trecuți și pentru 1984 
ne-am pregătit mai bine — 
aprecia Aurel Dănescu, se
cretarul organizației de 
partid din șantier. Am în
chis toate spațiile, ne-am 
confecționat sobe metalice 
și ne-am aprovizionat cu 
cărbuni, incit să putem lu
cra continuu în perioada 
rece, ne-am îngrijit de a- 
provizionarea cu unele ma
teriale și credem că vom 
obține rezultate mai bune

în acest an. Zilnic, după 
terminarea programului, 
avem operative cu factorii 
de răspundere de pe șan
tier, analizăm ce s-a lu
crat, stabilim prioritățile 
zilei următoare, intervenim 
unde trebuie pentru re
zolvarea unor probleme. 
Peste cîteva zile vom a- 
vea adunarea generală a 
oamenilor muncii, prilej 
de analiză a activității din 
anul trecut, de angajare 
pentru mai bine în 1984. 
Cu toții sperăm că așa va 
fi. Va trebui însă ca apro
vizionarea să se deruleze 
mai bine, iar noi să pu
nem i 
punctele de lucru, să in
sistăm pentru îmbunătă
țirea disciplinei muncii.
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Premieră la Teatrul de stat de estradă Deva
Prologul, conturat scenic 

de corpul de balet, atît de 
bine stăpinit de Sandu 
Feier, creează o impresie 
de neuitat pînă la primul... 
șoc pe care-l oferă Eugen 
Aron, un regizor de mare 
forță, ingenios și tot mai 
atașat teatrului. Ștefan Ra- 
dulian, în cupletul mușche
tarului, strălucește ca de

gene- revistei"
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Teatrul de stat de es
tradă din Deva și publicul 
hunedorean s-au reîntîlnit 
la noul spectacol „Balul 
revistei”, cu doi realizatori 
de excepție ai revistei ro
mânești — libretistul Mihai 
Maximilian și compozitorul 
Vasile Veselovschi. O sea
ră de neuitat ne-a oferit 
teatrul devean, care a pi
curat în sufletele noastre 
voia bună, făcîndu-ne să 
lăsăm la intrarea în sală 
gîndurile' cu care am ve
nit, dar care ne-a făcut, 
în același timp, să și me
dităm la lumea ce ne în
conjoară, pentru a o face 
mai bună și mai 
roasă.

Revista deveană ne-a in
vitat la bal, îmbătîndu-ne 
de luminile create de omul 
care, paradoxal, se află 
mereu „în umbră” — Pe
tre Ivan; ne-a făcut să ad
mirăm splendidele costu
me izvorîte din modele, 
culoare și strălucire ale 
arh. Teodora Dinulescu și 
realizate de Ana-Maria Pop 
și Klotzl Maria. Da, farme
cul, viața fascinantă a re
vistei este lumina, costu
mul, mișcarea, muzica, cu
pletul și sceneta. Și le-a 
avut pe toate laolaltă, în- 
tr-un spectacol al... orgo
liului. Pentru că, să nu ui
tăm, acesta venea după 
„Revista la ora exactă", cu 
care teatrul devean și-a 
completat panoplia trofee
lor cu titlul 
cel mai bun 
tic în cadrul 
o Festivalului 
tarea României".

de laureat și 
colectiv artis- 
ediției a IV-a 
național „Cîn-

atîtea ori cu fervoare. Este 
actorul de revistă aflat la 
apogeul carierei sale și, 
exprimînd un gînd nostal
gic, credem că va fi greu 
de egalat în timp. Oricum, 
colectivul artistic devean îl 
va putea răsplăti, onorific, 
pentru calitățile sale de 
excepție, cu titlul de mem
bru fondator. Finalul cuple
tului „Mafioților, vă ard", 
în interpretarea sa, este 
de-a dreptul magnific. A- 
celași actor revine cu mul
tă forță în „Masca lui 
Faust", „Mascatul și... de
mascatul”, secondat de 
drian Nicolau.

Modalitățile artistice 
ferite - momentele 
proză — ce dau densitate 
spectacolului sînt realizate 
de Margareta llyeș, Ilea
na Zanche (prozatoare de 
valoare ale teatrului)

A-

di- 
de

George Casan. Două plă
cute surprize — solista vo
cală Irina Soroiu și bale
rinul Anghel lonescu în... 
momente de proză, eta- 
lînd posibilități interpreta
tive mai 
bile.

Muzica 
aduce în 
vocal cu 
ric, alcătuit din Laura Ni- 
corovici și Puiu Faur, în- 
mănunchind o voce sensi
bilă cu o alta cu un tim
bru robust, dar perfect stă- 
pînit grație unei certe ex
periențe scenice. Cleopatra 
Fărăgău rămîne o apariție 
așteptată, plină de tempe
rament. în sfirșit, conduce
rea muzicală este și de a- 
ceastă dată nuanțată, sim- 
țindu-se „mîna” sigură a 
dirijorului Gheorghe Da
vid.

Coregrafia este, din nou, 
punctul forte al spectaco
lului. ingenioasă, bine gra
dată, ea singură ar putea 
alcătui un spectacol. Am 
remarcat „Oglinzile", mo
del de desen scenic și gra
ție în mișcare și „Copîlna", 
o adevărată feerie avînd 
la bază un motiv folclo
ric. Dar, cel mai complex 
moment coregrafic rămîne 
„Panterele", compoziție de 
mare rafinament, în care 
Eli și Tică Hanea, toate 
balerinele se autodepășesc.

In ansamblul său, „Balul 
revistei” rămîne un spec
tacol de neuitat care va 
cuceri publicul, devenind 
un fapt artistic pe care ii 
vom revedea ori cînd cu 
plăcere.

MINEL BODEA

mult decît agreo-

spectacolului ne 
atenție un cuplu 
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Cînd mecanismul 
responsabilității 

nu funcționează...
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Din primele zile ale 
anului 1984, oamenii 
muncii de la Exploata
rea minieră Mintia — 
Vețel au muncit cu hăr
nicie, obținînd în decada 
întîi a lunii ianuarie 
frumoase realizări. Ast
fel, planul producției 
marfă a fost depășit cu 
157 000 lei, s-au extras 
suplimentar, la minele 
Boița și Troița, 90 tone 
de minereu complex și 
au fost prelucrate peste 
prevederi alte 135 tone 
minereu.

de gospodar, se vede 
asociația de locatari nu 
face simțită în bloc.

Sunăm la ușa tovarășu
lui Mihai Costin, președin
tele asociației și ne deschi
de un om în vîrstă, după 
cum spune, trecut bine de 
70 de ani și bolnav.

încercăm să abordăm 
problemele respective îm
preună, dar nu reușim de
cît cu greu. „Eu le-am spus 
de la început să nu mă 
pună președinte că-s bă- 
trîn și bolnav și nu mai 
pot. Acum vin din spital. 
Cele ce se scriu în scri
soare sînt adevărate. Gea
murile n-au fost puse deși, 
după explozie, directorul 
I.G.CX,. s-a angajat la a- 
ceasta în fața organelor 
județene. Acum am de gînd 
să mă duc Ia consiliul 
popular să mă scape de 
această funcție".

Omul are deplină drep
tate. Nu poți obliga pe un 
om bolnav și bătrîn la o 
muncă obștească pe care 
el nu a dorit-o și căreia, 
obiectiv, nu-i poate face 
față. Ne întrebăm însă cu 
cît discernămînt s-a lucrat 
cînd s-a constituit această 
asociație și cînd s-a ales 
comitetul ei. Cineva care 
a avut această sarcină s-a 
achitat superficial de ea și 
acum locatarii trag ponoa
sele. Și, pentru că nu e 
cine să conducă cu simț 
gospodăresc treburile ob
ștești în această mică co
lectivitate, membrii săi își 
văd fiecare doar de spa
țiul dintre cei patru pe
reți ai propriului aparta
ment. Nu se poate așa. Lor 
le-a fost dat în folosință 
și bună gospodărire un 
imobil în care statul a in
vestit milioane. Nu este ad
mis ca el să se degrade
ze prematur, iar 
între pereții lui să 
fșșoare ca într-o 
Consiliul popular
doara, organ de coordona
re și îndrumare a tuturor 
asociațiilor de locatari din 
oraș, are obligația să pună 
lucrurile la punct.

1

1 Ne-oi tăcut-o, stimate 
conducător auto, de pe 
autobuzul cu nr. 31 HD 
6765, care a circulat 
marți, 10 ianuarie, orele 
9, pe ruta Deva—Hune
doara I Fără pic de res
pect pentru cei 20 de că
lători care așteptau, ai 
sosit ca un bolid în sta
ția „Ceangăi", improșcin- 
du-ne cu apă și noroi din 
cap pină-n picioare. Iți
rîzi in barbă, ai I ? Te
bucuri că ne-ai făcut să 
umblăm pestriți pe străzi 
și unde ne-au dus intere
sele muncii 1 ? Credem 
că, după ris, te-a apucat 
sughițul. Știm, din vina 
noastră, a călătorilor pic
tați. Iți cerem scuze... Deși 
ar trebui invers...

*
i

*
***

într-o scrisoare trimisă 
din municipiul Hunedoara, 
se arată: „Vă semnalăm 
unele lucruri de la blocul 
G1 din bulevardul Corvin 
16. Din cauza exploziei u- 
nei butelii de aragaz la e- 
tajul II în vara trecută, 
s-au spart geamurile de pe 
casa scărilor. Te uiți la 
bloc și ți-e mai mare mila 
cînd îl vezi cum arată. A- 
cum, pe timp de iarnă, 
cînd toți ne luptăm pen
tru economii, aici căldura 
de la 20 de calorifere de 
pe casa scărilor se risipeș
te în aerul de afară prin 

. geamurile sparte. Femeile 
de serviciu nu fac curățe
nie, nu spală pe jos, ocupă 
uscătoriile cu cite o cîrpă 
și o găleată iar noi pu
nem hainele la uscat pe 
balcoane. Pe coridor și pe 
casa scărilor ard becuri de
geaba pînă la orele 10—11. 
N-ai cum le stinge, că nu 
mai sînt întrerupătoare".

Am pășit pragul 
bloc într-o zi din 
mîna trecută. O 
mătura treptele de
trare, semn că termina a- 
ceastă îndeletnicire. Bă
nuind că se află în slujba 
asociației, am întrebat-o 
cine este președintele de 
asociație sau responsabilul 
de bloc. „Etajul II, a treia 
pe stingă" — a răspuns. 
Am urcat în bloc. De pri
sos să arătăm că ceea ce 
semnalau 'acei locatari se 
confirma întru totul. Blo
cul în întregimea lui arăta 
pe dinăuntru ca al nimă
nui. Pe coridoare un curent 
de-ți muta măselele din 
loc. La stricăciunea făcută 
geamurilor de explozia a- 
mintită se adăugau cele fă
cute de copii. O piatră a- 
runcată de afară a făcut 
în geamul din capătul co- 
'ridorului de la etajul II o 
gaură numai bună să fa
ciliteze circulația aerului 
în toate sensurile. Panou
rile de comandă de la as
censoare au dispărut fără 
urmă la unele etaje, deși 
I.G.C.L. le-a completat o 
dată. Ce să mai lungim 
vorba, se vede lipsa mîinii ION CIOCLEI

AVEȚI CUVINTUL

viața 
se des- 

gară. 
Hune-

Orientare turistică — etapa în cabinet, elevi 
școlilor generale nr. 1 și nr. 2 din Hațeg, membri ai cer
cului de turism de la casa pionierilor și șoimilor patriei 
din localitate.
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SE POATE, 
DAR E NEVOIE 
Șl DE INTERES

Activități de perfecționare 
a cadrelor

zile a început
nostru o suită

De două 
în județul 
de activități de perfecțio
nare a cadrelor didactice 
din învățămîntul preșco
lar, primar, gimnazial și 
liceal, care se va desfă
șura pînă la 1 februarie. 
Organizată de Inspectora
tul școlar județean, 
îndrumarea 
Comitetului județean 
partid, acțiunea este me
nită să intensifice și să 
îmbunătățească activitatea 
de educare comunistă, re
voluționară a preșcolarilor 
și elevilor.

Reuniunile de la Brad 
și Hunedoara, cele ce se 
desfășoară azi la Hațeg, 
iar în zilele următoare la 
Ilia, Orăștie, Petroșani, 
Lupeni și Deva, dezbat 
sarcinile ce revin școli
lor și cadrelor didactice 
în direcția creșterii nive- 

.lului și eficienței muncii 
de educație desprinse din 
documentele Congresului 
al Xll-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului,

sub
și conducerea 

de

didactice
din cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Con
sfătuirea de la Mangalia. 
Accentul este pus pe pro
blemele concrete ridicate 
de munca educativă a pre
școlarilor și elevilor, pe 
metodele și formele folo
site de cadrele didactice 
în procesul instructiv-edu- 
cativ. Sînt prezentate ex
puneri privind dezvoltarea 
eeonomico-socială 
țului și a țării 
1984, în lumina 
lor adoptate de
C. C. al P.C.R. din noiem
brie 1983, 
M. A. N.
precum 
revin școlii privind cunoaș
terea de către preșcolari 
și elevi a realizărilor oa
menilor muncii din județ. 
Contribuția disciplinelor de 
învățămînt și a altor acti
vități la educarea politi- 
co-ideologică, patriotică și 
revoluționară a elevilor din 
ciclul primar este de ase
menea o temă de viu 
interes în cadrul dezbate
rilor din aceste zile.

a jude- 
în anul 
hotărîri- 
Plenara
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• La parterul blocului L2 din cartierul „Viitorului", 
există un apartament din care locatarii s-au mutat în 
altă zonă a orașului. Locuința a rămas în paragină: i-au 
dispărut geamuri, uși, chiar vana, iar instalația sanita
ră este defectă. Mă întreb de ce tovarășii care sînt 
puși să gospodărească fondul locativ de stat nu iau 
în primire apartamentele de la familiile cărora le re
partizează alte locuințe ? Este revoltător să vezi cum se 
degradează bunuri care au necesitat investiții din 
tea statului. (Irina Rus - blocul L1 — Lupeni).

SESIZĂRI ■ SOLUȚII
par-

și de sesiunea 
din decembrie, 
și sarcinile ce
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I
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• Ion Marinescu — Că- 
lan. Ne-ați sesizat faptul 
că la blocul 4 din Călan, 
apartamentul nr. 
xistă perioade destul de 
îndelungate în care nu se 
livrează căldură și 
caldă. „Cele 
vă răspunde 
— corespund 
se datoresc 
rînd parametrilor neeo- 
respunzători ai agentului 
termic primar livrat de 
C.T.E. din Combinatul si
derurgic „Victoria" Că
lan, precum și altor cau
ze.

Pentru rezolvarea defi-

10/ e-

apa 
sesizate — 

G.I.G.C.L. 
realității și 
în primul

ciențelor semnalate 
intervenit la C. S. 
toria" 
proiectantul au 
măsuri în vederea livră
rii agentului termic pri
mai' la parametrii con
tractați. De asemenea, 
s-a convenit cu I.R.E. Hu- 
nedoara-Deva ca între
ruperea curentului - elec
tric să se facă numai 
cînd este restricție de 
apă din cauza secetei. 
Sperăm ca asemenea a- 
nomalii să nu se mai în- 
tîmple".

• Scrisoarea dv., tova
rășe Miron Pricop, din

s-a 
„Vic- 

care, împreună eu 
stabilit

Peștișu Mare, a fost cer
cetată atent de către re
dacție și Consiliul popu
lar al municipiului Hu
nedoara, constatîndu-se 
că cele semnalate cores
pund realității.

în consecință s-au luat 
măsuri pentru evitarea 
unor asemenea situații 
în viitor.

ÎNTREBĂRI -
RĂSPUNSURI

• Alexandru Corabie 
— Ghelari. Din cercetă
rile efectuate rezultă că 
intr-adevăr aparatul de 
radio depus de dv. la 
Cooperativa meșteșugă
rească „Drum nou“ din 
Hunedoara nu a fost re
parat în termenul stabi
lit. Aceasta, datorită fap
tului că unitatea presta
toare unde ați depus a- 
paratul nu a găsit piesa 
ce a trebuit înlocuită, 
respectiv bobina oscila
toare pentru aparatul de 
radio „Inter".

în prezent — vă răs
punde cooperativa — a- 
pa râtul este reparat și 
funcționează. Puteți deci 
să-l ridicați.
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Bine aprovizionat, 
gazinul „Căminul" 
Crișcior apărținînd coope
rativei de producție, achi
ziții și desfacerea mărfu
rilor din localitate, reu
șește să satisfacă cerin
țele cetățenilor comunei, 
cu produse de uz casnic. 
Unele din acestea priso
sesc chiar. Dar, cum spa
țiul de depozitare al ma
gazinului este destul de 
mic, parte din 
(sobe „Vesta”, 
etc.) sînt lăsate in 
liber, acoperite cu 
turi de ambalaje, î 
curte de lingă magazin. 
Nu s-ar putea oare ame
naja din resurse locale 
o magazie unde produse
le respective să fie depo
zitate ? S-ar putea, dar 
pentru așa ceva e ne
voie și de interes.

ma- 
din

acestea 
aragaze 

i aer 
res- 

într-o

AFACERE STOPATĂ

Acceleratul 346 gonea 
în noapte spre Simeria, 
In tren, afacerile Ludqvi- 
căi Rostaș, din Cluj, și 
ale lui Ștefan Stancu, din 

, Gătaio, mergeau strună. 
Ofereau bijuterii din aur, 
operație interzisă de lege. 
Proveniența lor ? Dubioa
să, firește. Trenul a oprit 

1 la semnal. Peste cîteva 
I clipe s-a pus stop și afa- 
) cerii celor doi. Mai aveau 

asupra lor aur și 66 000 
(j lei dobîndiți din vînzărî.

Nu mai au nici una, nici 
alta. In schimb au do-

*

sare de cercetare penală.
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Schimb de mesaje la nivel înalt 
româno*nepalez

Situația in domeniul muncii

KATMANDU 13 (Ager
pres). — Din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii So
cialiste România, șl a to
varășei Elena Ceaușescu, 
au fost transmise regelui 
Nepalului, Birendra Bir 
Bikram Shah Deva, și re
ginei Aishwarya Rajya 
Laxmi un salut prietenesc 
și cele mai bune urări de 
sănătate și fericire perso
nală, de progres, pace și 
prosperitate poporului ne- 
p'alez.

Exprimînd calde mulțu
miri, regele Nepalului a

rugat să se transmită to
varășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena 
Ceaușescu, din partea sa 
și a reginei, cordiale 
salutări și cele mai bune 
urări de sănătate și feri
cire personală, de pace, 
bunăstare și progres po
porului român.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
de către regele Nepalului a 
tovarășului Vasile Pungan, 
ministrul comerțului exte
rior și cooperării econo
mice internaționale.

pe plan
NAȚIUNILE UNITE 13 

(Agerpres). — Biroul Inter
național al Muncii, orga
nism specializat al O.N.U, 
a dat publicității la Gene
va raportul intitulat „Si
tuația in domeniul muncii 
pe plan mondial”, în care 
subliniază că, în prezent. 
In țările industrializate 
occidentale există 35 mi
lioane de șomeri. Șomajul, 
se spune în document, 
scoate la periferia socie
tății mai ales tineri, femei 
și muncitori cu calificare 
mai redusă.

mondial
în raport se propune o 

analiză comună a situației 
de către toate țările afec
tate de acest fenomen, la 
care să participe experți 
ai unor organisme inter
naționale specializate, ară- 
tîndu-se că s-ar putea con
voca o conferință interna
țională In domeniul șo
majului.

în raport se scoate în 
evidență, totodată, situația 
dificilă cu care sînt con
fruntați, în țările occiden
tale, muncitorii emigranțt

DIN ȚĂRILE
O BELGRAD. In cadrul 

I acțiunilor de dezvoltare a 
| bazei de producție pentru 
j. combustibili, anul acesta 

au devenii operative, in 
Iugoslavia, mai multe mine 
de extrocția cărbunelui de 
diferite capacități. Printre 
acestea figurează ți noua 
mină de antracit din apro
pierea orașului Mostar (din 
R-S. Bosnia ți Herțegovina). 
Capacitatea de producție a 
noii exploatări este de 

i 1 350 000 tone de cărbune 
pe an. Rezervele de cărbu
ne de la Mostar sint es
timate la circa 20 milioane 
tone.

ir
0 PRAGA Chiar din 

primele zile ale anului, 
numeroase colective de 
muncă din R. S. Ceho
slovacă au trecut Ia reali
zarea programului de fabri
care de produse industriale 
noi, cu performanțe supe
rioare. Printre ele se numă
ră ți roboții și manipulatoa
rele industriale, a căror 
producție va crețte in acest 
on de 1,7 ori. Roboții și

SOCIALISTE
instalațiile automate vor 
permite sporirea considerai 
bilă a productivității mun
cii și 'îmbunătățirea calită
ții produselor.

★
0 BEIJING. In capitala 

R.P. Chineze, Beijing, au 
fost construite, in ultimii 
cinci ani, 350 000 de apar
tamente, in clădiri cu 5 
pină la 16 nivele. Este re
zultatul susținutelor eforturi 
pe care le-au tăcut in 
acești ani guvernul central 
și organele locale in direc
ția asigurării de condiții 
corespunzătoare de locuit 
pentru oamenii muncii din 
acest mare oraș al Chinei. 
Investițiile alocate in pe
rioada 1979—1983, pentru 
realizorea acestui Obiectiv 
de mare importanță socială, 
reprezentind una dintre 
prioritățile construcției so
cialiste in actuala etapă, 
au fost - după cum rele
vă agenția China Nouă — 
echivalente cu totalul in
vestițiilor similare in toți 
cei 29 de ani anteriori.

Reluarea dialogului dintre socialiști 
și comuniști in Spania

MADRID 13 (Agerpres). 
— Președintele guvernului 
spaniol, Felipe Gonzales, a 
avut o întrevedere cu se
cretarul general al Parti
dului Comunist din Spania, 
Gerardo Iglesias, care i-a 
propus să colaboreze cu 
partidul său în lupta îm
potriva șomajului și tero

rismului — informează a- 
genția Taniug. S-a conve
nit, totodată, ca astfel de 
întîlniri. să aibă loc în 
fiecare lună. Această întîl- 
nire — relevă agenția 
Taniug — reprezintă, de 
fapt, reluarea dialogului 
dintre socialiști și comu
niști în Spania.

Autoritățile militare israeliene 
continuă să aplice măsuri 

represive in teritoriile ocupate
AMMAN 13 (Agerpres). 

— Măsurile represive luate 
de autoritățile militare 
israeliene In teritoriile 
ocupate continuă. Agenția 
palestiniană de presă 
WAFA relatează că trei 
locuințe aparținîrtd unor 
palestinieni au fost de
molate la 11 ianuarie In 
Hebron, fără a se da nici 
o explicație. La Nablus, 
Bepartamentul de arheolo
gie — afiliat autorităților 
militare israeliene — a

ordonat mai multor locui
tori palestinieni dintr-o zo
nă a orașului să evacueze 
locuințele lor pentru a fi 
demolate. Motivul : facili
tarea săpăturilor în căuta
rea unor ruine romane. 
La Ramalah, 7 palestinieni 
au fost condamnați la în
chisoare pe termene variind 
între 1—4 ani și amenzi 
între 6—10 mii de shekeli, 
fiind acuzați de a fi încăl
cat interdicțiile de circu
lație.

■ BELGRAD. - în cadrul 
unei conferințe de presă, 
purtătorul de cuvint al Se
cretariatului federal pentru 
Afacerile Externe al R.S.F. 
Iugoslavia, a , declarat — 
în legătură cu apropiata 
Conferință - din capitala 
Suediei pentru măsuri de 
încredere ți securitate și 
pentru dezarmare în Europa 
- că țara sa „așteaptă 
ca la Stockholm să aibă 
loc un dialog politic sub
stanțial asupra aspectelor 
militare ale securității eu
ropene in vederea depăși
rii confruntărilor ți a ne
încrederii existente”. „Con
ferința de la Stockholm - 
a spus el — trebuie să 
adopte măsuri concrete 
ți cu implicații pe termen 
lpng a căror aplicare ar 
contribui la consolidarea 
încrederii ți securității în 
Europa" — relatează agen
ția Taniug.

■ STOCKHOLM. - Pri
mul ministru al Suediei, 
Olof Palme, a relevat, 
intr-o cuvintare, marea 
însemnătate a Conferinței 
pentru măsuri de încrede
re ți securitate ți pentru 
dezarmare in Europa, care 
urmează să se deschidă la 
Stockhelm. Conferința, a 
spus el, poate deveni un 
pas important pe calea 
realizării unei păci trai

nice ți stabile în lume, 
în context, premierul sue
dez s-a pronunțat împo
triva armelor nucleare.

■ BONN. - Cu prilejul 
primirii membrilor corpului 
diplomatic acreditat la 
Bonn, președintele R. F. 
Germania, Karl Carstens, a 
adresat un apel tuturor 
factorilor politici de răs
pundere din lume să facă 
totul pentru ca anii ’80 
să constituie un deceniu 
al dezarmării — informează 
agenția DPA. Referindu-se 
la apropiata conferință de 
la Stockholm, președintele 
R.F.G. a evidențiat că a- 
ceasta constituie un pas 
important pe calea conti
nuării procesului dialogului 
și cooperării între Est ți 
Vest, început la Helsinki.

■ MADRID. — Guvernul 
Spaniei a înlocuit pe prin
cipalii patru comandanți ai 
forțelor armate ale țării, 
această măsură fiind ulti
ma din cadrul programului 
său de reforme menit să 
pună armata sub un con
trol mal direct al puterii 
civile de stat - transmite 
agenția UPI. Intr-un in
terviu acordat ziarului 
„Diario de Navarra”, noul 
șef de stat major al ar
matei terestre, generalul 
Jose Maria Saenz de Te
jada, a calificat drept 
pozitiv programul de refor
mare a armatei aplicat de 
guvern.
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Secta Moon. în America Latină
Și-a început cariera cle

ricală acum 20 de ani, 
dar a nimerit Intr-un 
penitenciar pentru proxe
netism și bigamie, și-a 
aruncat sutana și, in 1954, 
a întemeiat secta „Părinții 
adevărați”. Mai tîrziu ea 
și-a luat numele de „Bise
rica unificării" și, auto
mat, lui l-a revenit cali
tatea de „reverend” — 
„reverendul Moon”. „Bi
serica" totalizează, astăzi, 
aproape două milioane de 
membri, iar reverendul 
este milionar. Aceasta 
este succint biografia 
unuia dintre cei mai ves
tiți șefi de secte, care 
șl-a întins tentaculele a- 
semenea unei companii 
economice transnaționale

acaparînd în mrejele lui 
pe toți cei care, rătăciți, 
caută o rază de speran
ță într-o lume nemiloasă.

Cît privește idealul 
ideologic — dar și prac
tic — al sectei sale nu

Renunțînd, deocamdată, 
la lozinca sa inițială, în 
„lumea nouă” el s-a lan
sat sub altă deviză: „Eu 
sînt Messia, dacă mă ur
mați pacea va fi salva
tă”. Negustorul de sufle

NOTA EXTERNĂ

este greu de aflat: in 
anii ’50 și-a început „ac
tivitatea" cu formula „Co
munismul este anticristul 
epocii noastre”. Ce a ur
mat, știe toată lumea. 
Moon — atestă presa oc
cidentală — este unul din
tre cei mai bogați oameni 
ai planetei, iar „Biserica 
unificării”, un uriaș im
periu financiar.

te șl-a întins tentaculele 
în Bolivia, Brazilia, Chile, 
Argentina.

în Bolivia, informează 
revista „Flash”, agenții 
„Messiei” au dat lovitura, 
înmînîndu-i generalului 
Garda Meza milioane de 
dolari pentru a 11 se 
facilita implantarea in 
această țară. Dar Meza 
a fost înlocuit de un gu

vern dvil și dolarii... s-au 
dus pe apa Sîmbetei. 
înfrângere ! Mituind, însă, 
cîteva persoane oficiale, 
secta a reușit să se im
planteze în Brazilia. Dar, 
la Sao Paulo, populația, 
aflind că într-unul din 
templele „Moon”-iste se 
practică „spălarea creie
rului” i-a izgonit pur și 
simplu din oraș.

într-un cuvint, secta 
este o afacere uriașă, o 
afacere în care nu con
tează decît beneficiul, o 
afacere în care exploata
rea credulității naivilor 
se îngemănează cu per
spicacitatea investițiilor 
financiare îndrăznețe.

F.G.
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METROUL MOSCOVIT

Primul metropolitan din 
Uniunea Sovietică a fost 
construit la Moscova. El 
a intrat in expoatare in 
anul 1935. Douăzeci de 
ani mai tîrziu. ocest mijloc 
de transport in comun și-a 
făcut apariția ți ia Lenin, 
grad, iar apoi — rind pe 
rmd — la Kiev, Tbilisi. Baiu, 
Tașkent, Harkov, Erevan. In 
curind, vor fi supuse pro
belor liniile de metrou a- 
flate in faze avansate de 
construcție la Minsk, Gorki, 
Novos birsk. Se construiesc, 
de asemenea, linii de acest 
fel la Dnepropetrovsk, 
Sverdlovsk, Kuibișev, iar 
pentru etapele următoare 
se proiectează dotarea cu 
metrouri și a altor orașe 
sovietice, intre care Alma- 
Ata, Omsk, Ceilabinsk, 
Perm, Riga etc.

Metropolitanul moscovit 
cuprinde astăzi o vastă re
țea ramificată de linii, 
totalizing 193 km, cu 117 
stații. El asigură 43 ia sută 
din totalul transporturilor 
de pasageri din capitala 
U.R.S.S.

De a.ttel, prin troheul său 
cotidian (peste șapte milioa
ne de pasageri pe zi), 
metroul din Moscova se 
clasează in fruntea trans
porturilor de acest gen din 
țară ți din lumea întreagă. 
El deține, de asemenea, un 
bogat palmares și in ceea 
ce privește debitul maxim. 
Pe anumite linii, la orele 
de virf, 90 de garnituri pe 
Oră asigură transportarea 
călătorilor. Viteza medie a 
garniturilor de metrou a- 
tinge 40-45 km pe oră.

O deosebită atenție se 
acordă, in continuare, dez
voltării rețelei subterane a 
metropolitanului moscovit. 
In cursul actualului cinci
nal, noi linii — cu o lun
gime totală de 29,4 km - 
precum și 17 stații vor in

tra in exp oatare. Iar altele 
se află in stadiul de 
proiect, in vederea extin
derii continue a rețelei 
metropolitane din capitala 
Uniunii Sovietice.

A FUMA SAU A NU FUMA? 
IATĂ ÎNTREBAREA...

Dacă americani! fumători 
na se vor debarasa de 
ocest viciu, peste 24 mi
lioane de locuitdri ai 
S.U.A sau aproximativ 10 
la sută din populația a- 
cestei țări vor ti condam
nați la o moarte prema
tură datorată unor boli 
legate direct sau indirect 
de fumat. Aceasta este 
concluzia unui raport dat 
publicității de guvernul 
american la Washington.

in raport se subliniază 
că probabilitatea unui 
deces din cauza maladiilor 
cardiovasculare este cu 70 
la sută mai mare la un 
fumător decit la un netu- 
mător, tar la cei ce fu
mează peste două pachete 
de țigări pe zi această 
probabilitate ajunge la 
200 la sută. Specialiștii 
ar rmă insă că la cei ce
abandonează fumatul ris-
cui scade.

Este puțin probabil ca
acest raport de mare im-
portantă pentru sănătatea 
populației să contribuie la 
reducerea fumatului, deoa
rece majoritatea americani
lor nici nu vor afla ceva 
despre conținutul său, el 
fiind difuzat nu prin mij
loace de informare in 
masă, ci in buletine inter
ne... In schimb, uriașele 
și numeroasele reclame de 
țigări din ziare, transmise 
de televiziune sau radio, 
afișate în stațiile me
troului, contribuie la proli
ferarea tot mai mare a
acestui veritabil flagel
social...

... Și nu numai în Ame
rica.

publicitate
VlNZARI

• Vind apartament patru
camere, hol central. Predau 
contract. Deva, Gojdu, tele
fon 14683. (3813)

• Vind apartament proprie
tate personală Brad. strada 
Libertății, nr. 8, blocul A 3, 
apartament 13. Informații, te
lefon 50946, orele 16—22.

CC. 2)
• Vînd Dacia 1 300 nouă.

Deva, strada Eminescu, bloc J, 
apartament 18. (3619)
• Vînd Dacia 1 300, stare

perfectă. Deva, telefon 20502, 
după-amlaza. (3618)
• Vînd urgent ,,Oltcit“ spe*

cial, nou. Orăștie, telefon
42246. (3621)
• Vind amplificator ,,PEA-

VEY DEUCE“ 120 wați. Călan, 
telefon 30990. (3854) *

eliberată de „Vidra* Orăștie. 
O declar nulă. (c. 3)

• Pierdut legitimație de ser
viciu, pe numele Marian Maria, 
eliberată de întreprinderea 
cuptoare industriale Hunedoa
ra. O declar nulă. (c. 10)

ANIVERSARE

• Petrică soț, Ciprian, Lia 
fii și Adrian ginere urăm 
dragei noastre soție, mamă și 
soacră LENUȚA UNGUREA- 
NU cu ocazia aniversării- zilei 
de naștere multă sănătate, fe
ricire și ,,La mulți ani !“.

(3623)

COMEMORĂRI

• Dureroasă amintire 
la împlinirea a 3 ani, la 
16 ianuarie 1984, de la 
dispariția dragei noastre 
STELA ZAMFIRESCU, din 
Hunedoara. (3849)

SCHIMBURI DE LOCUINȚE

• Schimb apartament patfrii 
camere, cu două apartamente 
a două camere. Deva, Gojdu, 
telefon 15670.

• Schimb apartament 
camere, 
Eire și 
centrul 
tament 
șoara 
Oradea, telefon 72547.

(3835)
trei 

confort I, cu incăl- 
gaze la bucătărie, în 
Hunedoarei, cu apar- 
două camere in Timi- 
sau Arad. Informații, 

■ ‘ (c. 9)

• Zina Munteanu șl 
copiii, cu aceeași durere 
în suflet și nesecate la
crimi, reamintesc că la 
16 ianuarie se împlinește 
un an de la moartea 
fulgerătoare a celui ce 
a fost MUNTEANU COR- 
NELIU.

Chipul și bunătatea sa 
vor fi veșnic vii în su
fletele noastre. (3856)

PIERDERI DECESE

I
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• Pierdut carnet de membru 
cooperator, nr. 21010208 al 
Cooperativei de credit ,,De- 
cebal* Deva, pe numele Ama
ri ei Mihai. îl declar nul.

(3857)
• Pierdut legitimație de ser

viciu, nr. 384, pe numele 
Leșak Luereția, eliberată de 
I.J.P.I.M.P.S. Deva. O declar 
nulă. (3853)

• Pierdut legitimație de ser
viciu, pe numele Buruiană 
Petru-Dumltru, eliberată de 
I.P.I.C.C.F. Deva. O declar 
nulă. (3858)

• Pierdut legitimație de ser
viciu, pe numele Leonte loan, 
eliberată de C. S. Hunedoa
ra. O declar nulă. (c. 8)

• Pierdut legitimație de ser
viciu, pe numele Herța Maria,

384,

• Colectivul de oameni 
ai muncii de la E. M. 
Mintia—Vețel este alături 
de fa miha ȚANDRAU 
EUGEN în greaua încerca
re pricinuită de pierderea 
mamei sale

ȚANDRAU ana.
Sincere condoleanțe. 

(3620)

• Mulțumim rudelor, vecini
lor și colegilor din Călan, 
Petroșani, Hunedoara, Deva 
care au fost alături de noi la 
înhumarea tatălui nostru 
PLASSER IOSIF, decedat 
într-un groaznic accident de 
circulație, la 7 ianuarie 1981 
în Călan. (3622)
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