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Părinte iubit, pildă vie pentru
tinăra

In fundamentarea concep
ției și strategiei partidului 
nostru privind locul tinerei 
generații și contribuția pe 
care aceasta trebuie să și-o 
aducă în amplul proces de 
edificare socialistă a patri
ei, un rol determinant l-a 
avut și îl are tovarășul 
Nicolae Ceaușescu - a cărui 
aproapiată aniversare a zilei, 
de naștere se pregătește să 
o sărbătorească întreaga 
națiune — , revoluționarul vi
zionar de a cărui nume se 
leagă, de mai bine de cinci 
decenii, mișcarea comunis
tă din România.

Concepția secretarului ge
neral al partidului despre 
rolul tineretului pe arena 
istoriei. încrederea sa în ca
pacitatea acestuia de a se 
alătura cu ardoorea speci
fică virstei, cu responsabili
tate și dăruire pînă la sa-

Ritm și calitate în realizarea 
INVESTIȚIILOR

Activitate intensă, angajantă 
pe frontul construcției locuințelor

frumoase 
lenei, 
con- 
Am 

plan

— Cu toate că n-am 
reușit să ne organizăm 
cum am fi vrut, în cursul 
anului trecut am obținut 
totuși realizări 
— arăta ing. loan 
șeful Șantierului de 
strucții nr. 4 Brad, 
depășit sarcinile de 
la producția globală cu 
3,4 la sută, la producția 
netă cu 23 la sută, am 
realizat o productivitate 
(la valoarea nou creată) 
mai mare decît cea plani
ficată cu 9 200 lei pe om 
al muncii. Dintre punerile 
în funcțiune, amintim : 188 
de apartamente, cu 16 peste 
planul stabilit, 520 mp 
spații comerciale, centrala 
telefonică automată, rezer
vorul de apă de 2 500 mc, 
alte lucrări. Aceste reali
zări se datorează bunei 
mobilizări a oamenilor 
noștri pentru a respecta 
termenele de predare a 
obiectivelor planificate, co
laborării strînse cu forma
țiile de instalatori din ca
drul Șantierului nr. 6 
Deva, sprijinului perma
nent acordat de ’ către co
mitetul orășenesc de partid.

Cum ați pornit în 
acest an 7 Ce sarcini revin 
constructorilor brădeni în 
1984 7 Cum v-ați pregătit 
pentru îndeplinirea lor, 
tovarășe inginer ?

— în anul acesta, activi
tatea de producție s-a re
luat în condiții normale

generație
crificiu cauzei socialismului 
șl comunismului, îți trage 
seva încă din anii fragedei 
sale tinereți. Din anii and, 
alăturîndu-se hotărit luptei 
revoluționare împotriva asu
pririi ți exploatării, ocțio- 
nînd cu neasemuit curaj, 
spirit de abnegație ți înflă
cărat patriotism împotriva 
forțelor opresoare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a dove
dit, de la început, în frun
tea organizației revoluționare 
de tineret, 
tați de 
bătălii 
dală 
pentru 
nou, 
„O Românie cu 
democrată nu poete să ne
glijeze tineretul" - afirma 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
intr-un articol publicat în 
„Scînteia tineretului" în anul 

strălucite calî- 
conducător In marile 
pentru dreptate so- 

și libertate națională 
făurirea unui destin 
socialist al patriei, 

adevărat

atacăm toate 
din planul anu- 
să predăm un 
apartamente.

la toate lucrările aflate 
în execuție. Se .muncește 
ordonat, formațiile sînt cu 
efectivele complete, își 
cunosc sarcinile ce le re
vin. Avem un volum 
mare de lucrări. Sînt con
diții însă ca în trimestrul 
întâi să 
obiectivele 
lui, chiar 
număr de

în acest an vom construi 
58 de apartamente în 
Brad și 84 în comuna Criș- 
cior. La blocul 19, cu 28 
de apartamente, șef al 
punctului de lucru este 
maistrul Iacob Arghir. Un 
bun și priceput meșter, 
apreciat de muncitori, preo
cupat permanent ca trea
ba să meargă cît mai bine. 
„După calculele mele — 
spunea maistrul Arghir — 
pînă prin 15—20 februarie 
vom termina structura de 
rezistență a întregului bloc. 
Blocul este destul de greu 
de executat, dar avem oa
meni pricepuți. Mergem 
bine. Avem, totuși, o rugă
minte pentru colegii de la 
S.U.T. : să urgenteze reali
zarea confecțiilor metalice 
și a parapeților pentru 
balcoane".

Blocul trebuie să fie gata 
la sfîrșitul lunii mai. Am 
întrebat cîțiva muncitori 
ce părere au, se va termi-

LI VIU BRAICA

(Continuare in pag. a 2-a)

a fam
de 

de-
1945 — această teză 
înaltă valoare practică 
venind în anii construcției 
socialiste un element defi
nitoriu al politicii Partidului 
Comunist Român față de 
tinăra generație. In anii in 
care l-au fost încredințate 
mari răspunderi în cele mai 
înalte foruri ale partidului 
și statului nostru ți, îndeo
sebi după Congresul al IX-lea 
ol partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a îndru
mat cu atenție și grijă pă
rintească munca organiza
ției revoluționare de tineret, 
avînd rolul determinant In 
consolidarea politică și or
ganizatorică a U.T.C., în 
afirmarea tinerei generații 
ca importantă forță a pro
gresului social, ca sprijin 
de nădejde al partidului în 
înfăptuirea tuturor obiecti
velor construcției socialiste.

Pe cît de firească pe otît 
de realistă se dovedește a 
fi atenția pe care partidul, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
o acordă tinerei generații, 
ea trebuind să fie în per
spectiva edificării depline a 
societății socialiste multHate- 

(Continuare in pag. a 2-a)

CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII - BAZĂ A SPORII!

Accent major pe instruire 
policalificare, specializare

Prin specificul activității 
sale, întreprinderea chi
mică Orăștie a făcut, în 
ultimii ani, pași importanți 
spre dezvoltare și mo
dernizare, produsele reali
zate aici 
solicitate 
partenerii interni 
terni. Exigențele 
de diversitate

fiind tot mai 
și apreciate de 

și ex- 
sporite 

și calitate 
ale produselor au impus, 
cum era și firesc, inten
sificarea activității de pre
gătire profesională a per
sonalului muncitor, de 
policalificare, dar și de 
specializare pe anumite 
mașini și operații.

Inginerul Nicolae Rusu, 
șeful secției mecanice, ne 
conduce prin atelierul me
canic, echipat cu mașini 
și agregate complexe, de 
înaltă tehnicitate și pro
ductivitate. „Asemenea teh
nică de vîrf nu poate fi 
stăpînită decît de mese
riași „de clasă", ne spune 
interlocutorul. Mai ales 
că, în timp, producția 
noastră s-a diversificat și 
modernizat continuu, s-au 
pus noi exigențe pentru 
fiecare produs realizat. în 
scopul diminuării consu
murilor de materii prime 
șl materiale și al creșterii 
nivelului tehnic și calita-

ÎN SPIRITUL CUVÎNTĂRII TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

LA CONSFĂTUIREA DE LUCRU PE PROBLEME DE AGRICULTURA

DE LA SINAIA

Măsuri operative, concrete pentru sporirea 
producției agricole și a contribuției tuturor 
producătorilor agricoli la autoaprovizionarea 

teritorială și constituirea fondului de stat
Consfătuirea de lucru pe 

probleme de agricultură, 
ce a avut loc la Sinaia, sub 
președinția secretarului 
general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
a dezbătut activitatea din 
agricultură și îndeosebi 
dezvoltarea mai puternică 
a producției vegetale și a- 
nimale în gospodăriile per
sonale ale membrilor coo
perativelor agricole de 
producție și în gospodării
le producătorilor particu
lari, în scopul înfăptuirii 
neabătute a importantelor 
obiective stabilite de Con
gresul al XII-iea și Con
ferința Națională ale parti
dului privind creșterea a- 
portului agriculturii la pro
gresul economico-social al 
patriei noastre. Cuvînta- 
rea rostită eu acest prilej 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu constituie un 
amplu și concret program 
de lucru pentru organiza
țiile de partid de la sate, 
consiliile populare, organe-

( din cronica Întrecerii socialiste
AGLOMERAT
PESTE PLAN

de mun- 
de la a- 
nr. 1 și 

C.S. Hu-

Acționind cu abnega
ție și dăruire, utâlizînd 
deplin capacitățile de 
care dispun, păstrind 
ordinea și disciplina la 
toate locurile 
că, colectivele 
glomeratoarele 
2, din cadrul
nedoara, au obținut de 
Ia începutul anului pînă 
în prezent realizări bune 
în producție. Hărnicia și 
eforturile aglomerato- 
riștilor hunedoreni se 
regăsesc în depășirea 
sarcinilor de plan.

da nu- 
argu- 

specia-

PRODUCȚIEI MATERIALE

I.C. ORĂȘTIE

matrițe pentru 
diferitelor re- 
mase plastice, 
la cele pentru

reduce 
matri- 
d urata 
crește

s-au adaptat 
prin muncă și 

noilor cerințe 
ale producției.

prelungindu-i
Și

productivitatea

tiv al produselor, a apărut 
necesitatea reproiectării și 
executării unor piese de 
schimb și subansamble pen
tru utilajele proprii ale 
fabricii, cît și a unor teh
nologii și 
realizarea 
pere din 
Mă refer 
industria bunurilor de larg 

consum (felurite ambalaje 
— cu pereți mai subțiri, 
deci mai ușoare și cu con
sumuri reduse de materii 
prime), pentru industria 
farmaceutică (flacoane, 
cutii etc.) și mai ales pen
tru industria auto, pe care 
o asigurăm cu un mare 
număr de repere din mase 
plastice. Or, asemenea sar
cini nu puteau fi realizate 
decît de oameni bine pre
gătiți".

Chimiștii din Orăștie au 
învățat permanent. La 
cursuri de calificare ori de 
ridicare a pregătirii profe
sionale, dș reciclare și spe
cializare au dobîndit noi 
și solide cunoștințe, pe 
care le valorifică eficient

C.C. 
evi- 
con- 
nos-

le agricole și toți producă
torii agricoli în scopul va
lorificării depline a poten
țialului productiv de care 
dispun gospodăriile țărani
lor cooperatori și ale țăra
nilor cu gospodărie parti
culară șl obținerii unor pro
ducții agricole record în 
anul 1984, în spiritul pre
vederilor Programului unic 
adoptat recent de Comite
tul Politic Executiv al 
al P.C.R., document ce 
dențiază preocuparea 
secvență a partidului 
tru de a asigura perfecțio
narea neîntreruptă a acti
vității în toate sectoarele 
agriculturii, a relațiilor de 
producție și schimbului de 
produse pe baze echitabi
le între orașe și sate. In 
acest context, a fost relie
fat faptul că gospodăriile 
membrilor cooperatori și 
cele particulare din zonele 
necooperativizate dețin su
prafețe Însemnate și o pon
dere importantă în reali
zarea autoaprovizionării

prima jumătate a lunii 
ianuarie, cu circa 5 500 
tone aglomerat, de bună 
calitate, 
dițiile 
normeie 
billte și 
admise, 
corespondent).

obținut în con- 
incadrării in 
de consum sta- 
ale declasatelor 

(Stelian Dena,

REDUCEREA 
CONSUMURILOR DE 

ENERGIE ELECTRICA

In cadrul secției chi
mice a uzinei nr. 1 
(C.S. Hunedoara) aten
ția colectivului de mun
că este concentrată și 
asupra reducerii accen
tuate a consumurilor de

în producție. „V-aș 
mai un exemplu, 
mentează maistrul 
list Dumitru Domnaru
unul dintre oamenii 
marcă" ai fabricii, 
punea problema modificării 
matrițelor pentru unele 
bunuri de larg consum și 
pentru industria farmaceu
tică, în sensul realizării 
unor produse mai ușoare, 
cu consum redus de ma
terii prime. împreună cu 
alți meseriași, am căutat 
și am găsit o tehnologie 
optimă de execuție a ma
triței, care răspunde . și 
unui alt deziderat: "
uzura între pereții 
ței, 
de exploatare 
simțitor 
muncii.

Oamenii 
din mers, 
învățătură, 
calitative 
în atelierul electroeroziu- 
ne, unii lucrători deservesc 
simultan 3—1 și chiar 6 
mașini. Nicolae Josan este 
frezor, dar conduce 5 ma
șini în același timp. Ne 
spune că s-a policalificat 
din dorința sinceră de a fi

DUMITRU GHEONEA

(Continuare in pag. o 2-a) 

teritoriale și în constitui
rea fondului de stat de 
produse agroalimentare.

Referindu-ne la județul 
nostru, trebuie arătat că 
membrii cooperatori și ță
ranii din zonele necoopera
tivizate dețin peste 55 la 
sută din suprafața agrico
lă a județului șl 40 la sută 
din cea arabilă, cultivînd 
anual cu cereale păioase, 
porumb, cartofi și legume 
între 32 și 57,8 la sută din 
terenurile afectate culturi
lor respective. De aseme
nea, categoriile amintite de 
producători agricoli dețin 
peste 54 la sută din efec
tivul de bovine al jude
țului, 46,9 la sută din cel 
de porcine și 61,3 la sută 
din ovine. în ceea ce pri
vește însă contribuția la 
fondul de stat, gospodăriile 
membrilor cooperatori și 
cele ale producătorilor par
ticulari livrează mai pu
țin de 20 la sută la carne,

(Continuare in pag. a 2-a)

energie electrică. Anga
jamentul oamenilor 
muncii din secție este 
de a economisi în acest 
an o cantitate de 90 000 
kWh prin creșterea ran
damentelor în instala
țiile de producere a 
substanțelor chimice (gu
dron, naftalină, sulf 
etc.). Cu cantitatea eco
nomisită se pot obține 
450 tone de produse 
chimice. Primele rezul
tate n-au întârziat să 
apară. In ultimii cinci 
ani consumurile de e- 
nergie electrică pe tona 
de țrodus s-au diminuat 
cu 14—15 la sută.

Deva — Centrul 
de reparații motoare. Me
canicul Traian Sava lucrea
ză la postul de montaj ar
bore motor.



Părinte iubit, pildă vie pentru 
tinăra generație a țării

Măsuri operative, concrete 
pentru sporirea producției agricole

Ritm și calitate In realizarea
investițiilor

(Urmare din pag. 1)

ral dezvoltate și comunis
mului in România, nu doar 
beneficiara ci și cea chema
tă s-o înfăptuiască, s-o con
solideze în anii viitori. De 
aceea, in deplin acord cu 
prefacerile revoluționare fără 
precedent ce caracterizează 
epoca inaugurată după Con
gresul al IX-lea al partidului, 
munca tineretului din țara 
noastră, a organizațiilor sale 
s-a înscris pe noi coordo
nate. Astăzi tinerii României 
socialiste, fără deosebire de 
naționalitate, beneficiază de 
condiții fără precedent de 
muncă, de viață, de afir
mare pe toate planurile. 
Tineretului ii sînt încre
dințate astăzi răspunderi 
sporite în toate domeniile 
vieții economico-sociale, fiind 
redefinit în mod revoluțio
nar cadrul participării lui 
la viața politică a națiunii, 
prin perfecționarea și întă- 

. rirea organizatorică a Uniu
nii Tineretului Comunist, U- 
niunii Asociațiilor Studenți
lor Comuniști din România, 
Organizației Pionierilor și 
Organizației „Șoimii patriei*. 
Dovadă elocventă a încre
derii pe care partidul, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
o acordă tineretului este 
faptul că reprezentanții a- 
cestuia fac parte din toate 
forurile de conducere demo
cratică a societății. Pentru 
edificarea personalității u- 
mane multilaterale, pentru 
formarea tinerilor ca cetă
țeni demni cri societății so
cialiste, partidul și statul au 
pus și pun Io dispoziția lor 
un întreg ți complex sistem 
de educare și formare, uriașe 
mijloace materiale, o amplă 
rețea de mijloace culturale 
și sportive și de organizare 
a timpului liber.

Prezență activă în marea 
familie a clasei noastre 
muncitoare, acționind cu ab
negație și spirit revoluționar 
pe fronturile din industrie, 
transporturi, construcții și 
agricultură, pe băncile șco
lilor și facultăților, ori pe 
șantierele muncii patriotice.

tinerii se dovedesc demni de 
încrederea ce li se acordă, 
fâcîndu-și o datorie de o- 
noare din a se integra cu 
întreaga lor energie și ca
pacitate creatoare în efor
tul eroic al poporului nostru 
de înălțare a patriei pe 
noi culmi de progres și ci
vilizație. „In tot ce s-a rea
lizat în patria noastră in 
anii construcției socialiste — 
aprecia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la adunarea so
lemnă consacrată aniversă
rii a 60 de ani de la crearea 
U.T.C. și a 25 de ani de la 
inființarea UAS.C.R. - 
este prezentă munca, activi
tatea creatoare a organiza
țiilor de tineret, a organi
zațiilor 
tregului 
st rin să 
popor, 
Democrației ți Unității So
cialiste, înfăptuiește neabă
tut politica internă ți ex
ternă a Partidului Comunist 
Român...*

Tinerii de pe meleagurile 
hunedorene care s-au înscris 
permanent, 
anilor, in 
ă,e hărniciei 
muncitorești ți revc uț ooare, 
tocind, in cdincur-e mine
lor, la vetree furnalelor ți 
cuptoarelor de plămădire a 
oțelului, pe șantierele 
construcții, pe ogoo-e, 
instituted de ce'ceta-e, 
școli și facultăți rumerocse 
fapte demne de renume.'e 
înaintașilor, a puternicului 
detașament muncitoresc, re
voluționar hunedorean, iți 
afirmă, in ocest prag de 
să'bătoare scumpă lor, voin
ța nestrămutată de a urma 
fără preget înaltul exemplu 
de revoluționar ți comunist 
de omenie 
Nicoloe Ceaușescu, 
contribui 
la traducerea 
hotărârilor 
Xll-lea ți 
ționale ale 
întimpina 
perioare în 
aniversare a eliberării patriei 
și Congresul al XIII-Iea ol 
Portidului Comunist Român.

(Urmare din pag. 1)

revoluționare, a in- 
tineret, care, in 

unitate cu Întregul 
in cadrul Frontului

de-a lungul 
primele rinduri 

și abnegației

de 
in 
ia

oi tovarășului 
de a 

cu toate forțele 
in viață a 

Congresului al 
Conferinței No- 
partidului, de a 

cu rezultate su- 
muncâ a 40-a

22,4 la sută la lapte de 
vacă și 30,7 la sută la lapte 
de oaie.

Prevederile Programului 
unic pornesc de la nece
sitatea folosirii raționale 
a pămintului, indiferent de 
forma de proprietate. Pă- 
mintul fiind bun al între
gii societăți trebuie să asi
gure hrana întregului po
por și satisfacerea cerințe
lor economiei naționale. în 
vederea înfăptuirii 
sarcini, se impune 
întreprinse acțiuni 
ce pentru ridicarea 
țialului productiv al pă- 
mintului, în conformitate 
cu obiectivele cuprinse în 
Programul de obținere a 
unor recolte sigure și sta
bile. punînd accentul pe 
combaterea eroziunii solu
lui. irigații și desecări. 
Prin creșterea producției 
vegetale și animale la toți 
deținătorii de pămînt, se 
va asigura acoperirea ne
cesarului de consum pro
priu și valorificarea unor 
cantități sporite de pro
duse la prețuri stabile. în 
vederea autoaprovizionării 
teritoriale, aceasta fiind o 
cerință a echității sociale, 
ținind seama de faptul că 
țăranii cumpără produsele 
industriale și unele produ
se agricole (ulei, zahăr și 
altele) la prețuri unice și 
stabile.

în cuvîntareî secretaru
lui general al partidului 
se subliniază răspunderea 
deosebită ce revine organi
zațiilor de partid de la 
sate, consiliilor populare și 
organelor agricole pentru 
transpunerea în viață a 
prevederilor Programului 
unic de creștere s produc
ției agricole în gospodării
le personale ale membri
lor cooperativelor agricole 
de producție și în gospo
dăriile producătorilor parti
culari, necesitatea de a lua 
măsuri operative și con
crete în fiecare localitate, 
pentru pregătirea în cele 
mai bune condiții a cam
paniei agricole de primă-

acestor 
să fie 
er.ergi- 
pcton-

vară, mobilizîndu-i la mun
că pe toți locuitorii satelor, 
pentru ca în acest an să 
se îmbunătățească simțitor 
întreaga activitate din a- 
gricultură. Prin creșterea 
producției agricole, con
tractarea și livrarea unor 
cantități cit mai mari de 
produse, țăranii coopera
tori și cn gospodărie parti
culară vor contribui mai 
mult la dezvoltarea econo- 
mico-socială a patriei, vor 
întimpina cea de-a 40-a 
aniversare a revoluției de 
eliberare socială și națio
nală. antifascistă și anti- 
imperialistâ și Congresul 
al XIII-Iea al partidului cu 
succese tot mai mari in 
sporirea recoltelor, în rea
lizarea sarcinilor de auto- 
aprovizionare teritorială și 
a fondului de stat.

Activitate intensa
(Urmare din pag. 1)

ni ? Iată răspunsurile pri
mite : Dumitru Codilă, șef 
formație 
ajuns cu 
jul III. 
trîngere. 
tră, nu

dulgheri: „Am
structura la eta- 
Mergem în res- 
Din partea noas- 

vor fi probleme". 
Vasile Vultur, șef echipă 
zidari : „Deja, am început 
zidăria. E adevărat, numai 
cu patru oameni, dar nu 
trebuie mai mulți deo
camdată. Pînă la sfîrșitul 
lunii terminăm toate lu
crările pină la etajul III. 
Apoi ne întregim forțele 
și vom termina la timp 
lucrarea". Inginerul Voicu 
Olani. dirigintele șantieru
lui, din partea beneficia
rului (G.I.G.C.L. Deva),

C.S. Hunedoara, atelierul reparații electrice. Comunista 
Rodi ca Oprisa si tinara Georgeta Zoltan, doua bobinatoa
re conștiincioase.

Clnd scrisorlor și audiențelor

— • — • — • — • — • — • — • — • — • — • —

Accent major pe instruire, 
policalificare, specializare

(Urmare din pag. 1)

cît mai folositor secției, 
de a putea da o mină de 
ajutor acolo unde este ne
voie. „Și, în plus, reali
zează numai produse de 
cea mai bună calitate, a- 
daugă inginerul Nicolae 
Rusu. Și alți muncitori, 
cum sînt Ioan Popescu, 
Nicolae Munteanu, loan 
Arsu, loan Voișan, Mihai 
Roba, Alexandru Hațega- 
nu dau mare atenție pro
priei pregătiri profesio
nale, muncii pe care o 
fac, fiind exemple în hăr
nicie și conștiinciozitate".

Intr-o altă secție impor
tantă 
secția 
““ • 
perfecționarea 
profesionale a personalului 
muncitor au condus atît 
la specializare, pe fiecare 
mașină de injecție, cît și 
la policalificare. „O mun
citoare poate lucra pe mai 
multe mașini, reușind ast
fel să utilizăm rațional atît 
forța de muncă, cît și ca
pacitățile de producție, 
să creștem productivitatea 
și să sporim producția 
întreprinderii — remarca 
șeful acestei secții, ing. 
Cornel Răsădeanu. Sigur, 
trebuie să precizez că, dat 
fiind ciclul scurt de fa
bricație al reperelor auto, 
o muncitoare nu poate 
deservi în același timp 
decît o mașină, dar ea 
are capacitatea să înlocu
iască oricînd, la alte ma-

una dintre 
de nădejde

a I.C. Orăștie — 
a III-a piese auto 

preocupările pentru 
pregătirii

șini, o colegă care lipsește 
din diferite motive. Ori
cum, tot policalificare se 
numește”. De acest lucru 
ne-a convins operatoarea 
Sofia Micu, 
muncitoarele
ale secției, care a învățat 
să lucreze 
mașini de injecție. Și ca 
ea sînt și alte operatoa
re în secția a III-a piese 
auto.

Grija pentru continua 
pregătire a cadrelor preo
cupă și tînărul colectiv al 
secției poliuretani, condus 
de inginera chimistă Ro- 
dica Munean. în biroul 
secției am văzut cărți și 
pliante în limbi străine, pe 
care specialiști din cadrul 
colectivului le consultă, 
ajutindu-se astfel în mun
ca de concepție, de înnoire 
și modernizare a produc
ției. „Avînd în vedere sar
cinile mari și gama diver
să a produselor pe care 
trebuie să le realizăm în 
acest an — repere pentru 
industriile auto, bunurilor 
de larg 
maceutică 
sporite 
acestora, am specializat 
muncitoarele pe instalații și 
operații" — releva șefa 

. secției. „Și putem aprecia 
că rezultatele sînt destul 
de bune, a ținut să adau
ge șefa de echipă Floarea 
Robotin. De bună seamă, 
mai avem încă 
învățat, pentru a 
în pas cu noul, 
greșul tehnic".

pe mai multe

consum și far- 
—, exigențele 

privind calitatea 
am

mult de 
fi mereu 
cu pro-

Pe inginerul șef al I.C. 
Orăștie, — 
l-am rugat 
neze asupra 
desfășurare 
cadrelor, 
terminant al creșterii pro
ductivității muncii.

— Este sarcina de bază 
a întregului nostru colec
tiv. Fără cadre temeinic 
pregătite, progresul pă
trunde greu. Iar la noi el 
trebuie să aibă drum larg 
Mai ales dacă ne gîndim 
la sarcinile mari pe care 
le avem în direcția repro- 
iectării, înnoirii și moder
nizării producției, a lărgi
rii continue a gamei sor
timentale a produselor. Aș 
menționa 
realizat, 
iec tării 
produse, 
peste 86 
acest an 
lizăm mai mult Chimiștii, 
proiectanții, 
cercetătorii, întregul nos
tru colectiv 
nează prioritar strădaniile 
valorificării resurselor pro
fesionale, 
tehnică, 
față cu 
majore 
P.anul național 
dezvoltare 
cială 
men te le 
stat Iar toate acestea pre
supun, în primul rind, stă
ruință în studiu, în mun
că, pentru pregătire, poli
calificare, specializare con
tinuă, în toate sectoarele.

Eugeniu Oancea, 
să concluzio- 

modului de 
a pregătirii 

ca element de-

că în 1983 am 
pe seama repro- 
și înnoirii unor 

o producție de 
milioane lei. în 
va trebui să rea-

specialiștii.

își subordo-

de inteligență 
pentru a face 
succes sarcinilor 

ce ne revin din 
unic de 

economi co-so- 
a patriei, din docu- 

de partid și de

aprecia, la rîndul său, 
litatea structurii de 
zistență, ritmicitatea lucră
rilor, buna organizare a 
muncii, factori care garan
tează predarea blocului Ia 
termen. El a ținut să pre
cizeze : „Pentru ca cele
lalte lucrări pe care șan
tierul le are de executat 
în acest an să decurgă în 
bune condițiuni, să poată 
fi începute la timp, este 
necesar ca E.G.C.L. Brad 
să urgenteze finalizarea 
integrală a demolărilor pe 
strada „Vinătorilor", din 
Brad, unde ^urmează a se 
construi două b.ocuri cu 
30 apartamente proprieta
te personală și eliberarea 
amplasamentelor pentru 
blocurile C și D din Criș
cior".

De fapt, în Crișcior are 
loc, să-i zicem, bătălia cea 
mare pentru locuințe. Aici, 
la blocurile Aa și Ad — 
coordonator de lucrare 
maistrul Szeghedi Horst 
—, din frontu, pe acest 
an, nouă apartamente au 
structura terminată, iar 
la altele nouă elevațiile sînt 
gata. Se lucrează în rit
muri susținute, cu anga
jare și hotărîre. De ase
menea, în următoarea pe
rioadă vor începe lucrările 
la un cămin 
cu 600 de 
I. M. Barza.

Cei pșste
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Români 
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de nefamiliști, 
locuri, pentru

Cei pșste 120 de con
structori ai Șantierului nr. 
4 Brad sînt deciși să se 
achite cu cinste de sarci
nile trasate în acest an, 
penultimul al cincinalului 
calității și eficienței.

li se acordă
ate nția cuvenită, rezultatele nu se lasă așteptate

Urmărind aplicarea în
tocmai a sarcinilor izvo- 
rîte din Hotărîrea plena
rei C. C. al P.C.R. din 
martie 1978 și a prevederi
lor Legii nr, 1 din același . 
an, cu privire la rezolvarea 
propunerilor, cererilor, se
sizărilor și reclamațiilor 
oamenilor muncii, comite
tul comunal de partid și 
consiliul popular al comu
nei Crișcior acordă atenția 
cuvenită acestei probleme.

Am 
dintr-o 
avută 
Berindei și Gheorghe Cră- 
ciunescu, vicepreședinte și 
respectiv secretar al birou
lui executiv al consiliului 
popular comunal.

— Convinși că cerințele 
lor. sînt studiate și rezol
vate cu toată responsabi
litatea, cetățenii comunei 
noastre apelează cu încre
dere la comitetul comunal 
de partid și consiliul popu
lar pentru a li se rezolva 
unele 
ordin 
teres 
nea 
Crăciunescu. 
scrisori 
interese de ordin personal 
am avut numai trei în tot 
anul trecut; două din a- 
cestea se refereau la ne
mulțumiri ale unor ce
tățeni cu privire la supra
fața atribuită de CAf. 
Zdrapți drept lot personal, 
iar cea de a treia la 
atribuirea de spațiu loca
tiv în Crișcior unei fa
milii de mineri de 
Gurabarza. Analizate 
verificate cu temeinicie 
toate cele 3 cereri au fost 
rezolvate favorabil.

Dar cele mai multe pro
bleme care-i frămîntau pe 
cetățenii comunei din cele 
patru localități (Valea Ar
sului, Barza, Zdrapți și 
Crișcior) au fost ridicate

desprins aceasta 
discuție recentă 

cu tovarășii Liviu

probleme, fie de 
personal, fie de in- 
obștesc — ne spu- 

tovarășul Gheorghe 
Cereri sau 

care vizau unele
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cu prilejul audiențelor, în 
număr de 416. în marea 
lor majoritate audienfele 
s-au referit la solicitarea 
de lemne pentru foc, re
pararea unor drumuri din 
satele sau dintre satele 
comunei, decolmatarea pî- 
rîurilor Valea Morii și 
Dumbrăvița, captarea unor 
izvoare care se scurgeau 
în pîrîul Putina pentru a- 
provizionarea gospodăriilor 
cu apă potabilă 'și altele, 
în rîndul celor care au 
solicitat audiențe consiliu
lui popular venind în ace
lași timp cu soluții pentru 
înfăptuirea propunerilor

LA CRIȘCIOR

făcute s-au situat delegații 
sătești Solomon Almășan 
(Zdrapți), loan Parca (Va
lea A—ului) și loan Șortan 
(Barza), deputății Keiel 
Otmar și loan Bobar din 
Crișcior, Avram Almășan, 
Silvia Ștefan din Zdrapți 
șa. în marea lor majori
tate sesizările și soluțiile 
propuse de aceștia au gă
sit ecoul cuvenit din par
tea organelor locale 
partid și 
tuindu-se, 
parțial, cu 
amintiți și 
țeni ai comunei.

— Metodele folosite de 
noi — a ținut să precizeze 
tovarășul Liviu Berindei, 
vicepreședintele biroului 
executiv al consiliului popu
lar — constau în faptul că, 
în aceeași zi sau în zilele 
imediat următoare audien
ței, se face deplasarea la 
fața locului pentru stabili
rea a ceea ce este de 
făcut. De asemenea, fie
care dintre membrii birou
lui comitetului comunal de 
partid și ai biroului exe-

de 
de stat, înfâp- 
fie total, fie 

sprijinul celor 
al altor cetă-

cu tiv se deplasează cel 
puțin o dată pe săptămî- 
nă în satele ce le sînt 
repartizate, unde, fie la 
căminul cultural, fie la 
școală discută cu cetățenii, 
le ascultă doleanțele, sesi
zările sau propunerile care, 
apoi, după 
în discuția 
cutiv se trece 
varea lor.

Așa a fost posibil să 
se treacă la decolmatarea 
pîriurilor Valea Morii și 
Dumbrăvița, să se con
struiască la Școala gene
rală din Crișcior o sală 
de sport, dotată cil apara
tură modernă, să se intro
ducă în 75 la sută din 
gospodăriile satelor 
nei apă potabilă, 
reparate drumurile 
nei pe mai mult de 
(între și în sate), urmînd 
a se începe lucrarea de 
aplicare a pavelelor pe 
500 m de drum în satul 
Zdrapți, realizîndu-se prin 
contribuția în muncă pa
triotică a cetățenilor eco
nomii în valoare de 1,9 
milioane lei. Și cîte nu 
s-ar putea spune încă des
pre înfăptuirile realizate 
în comuna Crișcior ca ur
mare a spiritului de res
ponsabilitate cu care co
mitetul comunal de partid 
și consiliul popular tra
tează cererile, sesizările 
și propunerile făcute de 
cetățenii comunei. Ar fi 
greșit să nu amintim însă 
că mai ales pe linia gos
podăririi — chiar a loca
lității 
unor 
din comună mai sînt încă 
unele minusuri sesizate 
de cetățeni față de care nu 
s-a ținut suficient seama, 
în această direcție, consi
liul popular va trebui 
acționeze mai intens 
viitor.

VASILE PAȚAN

ce sînt puse 
biroului exe- 

le rezol-
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comu- 
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Făurirea statului național modern român
operă a întregului nostru popor

Unirea Principatelor 
Române, Moldova și Mun
tenia, înfăptuită la 24 ia
nuarie 1859, 
pagină glorioasă, 
ment crucial 
adine în 
tradițiile 
poporului

Format 
mileniu 
pe teritoriul vechii Dacii, 
poporul român și-a menți
nut și dezvoltat, cu fermi
tate și dîrzenie, ființa 
de-a lungul veacurilor, 
printr-o luptă continuă îm
potriva tuturor celor dori
tori să-1 subjuge. Condi
țiile istorice ale feudalis- 
rr.ului și asupririle străine 
au făcut însă ca organi
zarea sa politică să se rea
lizeze nu în cadrul unui 
singur stat, ci în trei sta
te feudale românești: Tran
silvania, Muntenia și 
dova, care au dus, 
de multe veacuri, o 
politică separată.

Năzuința refacerii statu
lui unitar a dominat în 
întreg evul mediu gîndi- 
rea culturală și social- 
politică, devenind, în epo
ca modernă, idealul suprem 
al întregii națiuni, țelul ei 
politic fundamental.

Forța și autenticitatea 
idealu.ui de unitate și li
bertate națională a poporu
lui român au fost verifi
cate 
Deși 
unirea 
române 
Mihai Viteazul, 
vie în simțirea contempo
ranilor și a urmașilor.

Aceleași idealuri au că
pătat 
epoca 
focul 
spre 
românilor. Acest ideal s-a 
regăsit în toate marile 
mișcări premergătoare re
voluției de la 1848. Suze
ranitatea otomană a adin- 
cit separarea celor trei 
țări române, a întărit și a 
prelungit relațiile feudale 
dominante. în condițiile 
feudalismului, care înseam
nă particularism economic 
și politic, nu putea fi vor
ba de unire reală și trai
nică. Numai cînd dezvol
tarea relațiilor capitaliste 
a făcut din teritoriul celor

reprezintă o 
un mo- 
în tipărit 

conștiința și în 
de luptă ale 

nostru.
încă din primul 
al erei noastre.

două Principate o piață 
unică, unirea lor politică 
s-a impus ca o necesitate 
istorică. După revoluția 
de la 1848, care a fost, 
în primul rind, o revolu
ție de emancipare 
unitate 
pentru 
ideal i 
dobîndit
Unirea politică a celor trei 
țări românești devenise 
dorința întregului popor 
român.

Și 
națională, lupta 
realizarea acestui 

s-a amplificat, a 
noi dimensiuni.

marile puteri în fața unui 
fapt împlinit. Unirea recu
noscută de Franța, Rusia, 
Sardinia și Prusia, apoi de 
Anglia, a înfrînt împotri
virea Turciei și Austriei 
devenind o realitate isto
rică.

„Victoria remarcabilă a 
maselor de țărani, mește
șugari, lucrători și tîrgo- 
veți, a cărturarilor pro
gresiști și patrioți. Unirea 
Principatelor—reliefa tova
rășul Nicolae Ceaușescu —

LA FORMAREA125 DE ANI DE
STATULUI NATIONAL ROMÂN, 

PRIN UNIREA MOLDOVEI CU MUNTENIA

INFORMAȚII
SERVICIU NECESAR

• HOTE

Mol- 
timp 
viață

de unirea din 1600. 
de scurtă durată, 

celor trei țări 
sub domnia lui 

a rămas

noi dimensiuni în 
modernă, alimentînd 
aspirației seculare 
unitate a tuturor

Manifestări
Cinstind momentul istoric 

de Ia 24 Ianuarie 1859, 
oamenii muncii din județul 
Hunedoara participă, in a- 
ceste zile, la emoționante 
manifestări omagiale.

• „UNIREA - NAȚIUNEA 
A FĂCUT ■O"'. In orga ni- 
zarea Filialei Deva a Arhi
velor Statului și a Muzeu
lui județean, a fost deschi
să in holul Casei de cui- 
tură din Deva o expo
ziție documentară. Expo
natele - documente și fo
tografii — relevă lupta ma
selor populare pentru rea
lizarea actului 
acum 125 de 
mele In făptui te 
nia lui Cuza 
precum și ecourile 
naționale ale Unirii.

• „CARTEA DESCHISĂ A 
genericul

organizate, 
vizite do- 

Muzeul ju-

ISTORIEI" este
sub care sînt
in aceste zile,
cumentare la

istoric 
ani, 
sub 

după

de 
retor- 
dom- 
1859, 
inter-

Urmărind realizarea idea
lului național formulat cu 
claritate de generația re
voluționarilor de la 1848 
și adoptat cu entuziasm 
de popor, românii făceau 
totul pentru a se folosi 
de momentul înfăptuirii 
lui.

Războiul Crimeii din 
1853—1856, izbucnit ca ur
mare a contradicțiilor de 
interese intre marile puteri 
în bazinul Mării Negre — 
a constituit ocazia cînd 
reprezentanții puterilor eu* 
ropene, la discutarea 
„chestiunii orientale" au 
ridicat și problema soartei 
Principatelor dunărene. 
Dar hotărârea Convenției 
de la Paris din 7 august 
1858, care stabilea stauitul 
extern și intern al Prin
cipatelor române, s-a do
vedit nesatisfăcătoare pen
tru interesele poporului 
român. Concentrindu-și e- 
forturile 
tuirii i 
două 
masele 
să-și dovedească, 
dată, curajul și Înțelepciu
nea, capacitatea lor de a 
influența șr de a deter
mina mersul evenimente
lor.

Unirea Principatelor s-a 
înfăptuit în conformitate 
cu voința poporului ro
mân, exprimată la 5 ia
nuarie în Moldova, iar la 
24 ianuarie 1859 în Mun
tenia prin alegerea acelu
iași domn, Alexandru loan 
Cuza, în ambele țări. Ast
fel, națiunea română a pus

■ în jurul consti- 
și lucrărilor celor 
adunări elective, 

populare aveau 
încă o

' omagiate
dețean Deva, Muzeul mine
ritului din Petroșani, Cas
telul Corvineștilor din Hu
nedoara și Muzeul arheo
logic din Sarmizegetusa. 
Participanții — pionieri a- 
flați in vacanța de iarnă — 
învață istoria pe locuri de 
istorie, continuitatea po
porului român 
meleaguri, ca 
pentru unitate.

pe aceste 
fi lupta lui

DIN EPO-
cu

• ..PAGINI 
PEEA NAȚIONALĂ' 
accent pe momentele Uni
rii de la 1 600, 
1918 - au fost 
nant răsfoite de un public 
avizat și receptiv, venit in 
număr mare la Căminul 
cultural din Orăștioara de 
Sus. Aici. paginile din 
istoria patriei au fost 
inspirat ilustrate cu mo
mentele de viri din Ulmul 
artistic „Mihai Viteazul" și 
cu documentarul „Pentru 
patrie".

1859 fi 
emoția-

In atenția cursanților de la Universitatea 
politică și de conducere, filiala Deva
Cursurile anilor I 

1984, orele 17,00.
Cursurile anilor II 

arie 1984, orele 17,00.
Cursurile se vor 

tățile programate.

și IV au loc luni, 23 ianuarie

și III au loc marți, 24 ianu-

desfășura în sălile și la activi-

care a 
român

a reprezentat actul 
pus bazele statului 
modern".

Recunoscută de 
ca un fapt împlinit. Uni
rea din 1859 trebuia con
solidată printr-o serie de 
reforme Largi și radicale. 
I-a revenit lui Alexandru 
Ioan Cuza și colaboratori
lor săi apropiați 
istorică de a 
cerințelor legate 
solidarea statu.ui 
In cei șapte ani de domnie, 
Cuza a înfăptuit o operă 
remarcabilă. Cu demnitate 
și tact, domnitorul a deter
minat puterile garante să 
consimtă la unirea de
plină a celor două prin
cipate, prin constituirea 
unei singure adunări, a 
unui singur guvern și a 
unei singure administrații, 
cu sediul central la Bu
curești, care devine 
tala României.

La capătul unei 
dârze. Unirea de la 
apărea in fața lumii în
tregi ca rod al luptei 
poporului român, așa cum

Europa

sarcina 
da viață 
de con- 
naționaL

capi-

lupte
1859

avea să confirme cu tărie 
Mihail Kogălniceanu în 
discursul ținut la 9 febru
arie 1863 : „Unirea națiunea 
a făcut-o“.

Eveniment epocal al is
toriei 
ni rea 
bazele 
român 
angajarea țării 
progresului și 
a făcut posibilă 
independenței depline 
1877. Rod al voinței și ac
țiunii 
român, 
1918 a 
țele de 
noastre.

Dobîndirea deplinei in
dependențe și suveranități. 
Înflorirea națiunii și a 
statului național, precum 
și înfăptuirea năzuințelor 
de progres ale maselor 
s-au realizat abia după 
revoluția de eliberare na
țională și socială, antifas
cistă și antiimperialistă de 
la 23 August 1944. in con
dițiile în care clasa mun
citoare aliată cu țărănimea 
și celelalte categorii de 
oameni ai muncii, sub 
conducerea Partidului Co
munist 
puterea 
stăoîne 
tine

Ridicînd 
peri oare 
tate 
lungul 
pentru 
pentru 
dență 
socialismul 
Partidul Comunist Român 
și-a îndeplinit și își înde
plinește îndatorirea sacră 
față de propriul popor.
Prof. MARIA VARTOPEANU 

Muzeul județean Deva

patriei noastre, Li
din 1859 a 
statului

modern,

pus 
național 

a permis 
pe drumul 
civilizației, 

cucerirea 
la

întregului popor 
Marea Unire din 

încununat năzuin- 
unitate ale națiunii

Român, au cucerit 
în stat devenind 
pe proprii> des-

pe trepte su- 
tradițiile înain- 

ale celor care, de-a 
secolelor, au luptat 

libertate socială, 
unitate și indepen- 

națională, făurind 
in România,

Dezafectarea unor gos
podării individuale din- 
tr-o serie de orașe ca 
Deva, 
Brad, 
tizării 
multe 
pe fața orașelor respec
tive, ba chiar și în 
compartimente ale 
sociale.

Au rămas, însă, 
dezafectarea acestor gos
podării, și mulți clini care 
umblă acum în haită pe 
străzile orașelor, scormo
nesc gunoaiele în căuta
re de hrană. Nu sîntem 
împotriva acestor patru
pede. întreținute civilizat, 
lingă casa omului, ele 
sînt folositoare. Ca va
gabonzi în orașe. Insă, 
aduc neplăceri. Pericolul 
de turbare și „concer
tele" lor nocturne 
două dintre ele. Un 
viciu de ecarisaj, 
să funcționeze cum 
buie în aceste orașe ar 
aduce dublul avantaj de 
a scăpa orașele de haitele 
de clini vagabonzi și ar 
aduce în 
nomic o 
valoroasă 
Cine își 
sarcină ?

Simeria, 
în scopul 

a adus 
schimbări

Hațeg, 
sistema • 
cu sine 
în bine

multe 
vieții

prin

sînt 
ser- 
care 
tre-

circuitul eco- 
materie primă 
— blana lor. 
asumă această

O NOUA UNITATE 
PRESTATOARE 
DE SERVICII 

A U.J.C.M.
Pe bulevardul „Dece- 

bal“ din Deva, la parte
rul blocului C, U.J.C.M. 
a deschis un atelier de 
proiectare pentru con- 
strueția de locuințe, re
parații și însțrăinări pre
cum și un atelier de 
proiectare pentru con
strucții metalice și ra
mura chimiei.

Populația interesată se 
poate adresa unității 
respective pentru exe
cutarea lucrărilor amin
tite.

IN ATENȚIA 
CONDUCĂTORILOR 

AUTO !
Vă recomandăm, stimați 

conducători auto, ca a- 
tunci cînd veți circula 
pe drumul ce face legă
tura între orașul vechi 
și gara C.F.R. din Călan 
să reduceți presiunea din 
pneuri. Această măsură 
este absolut necesară 
datorită gropilor prezen
te în carosabil încă din 
vara anului trecut, cînd, 
e drept, S.G.C.L. a înce
put plombările... Le-a 
ceput, dar se pare 
așteaptă ca lucrarea 
o continue... zăpada, 
fi o acoperire...! ?

în
că 
să

Ar

Atitudini
Trezește-te,

- Pe cine cauți, băia
tule î

— Pe nimeni, nene, veni 
răspunsul, ezitant și tremu
rat.

N-apucă omul să-l în
trebe ceva, că puștiul țișni 
pe ușă afară și... ia-o la 
sănătoasa. „Ăsta nu-i lucru 
curci", își zise în sinea lui, 
șoferul Cornel Glava, care 
tocmai intrase in holul 
cantinei minei Țebea, din 
orașul Brad. Ieși repede în 
stradă și, bun de picior, 
o luă după fugar. Cîteva 
minute mai tirziu, iată-l 
însoțit de...

Prof ițind de neatenția 
celor din jur, Sergiu Ște
fanei, elev in clasa a IX-a 
la liceul „Avram lancu" 
din Brad, a pătruns tiptil, 
tiptil in vestiarul perso
nalului de deservire a can
tinei, sustrăgind un port- 
moneu cu 500 lei. Mulțu
mit de „afacere" a vrut 
să părăsească „terenul" tot 
cum intrase. Numai că, 
spre nenorocul lui, a dat 
peste un nene precaut și 
curios, care nu s-a lăsat 
pină nu l-a pus, cu mar-

băiatule!
fă cu tot, în brațele mi
ntiei.

Cornel Glava a dat do
vadă de înalt simț civic, 
de vigilență, a procedai 
corect, ața cum trebuie să 
tacă orice om drept, cu 
bun simț. De cealaltă par
te, o faptă cit se poate 
de rușinoasă pentru 
elev, 
tat cu 
colegii 
S. S., la virsta sa de 16 
are deja la „activ"
multe furturi de bani 
autobuze, am fost infor
mați de la miliția orașului. 
De asemenea, consumă 
băuturi alcoolice și absen
tează nemotivat de la școa
lă. lată de ce, familia In 
primul rind, școala, toți cel 
apropiați sau core-J cu
nosc pe Sergiu au datoria 
de a se ocupa cu aten
ție și mai multă răspun
dere de educarea sa fn 
spiritul normelor eticii și 
echității socialiste, de a-i 
arăta adevăratul drum pe 
care trebuie să-l străbată 
in viață. Pină nu-i prea 
tirziu, trezește-te, Sergiu-

care va ti 
degetul de 
fi cunoscuții

L. BRĂDEANU

OBIȘNUIT SA TRĂIASCĂ 
PE „PICIOR MARE"

un , 
ară- 
toți 
lui. 

i ani 
mai 
din

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Tiberiu Muntean din Sîntămăria 
Orlea — satul Ciopeia, încadrat fa 
Combinatul siderurgic „Victoria" Că- 
lan avea o muncă ce-i asigura re
munerația necesară din care să 
poată trăi fără griji. Dar, obișnuit 
să fie permanent cu „buzunarul dol
dora", s-a dedat la acte de speculă 
cu bijuterii din metale prețioase, 
procurate de la indivizi suspecți, 
bijuteri1 din revinzarea cărora ob
ținea foloase materiale nemuncite.

A fost însă depistat în cele din 
urma de organele de miliție și defe
at justiției. Pentru fapta sa, judecă
toria din Deva l-a condamnat la 
un an închisoare, socotindu-l vino
vat de operații interzise cu aseme
nea metale. De asemenea, inculpa
tului î-au fost confiscate mai multe 
bijuterii procurate în mod fraudulos 
precum și suma de 6 150 I

tencicr a pedepsei. Motivul : infrac
țiune de delapidare din avutul ob
ștesc.

Inculpatul, conducător auto la 
I.C.F.N.C. Mintia, avind drept sarcină 
de serviciu transportul furajelor con
centrate la diferite ferme ale l-A.S.

Fapte din instanță
Mintio, și-a însușit în mod repetat 
diferite cantități din nutrețurile con
centrate pe care le transporta. Va
loarea acestora a însumat 2 400 lei. 
La stabilirea pedepsei s-a ținut sea
ma și de atitudinea inculpatului care 
deși o fost pus în fața probelor, 
neîndoielnice, a negat că ar fi vîn- 
dut furaje cetățeanului ~ 
Trrpon sau altor cetățeni.

Constantin

PENTRU FURT Șl NECINSTE

Judecătoria din Deva l-a condam
nat pe Gheorghe Bălăceanu la un 
an închisoare cu executarea-în peni-

CAPUL FACE, CAPUL TRAGE

nr. 1010/ 
din Petro-

Prin sentința penală 
18. X. 1983, a judecătoriei 
șani, D'orin Fișter, mecanic-auto la 
Cooperativa meșteșugărească „Uni
rea" din Petroșani, a fost condamnat -

Io 10 luni închisoare cu executarea 
prin muncă corecțională, pentru in
fracțiunea de sustragere din avutul 
obștesc, ultraj contra bunelor mora
vuri și tulburarea liniștii publice. 
Instanța a reținut faptul că, venind 
acasă în repetate rînduri cu „capul 
plin", soția acestuia era nevoită să 
suporte tot felul de josnicii, de inju
rii și de samavolnicii ale acestuia- 
In cele din urmă l-a părăsit și s-a 
stabilit la locuința unei prietene. 
Furios, într-una din seri, D. F. hotărit 
să-și convingă soția să revină la do
miciliul conjugal s-a deplasat la 
locuința unde se refugiase aceasta. 
Era și atunci tot în stare de ebrie
tate ți cum nu i s-a deschis ușa, 
îna-mat cu o rangă din fier și o 
secure a spart ușa și a pătruns în 
locuința unde î se afla soția. Au in
tervenit însă unii vecini care, după ce 
au fost loviți de către Inculpat, l-au 
imobilizat, predîndu-4 organelor de 
miliție. Acum trage consecințele cu
venite pentru faptele săvîrșite. Vor
ba proverbului : „Capul face, capul 
trage".

Rubrică realizată cu sprijinul
județean
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PORT
Vizita vicepreședintelui Consiliului 

de îl ai R.S. România, in Franța
r PARIS 18. — Trimisul 
Agerpres, Constantin Opri- 
că, transmite: Tovarășul 
Manea Mănescu, vicepre
ședinte al Consiliului de 
Stat, aflat în vizită în 
Franța, a avut, miercuri, 
o întrevedere cu Louis 
Mermaz, președintele Adu
nării Naționale a Republi
cii Franceze.

Louis Mermaz a evocat 
cu plăcere întîlnirea și

convorbirile deosebit de 
interesante și utile avute 
cu președintele Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, în timpul vizi
tei pe care a efectuat-o în 
România.

Tovarășul Manea Mănes
cu s-a întilnit, de aseme
nea, cu Edith Cresson, 
ministrul francez al comer
țului exterior și turismu
lui.

Lucrările Conferinței de la Stockholm
STOCKHOLM 18. — Tri

misul Agerpres, Victor 
Martalogu, transmite: La 
Stockholm au continuat, 
miercuri, lucrările Confe
rinței pentru măsuri de 
încredere și securitate și 
pentru dezarmare în Euro
pa. Discursurile rostite de 
miniștrii de externe ai sta
telor participante la acest 
for general-european con
tinuă să fie dominate — 
cu unele deosebiri de nu
anțe, de accente sau cu 
propuneri diferite, dar vi- 
zînd obiective similare ori 
apropiate, legate direct de 
mandatul actualei Confe
rințe — de numeroase ele
mente comune. Acestea se 
referă, invariabil, la sta
rea actuală de încordare 
a raporturilor internațio
nale, la nivelul fără pre
cedent atins de cursa înar
mărilor, în primul rînd în 
domeniul nuclear, la alte

evoluții cu caracter mili
tar sau politic care au spo
rit tensiunea pe plan mon
dial, punîr.du-se accentul 
pe necesitatea unor efor
turi susținute pentru re
luarea cursului destinde
rii, pentru promovarea pă
cii în Europa și în întrea
ga lume, a instaurării la 
conferință a unei atmo
sfere de înțelegere și con
lucrare reciprocă. Se ex
primă, în acest sens spe
ranța că acest for euro
pean se va solda cu rezul
tate pozitive, concrete, ca
re să răspundă aspirații
lor și cerințelor legitime 
ale popoarelor europene, 
ale tuturor națiunilor lu
mii, de a se depăși actua
la perioadă de Încordare 
periculoasă și de a se trece 
hotărit la măsuri menite 
să promoveze destinderea, 
încrederea, dezarmarea, se
curitatea și pacea.

Acțiuni in favoarea păcii și dezarmării
STOCKHOLM 18 (Ager

pres). — în centrul ora
șului Stockholm s-a desfă
șurat o demonstrație în 
sprijinul înghețării înar
mărilor nucleare, al creă
rii unei zone denucleariza- 
te In nordul Europei și re
luării politicii de destin
dere. La această acțiune, 
inițiată de organizațiile 
sindicale, au participat 
membri si diferitelor par
tide politice și organizații 
obștești, numeroși tineri, 
grupuri de femei.

La mitingul care a ur
mat demonstrației, vorbi
torii au relevat importan
ța mișcării luptătorilor 
pentru pace în contextul 
creșterii încordării inter
naționale. A fost adresată 
o moțiune în acest sens 
către participanții la Con
ferința de Ia Stockholm 
pentru măsuri de încrede
re și securitate și pentru 
dezarmare ta Europa.

★PARIS 18 (Agerpres). — 
Zed de mii de fe
mei franceze an sem
nat Apelai pe care U-

niunea Femeilor Franceze 
îl va prezenta participan- 
ților la Conferința de la 
Stockholm pentru măsuri 
de incredere și securitate 
și pentru dezarmare în Eu
ropa. In apel se subliniază 
necesitatea adoptării unor 
măsuri pentru înlăturarea 
pericolului unui război nu
clear, crearea unui elimat 
de destindere, pentru tre
cerea la măsuri de dezar
mare.

★
CIUDAD DE MEXICO 18 

(Agerpres). — într-o de
clarație făcută la Ciudad 
de Mexico, președintele 
Mexicului, Miguel de la 
Madrid, s-a pronunțat 
pentru continuarea fermă 
a eforturilor consacrate 
realizării păcii și dezar
mării în lume — transmi
te agenția Prensa Latina. 
El a evidențiat în acest 
context acțiunile susținute 
ale Grupului de la Conta- 
dora fa direcția edificării 
unui climat de pace, secu
ritate și cooperare în A- 
merica Centrali

LONDRA 18 (Agerpres). 
— Federația internațională 
de tenis l-a desemnat pe 
fostul internațional austra
lian Bob Howe în calitate 
de arbitru-judecător la în
tîlnirea de „Cupa Davis", 
ce va avea loc, între 24 și 
26 februarie, la București, 
între selecționatele Româ
niei și S.U.A. Bob Howe

în vederea 
întîlnîrîi de tenis 

din „Cupa Davis" 
România - S.U.A.

va fi asistat de doi arbitri 
britanici: David Mercer și 
Bob Jenkins.

Așa cum s-a anunțat, 
pentru meciul de la Bucu
rești, reprezentativa S.U.A. 
va prezenta o formație deo
sebit de puternică, în frun
te cu John McEnroe și 
Jimmy Connors.

LICEUL INDUSTRIAL NR. 1 DEVA 
str. Minerului, nr. 24, telefon 21280

ÎNCADREAZĂ prin CONCURS
S Sudor electric si autogen, categ. 

III-IV.
Informații suplimentare la sediul insti

tuției.

Trebuie să știe și ei? I

COOPERATIVA „MOȚUL" BRAD

ÎNCADREAZĂ

• OLARI pentru secția din Baia de Criș. 
încadrează, de asemenea, tineri pentru 

calificare în meseria de olari.

■ ATENA. - La Atena 
au continuat lucrările Con
ferinței țârilor balcanice la 
nivel de oxperți. Delegații
le țârilor participante au 
prezentat pozițiile de prin
cip» ole statelor respecti
ve privind transformarea 
Balcanilor intr-o zonă a 
păcii, colaborării și bunei 
vecinătăți, lipsită de arme 
nucleare, de baze militare 
și trupe străine.

S-a hotărit ca lucrările 
conferinței să fie reluate la 
13 februarie.

■ CASABLANCA. - Pre- 
zenți la Casablanca, cu 
prilejul celei de-a IV-a 
Conferințe la nivel inalt a 
țârilor islamice, miniștrii de 
externe ai Arabiei Saudi- 
te, Libanului și Siriei au 
avut o reuniune comună, 
transmite agenția maroca
nă de presă MAP, citată 
de agențiiie internaționale. 
Cei trei miniștri de externe 
— prințul Saud AI Faisal,

Elie Salem și Abdel Hol im 
Khoddcm - au examinat 
situația din Liban și posi
bilitățile reconvocârn con
ferinței privind reconcilie
rea in această țară.

■ VARȘOVIA. - După 
cum transnvte agenția 
PAP, Consiliul de Miniștri 
al R.P. Polone a aprobat 
modificarea, de la data 
de 30 ianuarie, a unor pre* 
țuri la alimente și modali
tatea de nivelare a urmă
rilor acestei măsuri. Hotă- 
rirec prevede o majorare 
moi mică a prețurilor decit 
cea prevăzută în proiectul 
inițial și unele compensații 
rr.oî mari. De asemenea, 
au fost adoptate hotăriri 
în vederea ușurării urmări
lor creșterii prețurilor prin 
acordarea de posibilități 
de obținere a unor retri
buții mai mari pe baza in
tensificării activității pro
ductive.

Este cczuf să 1 se desch dă ochii tinerei generații 
osep-a unui fenomen anacronic, cum este rasismul, sau 
asupra pe" ca e'or g'cve pe care le comportă cursa inar- 
măa- ? Nicidecum — a af.rmat Casa Albă, reproșind 
această tentativă Asociației naționale- a instrucțiunii pu
blice. organism reunind institutorii americani.

Scandalul a izbucnit in 
jurul a două manuale e- 
ditate de sus-zisa asocia
ție. Unul dintre aceste 
manuale se intitulează 
-Conflict și război nu- 
«zuciear*, iar al doilea se 
referă la Ku Klux K an. 
Potrivit autorităților ame
ricane, prima lucrare 
„minimalizează prea mult 
amenințarea la adresa 
.securității" S.U-A. și nu 
menționează aproape de
loc noțiunea de disuasiu- 
ne“. Al doilea — spun a- 
celeași foruri — pune 
Statele Unite într-o lumi
nă dezavantajoasă, ca un 
stat rasist Și, In general, 
cele două cărți contribuie 
la .diseminarea în cla
sele de școală a unor ve
deri extremiste asupra 
rasismului și asupra pro
blemei înghețării nuclea
re".

Manualele cu pricina 
au reușit să-l irite chiar 
și pe președintele Ronald 
Reagan — scrie .Interna
tional Herald Tribune". 
Șeful Casei Albe a criti
cat vehement Asociația 
națională a instrucțiunii 
publice pentru publica
rea unor „manuale care 
par mai mult destinate 
intimidării elevilor ame

ricani, decît promovării 
i nstrucțiurrii.„“.

De ce să știe școlarii 
ce înseamnă cursa înar
mărilor pentru întreaga 
planetă și, deci, și pen
tru Statele Unite ? De ce 
să afle ei despre ororile 
rasiste la care s-au dedat
— și continuă să se dedea
— cohortele mascate ale 
KK.K.-ului 7 Trebuie să 
știe generația în creștere 
toate acestea ? Categoric, 
nu — răspund cei ce țes 
miturile „descurajării", 
.supremației tactice", „e- 
chilibrului terorii", „răz
boiului limitat"...

E drept că miturile au 
făcut dintotdeauna deli
ciul copilăriei, dar cele 
legate de arme și arsena
le nucleare sînt cît se 
poate de periculoase. Și, 
în pofida grijii de a le 
disimula sub formule cît 
mai enigmatice sau mai 
edulcorate, tot mai multe 
lucrări de genul celor 
„criticate" informează o- 
pinia publică americană 
despre REALITATE. As
tăzi copiii nu mai cred 
povestea cu „racheta cea 
bună și racheta cea rea“_

■

s

M. T.

0 MOSCOVA. — Specia
liștii sovietici sint preocu
pați de sporirea eficienței 
muncii și automatizarea 
producției agricole. Printre 
cefe mai originale lucrări 
in acest sens se numără 
un proiect care prevede 
plantarea răsadurilor in ca
sete speciale cu soluție 
hrănitoare. In fiecare zi, 
casetele amplasate pe 
benzj rulante se depla
sează cițiva centimetri, mă- 
rindu-se simultan și dis
tanțele dintre ele, pentru 
a se asigura lumina ne
cesară.

Cele mai bune rezultate 
au fost obiinute la produc
ția de salată care parcur
ge, in perioada de vegeta
ție, distanța de 20 de 
metri, după care este re
coltată, iar caseta goală 
revine in poziția inițială.

Noua metodă poate fi

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
larg folosită in serele din 
regiunile subpolare, pentru 
obținerea unor recolte sta
bile de zarzavaturi.

★
0 PRAG A. - In R.S. 

Cehoslovacă se acordă o 
atenție deosebită utilizării 
surselor alternative de e- 
nergie. Printre preocupările 
principale in acest dome
niu se numără și folosirea 
energiei solare, avindu-se 
în vedere faptul că numă
rul mediu al zilelor Însorite 
în Cehoslovacia este de 
180 pe an.

Pornind de la aceste re
zultate, industria cehoslova
că va produce in acest 
an de aproape două ori 
mai multe captatoare so

lare. In ansamblu, în cursul 
cincinalului, folosirea ener
giei solare va permite, fără 
mari investiții, să se eco
nomisească 70 000 tone 
combustibil convențional, iar 
in cincinalul viitor — 200 000 
tone.

★
0 VARȘOVIA. - Paralel 

cu preocupările pentru 
sporirea producției indus
triale, în R.P. Polonă co
lectivele de oameni ai 
muncii, specialiștii depun 
importante eforturi pentru 
modernizarea produselor fa
bricate. Printre primele re
zultate semnificative in a- 
ceasta direcție se numă
ră realizarea unei macarale 
specializate, pe șenile, și 
două tipuri noi de elicop

tere universale cu viteză 
sporită și cu o mai mare 
autonomie de zbor decit 
modelele precedente.

★
0 BEIJING. - Șantierul 

naval din Dalian — una 
dintre cele mai mari uni
tăți de acest gen din 
China - a fost, in cursul 
ultimilor ani, obiectul unor 
continue lucrări de moder
nizare. Ca urmare, in 
perioada - 1979—1983, flota 
de transport maritim a Chi
nei a primit in dotare 
peste 10 cargouri și vase- 
cisternă construite in șan
tierul de la Dalian, capa
citatea lor fiind de la 5 000 
pină. la 45 000 tone. Re
cent, constructorii de aici 
au trecut la realizarea unul 
tanc petrolier de 69 000 
tone — relatează agenția 
China Nouă.

j
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GRUPUL ÎNTREPRINDERILOR DE 
GOSPODĂRIE COMUNALĂ Șl LOCATIVĂ 

HUNEDOARA - DEVA

Str. V. I. Lenin, nr. 6

ORGANIZEAZĂ
CURS DE PREGĂTIRE pentru instrumentiști 

fanfară, încep'înd cu data de 1 februarie 1984.

Se primesc candidați în vîrstâ de 12-30 ani, 
avînd obligația ca după absolvirea cursului 
să activeze în fanfara unității.

De asemenea, mai recrutează instrumentiști 
care să participe la fanfara G.I.G.C.L Hune
doara - Deva.

înscrieri și relații suplimentare la biroul 
administrativ, telefon 15852 și 11065.

-TTTTTTTT
publicitate

V 1 N Z A R I

• Vînd apartament două ca
mere, boxă. Deva, strada Mi
nerului, telefon 11559. (3670)

• Vînd apartament două ca
mere (predau contract). Deva, 
bulevardul Bălcescu, bloc 22, 
scara B, apartament 42, tele
fon 17754. (3665)
• Vînd apartament două ca

mere, confort I, cărămidă, ga
ze. Deva, Minerului, bloc 41 
bis, scara A, apartament 3.

(3656)
• Vind apartament două ca

mere. Deva, Minerului, bloo 
40. telefon 22209. (3653)

• Vînd apartament trei ca
mere. Deva, Micro 15, bloc 73, 
scara n, apartament 30. (3652)

• Vind apartament două ca
mere, preț oficial. Deva, tele
fon 15824. după orele 17. (3644)
• Vind apartament două ca

mere. Deva, telefon 11138, 
după orele 15. (3674)
• Vind apartament trei ca

mere, cărămidă, gaze. Hune
doara. strada A. Iancu nr. 1 
bis, apartament 20, telefon 
15804. (C. 21)

• Vind apartament, Hațeg. 
Informații bloc 1 ABC, aparta
ment 23. (c. 2)

• Vind Lada 1500. Crișcior, 
strada Zarandului nr. 73, te
lefon 235. (3662)

• Vind Dacia 1300. Deva, A- 
leea Transilvaniei nr. 1, sc. 
n, ap. 29, după orele 17,00.

(3663)
• Vînd Dacia 1300. Hune

doara, telefon 11648, orele 8— 
14.

• Vind Dacia 1300, stare ex
cepțională. Deva, telefon 23195.

(3673)
• Vind Dacia 1300, 50 000 km. 

Hunedoara, strada Mihai Vi
teazul 21/80, telefon 15140. (c. 16)

• Vind Renault 10. Informa

ții Hunedoara, strada Româ
nilor, nr. 59. (c. 19)
• Vînd motor tăiat lemne 

pe motorină. Cindea loan, Căs- 
tău 159. (c. 5)

• Vind fin. Cătană Benia
min, strada Republicii nr. 24, 
Oră știe. (c. 4)

SCHIMB DE LOCUINȚA

• Schimb garsonieră confort 
I Cluj, cu apartament Deva. 
Informații Călan, strada Bra
dului nr. 17, apartamentul 33, 
telefon 30515, Marc Maria.

(3664)

PIERDERI

• Pierdut legitimație de ser
viciu nr. 12105, pe numele 
Hănganu Marius, eliberată de 
E.M. Deva. O declar nulă.

(3650)
• Pierdut legitimație de ser

viciu, pe numele Andrei Se
vastian, eliberată de C.S. Hu
nedoara. O declar nulă. (3651)

• Pierdut carnet de student 
nr. 3449, din 1983, pe numele 
Dragoș P. Gabriela, eliberat 
de Institutul de subingineri 
Hunedoara. îl declar nul.

(3660)
• Pierdut legitimație de ser

viciu, pe numele Sgâr Florea, 
eliberată de I.C.I.T.P.L.C.I.M. 
Deva. O declar nulă. (3661)

• Pierdut legitimație de ser
viciu nr. 11895, pe numele Bo
ta Magdalena-Nina, eliberată 
de E.M. Deva. O declar nulă.

(3668)

ANIVERSARI

• Colectivul de conducere 
al I.M.C. Deva urează tovară
șului Albu Gheorghe, cu pri
lejul pensionării, multă sănă
tate și viață îndelungată !

(3642)
• La mulți ani, fericire, 

succes — urează Ana soțului 
său Ion Banciu, la a 26-a ani
versare a zilei de naștere !
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