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Bogat bilanț al hărniciei, 
puternic îndemn spre noi realizări
intre alte probleme impor

tante vizi nd perfecționarea 
activității din industrie și 
investiții, în cadrul recentei 
ședințe a Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R. 
au fost dezbătute și apro
bate Raportul și Corpunica- 
tul cu privire la îndeplinirea 
Planului național unic de 
dezvoltare economico-socia- 
lă a patriei pe anul 1983. 
După cum reiese din aceste 
documente, în anul trecut, 
poporul nostru, sub îndru
marea partidului, a obținut 
succese remarcabile în toate 
sectoarele producției mate
riale și vieții sociale, reali
zări superioare celor din 
1982. Este meritul clasei 
noastre muncitoare, al țără
nimii, intelectualității, al tu
turor celor ce trăiesc și mun
cesc între hotarele României 
socialiste, de a înțelege de
clin necesitatea înfăptuirii 
neabătute a hotărîrilor și 
măsurilor adoptate de Con
gresul al Xll-lea și Confe
rința Națională ale partidu
lui și de a acționa cu fer
mitate și responsabilitate pa
triotică în întreaga activita
te productivă, sporindu-șî 
contribuția la creșterea veni
tului național, a nivelului de 
trai al poporului.

In acest amplu tablou al 
hărniciei și dăruirii muncito
rești se disting cu claritate 
creșteri importante ale pro
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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VA! Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit 

delegația de partid și guvernamentală 
a Uniunii Sovietice, condusă de A. A. Gromîko

ducției la majoritatea indica
torilor de plan, dovadă eloc
ventă a justeții politicii in
terne a partidului și statului 
nostru privind dezvoltarea 
continuă, energică a activită
ții economice și sociale, în 
condiții de înaltă calitate și 
eficiență. Cu atît mai sem
nificative sînt realizările ob
ținute de poporul nostru în 
1983, dacă avem în vedere 
procesul de accentuare a 
crizei economice pe plan 
mondial, diminuarea volumu
lui și creșterea continuă a 
prețurilor materiilor prime și 
resurselor energetice. Adop- 
tînd măsuri corespunzătoare 
în aceste domenii, insistînd 
pe dezvoltarea bazei proprii 
de materii prime și pe va
lorificarea lor deplină, supe
rioară, partidul nostru a reu
șit să orienteze întreaga ac
tivitate de cercetare științifi
că și de producție efectivă 
în direcțiile îndeplinirii și de
pășirii prevederilor de plan, 
cu consumuri reduse de ma
terii prime, materiale, com
bustibil și energie, conferind 
eficiență sporită muncii pro
ductive.

Prin grija permanentă a 
conducerii partidului și sta
tului pentru dezvoltarea și 
mai puternică a economiei 
naționale și a creșterii nive
lului de trai al celor ce mun
cesc, avînd în vedere și rea
lizările deosebite din toate

Producția industrială
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sectoarele producției mate
riale, în ultima parte a anu
lui 1983 s-a trecut la per
fecționarea sistemului de or
ganizare și retribuire a mun
cii — pe baza generalizării 
acordului global — și la ma
jorarea retribuțiilor, de la 1 
septembrie 1983, eșalonat pe 
diferite categorii de perso
nal. Aceste măsuri s-au con
stituit în noi și puternice sti
mulente pentru toți oame
nii muncii.

Oamenii muncii hunedo- 
reni se regăsesc cu rezultate 
notabile în bogatul bilanț al 
țării pe anul 1983, realizînd 
însemnate sporuri de produ
se față de anul 1982. Cu 
atît mai mult and este vor
ba de produse vitale pentru 
economia națională: cărbu
ne, minereuri, oțel, ciment, 
energie electrică, diferite ma
teriale de construcții, mașini 
și utilaje miniere și siderur
gice etc. Se cuvin subliniate 
în mod cu totul deosebit e- 
forturile și preocupările mi
nerilor de la Petrila și ca
riera Cîmpu Iui Neag, de la 
I.M. Barza, I.M. Hunedoara 
și E.M. Deva, energeticîeni- 
lor de la Mintia și Paroșeni, 
cocsurilor, oțelurilor de la 
O.S.M. 1 și O.E. II din ca
drul C.S. Hunedoara, tuturor 
colectivelor t.P.E.G. Deva,

(Continuare în pag. a 2-a)

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, s-a 
întîlnit și a avut convor
biri, luni după-amiază, cu 
delegația de partid și gu
vernamentală a Uniunii 
Sovietice, condusă de tova
rășul A. A. Gromîko, mem
bru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U5., prim-vice- 
președinte al Consiliului de 
Miniștri și ministrul afa
cerilor externe al Uniunii 
Sovietice.

în timpul convorbirii s-a 
procedat la o informare 
reciprocă asupra mersului 
construcției socialiste In 
România și U.R.S.S., modu
lui în care Partidul Comu
nist Român și Partidul Co

din cronica Întrecerii socialiste
CRESC SPORURILE 

DE PRODUCȚIE
Harnicele colective de 

muncă ale secției miniere 
Teliuc și secției nemeta
lifere ZIaști își amplifică 
cu fiecare zi sporurile în 
producție. In secția ne
metalifere, spre exemplu, 
s-au extras în mod supli
mentar, în această lună, 
peste 5 000 tone de dolo- 
mită și 100 tone talc, iar 
în secția minieră canti
tatea de minereu extrasă
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„Avicola" Deva Calcule exacte, acțiuni concrete 
au scurtat drumul de la risipă la economie

• Din repartiția de 2 550 MWh in luna ianuarie, 
s-au economisit peste 500 MWh • 5 000 de becuri 
au fost schimbate, realizîndu-se o economie de 35 
wați pe fiecare bec • Jumătate din cele 3 800 de ven
tilatoare — acționate de motoare de 0,75 kW — au 
fost înlocuite cu... ventilația naturală în halele fer
melor • Diversele aparate de încălzit au fost de
pistate, sigilate și depuse

Interlocutor, la fața lo
cului, ing. Gheorghe Dia- 
conescu, directorul între
prinderii.

— Vă propunem, tova
rășe director, să purtăm 
dialogul nostru pe tema e- 
conomisirii energiei elec
trice, la fața locului, în fer
me, acolo unde se reali
zează producția de ouă și 
carne de pasăre, acolo unde 
se consumă energia elec
trică.

— De acord. Vă rog să 
notați: Avicola" Deva a 
fost citată mereu printre 
unitățile care consumau' în 
plus față de cotele repar
tizate. Eram avertizați că 

munist al Uniunii Sovieti
ce acționează pentru trans
punerea în viață a hotărî
rilor Congresului al XII- 
lea și Conferinței Naționa
le ale P.C.R. și, respectiv, 
ale Congresului al XXVI- 
lea al P.C.U.S., cum solu
ționează problemele legate 
de dezvoltarea economică 
și socială a celor două țări.

S-a procedat, de aseme
nea, la un schimb de pă
reri cu privire la stadiul 
relațiilor bilaterale, la căi
le și mijloacele dezvoltării 
în continuare a colaborării 
și conlucrării româno-so- 
vietice pe plan politic, e- 
conomic, al schimburilor 
comerciale, cooperării și 
specializării în producție, 
conlucrării în domeniile 
tehnico-științifice, cultural, 

peste prevederi depășeș
te 1 300 tone.

6 000 TONE CĂRBUNE 
PESTE PREVEDERI

Trei sectoare de produc
ție din cadrul întreprin
derii miniere Vulcan în
registrează sporuri im
portante la extracția de 
cărbune. Mtedia zilnică a 
realizărilor este cu mult 
superioară celei planifi
cate. îmbunătățind ran

la magazii, sub cheie.

dacă nu ne încadrăm în 
consumurile stabilite, vom 
fi penalizați. Am cerut 
factorilor de răspundere să 
stabilească mai exact, pe 
ferme, consumul strict de 
energie electrică care să 
nu afecteze specificul pro
cesului nostru de muncă. 
Trebuie să spun că ne nu
mărăm printre consuma
torii de gradul I. La noi 
este interzisă întreruperea 
fără o avertizare din timp, 
care să ne permită luarea 
unor măsuri de siguranță.

G. IGNAT
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și în alte sectoare de acti
vitate de interes comun.

Convorbirile se desfășoa
ră într-o atmosferă tovă
rășească, de caldă priete
nie.

★
Secretarul general al 

Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
a oferit, luni seara, un di
neu în onoarea delegației 
de partid și guvernamen
tale a Uniunii Sovietice.

Au luat parte persoane 
oficiale române șl sovie
tice.

în timpul dineului, to
varășii Nicolae Ceaușescu 
și A. A. Gromîko au rostit 
scurte toasturi.

damentele pe post, orga- 
nizind judicios activita
tea în subteran, colecti
vul sectorului V a reușit 
să obțină cel mai însem
nat spor de producție — 
peste 5 000 tone. Bine s-a 
lucrat și în sectoarele I 
și VI, ale căror sporuri 
de producție întregesc de
pășirea de plan pe în
treaga mină, de la înce
putul lunii ianuarie, la 
aproape 6 000 tone căr
bune.

OAMENI Al 
MUNCII, 

CETĂȚENI !
Folosiți toate' căile 

de economisire a e- 
nergiei electrice I

lată cîteva :
• Reduceți la stric

tul necesar iluminatul 
în propriile locuințe.
• înlocuiți becuri

le mari cu becuri de 
puteri reduse.
• Renunțați com-

Silet la aparatele e- 
ectrice de încălzit.
• Scoateți din pri

ză, în această peri
oadă de iarnă fri
giderele.
• Folosiți rațional 

celelalte aparate de 
uz casnic și numai 
dacă sînt în stare bu
nă de funcționare.

în repetate rînduri, se
cretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a relevat nece
sitatea ca o atenție deo
sebită să fie acordată ri
dicării potențialului pro
ductiv al pajiștilor natu
rale, înfăptuirea noii revo
luții agrare impunând să 
fie îmbunătățită radical 
baza furajeră. Sub acest 
aspect, sarcini de mare 
răspundere revin crescăto
rilor de animale,' tuturor 
lucrătorilor ogoarelor și 
locuitorilor satelor jude
țului nostru. Punerea de
plină în valoare a celor 
peste 103 000 hectare finețe 
naturale și 143 000 hectare 
de pășuni, la care se 
adaugă 77 000 hectare pă
duri pășunabile, reprezintă 
o cerință căreia trebuie 

să-l fie subordonate, în 
această perioadă, toate 
eforturile organizațiilor de 
partid, consiliilor populare, 
ale tuturor factorilor răs
punzători de soarta pro
ducției animaliere, de a- 
plicarea în viață a preve
derilor Programului unic 
adoptat recent de Comite
tul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. Cum se înfăp
tuiesc aceste deziderate în 
cadrul fermei din Rîu Alb 
a întreprinderii județene

1984 — an de producții agricole record 

Pajiștile naturale pot și trebuie 
să producă mai multe furaje

• Prin lucrări de îmbunătățire, producția de ma- 
să-verde la hectar a sporit de la 10—12 tone la 23 to
ne. • Fertilizările trebuie să continue în ritm susți
nut. • Nu este suficientă doar repartizarea pajiștilor 
pe beneficiari, ci sînt necesare acțiuni operative și 
hotărite pentru realizarea lucrărilor de întreținere. • 
Se impune mai multă inițiativă și spirit gospodăresc 
în fiecare sat.

de îmbunătățire și exploa
tare a pajiștilor ?

Șeful fermei, Marin 
Stroie, ne spunea că uni
tatea are în gospodărire 

peste 17 000 hectare pășuni 
și finețe naturale situate 
în raza comunelor Pui, 
Sălașu de Sus și Baru. în 
vederea sporirii producției 

de iarbă și fin s-a stabi
lit ca în acest an să fie 
efectuate fertilizări cu în
grășăminte chimice pe 
10 300 hectare pajiști și pe 
980 ha cu îngrășăminte 
organice. De asemenea, tre
buie efectuate lucrări de 
întreținere pe 10100 hec
tare, supraînsămînțări pe 
1 370 ha și să se realizeze 
pajiști cultivate pe 1 420 
hectare. Tot în vederea 
îmbunătățirii pajiștilor este 
necesar să fie făcute de
frișări pe 450 ha pășuni. 

iar pentru asigurarea se
mințelor de ierburi valo
roase necesare județului vor 
fi extinse loturile semincere 
cu 80 de hectare. în sco
pul exploatării mai bune 
a suprafețelor aflate în 
administrare este prevăzut 
să fie date în exploatare 
încă șase alimentări cu 
apă, să fie amenajată o 
tabără de vară, trei case 
pentru îngrijitori și stîne.

Asupra necesității și im
portanței efectuării în con
diții ireproșabile a acestor 
lucrări nu mai este cazul 
să insistăm. Eficiența lor 
a fost demonstrată prin 
faptul că în anul trecut,

NICOLAE TIRCOB

(Continuare in pag. a 2-a)



Poci 2 DRUMUL SOCIALISMULUI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- —

Toate forțele concentrate la finalizarea 
obiectivelor cu termene scadente

începem raidul nostru de 
la serviciul investiții al 
C.S. „Victoria” Călan, unde 
tovarășul inginer Ionel 
Stoicoi, șeful serviciului, 
ne răspunde cu amabilita
te :

— în ordinea priorități
lor, a apropierii termene
lor scadente de punere în 
funcțiune se execută lu
crări la: banda nr. 2 de 
aglomerare — termen luna 
aprilie a.c.; dezvoltarea 
producției de cocs-brichete
— o primă capacitate a- 
vînd termen în- luna iunie, 
a doua în septembrie a.c.; 
dezvoltarea producției de 
cilindri pentru laminor — 
o primă capacitate In iunie, 
a doua in noiembrie ar.; 
lucrări la cazanele recu
peratoare de la C.E.T. II
— fluidizare, cu termene 
eșalonate în iulie, octom
brie și decembrie 1984 ; fi
nalizarea lucrărilor la tur
nătoria nr. 4 ; multe alte 
lucrări mai mici, dar im
portante. Se muncește, de 
asemenea, intens la bate
riile nr. 3 și 4 de cocsifi
care, cu termene de ou- 
nere în funcțiune anul vii
tor.

Ponderea lucrărilor o de
ține I.C.S. Hunedoara. M? 
'xecută anumite lucrări de 
peciălitate G.S.M.C. „Vul- 
■an“ București.

— Dar beneficiarul 7
— Noi îl sprijinim La 

uncie obiective cu forță de 
Tfiuncă. Le asigurăm uti
laje la montaj, materiale 
de construcție, documenta
ții tehnice.

— Cum 
de muncă 
lor 7

— Sînt

biiizați pe obiective. Lu
crează destul de bine.

Continuăm investigațiile 
la cîteva puncte de lucru. 
La extinderea turnătoriei 
de cilindri găsim două e- 
chlpe de dulgheri și 
constructori.

— Executăm rofraje 
tru stilpii monoliți și 
tru grinzi — ne spune
g herul șef de echipă Victor 
Felea. Sintem 4 muncitori.

a’ți

pen
pen- 
-sol

vremea asta n-am
lipsă nemotivat de la lu
cru. Vă rog însă să scrieți 
despre meseriașii cei mai 
buni : Petru Curcă, Vasi,e 
Pascu, Gică Luca, Vasile 
Filiuță. Multe lucrări im
portante au ieșit din mina 
acestor oameni—

Bateria nr. 3 de cocsifi
care. Ritm de muncă bun, 
pe o vreme potrivnică.

— Din cei 65 de munci-

avut om

Ritm ți calitate în realizarea 
INVESTIȚIILOR

C.S. „VICTORIA" CĂLAN

INCEPlND DE MliNE, IN TOATE LOCALITĂȚILE

SE DESFĂȘOARĂ

apreciați nua-il 
al constructo/i-

concentrați, mo-

Lucrăm 8 ore zilnic. Avem 
toc ce ne trebuie.

în celălalt capăt al ha
lei acționa echipa de dul
gheri condusă de Wotsch 
Ioan, de

— Am 
bine, dar 
materiale 
Facem tot 
cuperăm 
vecm, dar

Obiectiv 
da nr. 2 
Lăcătușul 
Iran Lazăr

— Astăzi 
to>-ul liniar. 9 lăcătuși și 
3 sudori. Din „dispoziție de 
șantier ’ modificăm unele 
ventilatoare. Am putea fi 
avansați cu lucrul, insă ne 
lipsesc o serie de piese. 
Pentru 8 ventilatoare pe 
care trebuie să le montăm, 
numai la două au sosit 
motoarele.

— Absenți nemotivați de 
la lucru 7

— Eu sint șef de forma
ție de peste 18 ani. In

la care aflăm : 
putea munci mai 
ne lipsesc unele 
— cuie, scinduri. 
ce putem să re
de la cofrajele 
nu-i destul— 
prioritar : ban
de aglomerare, 
șef de echipă 
precizează : 
lucr^n la răci-

sint 
Da

ca 
co

tori ai lotului nostru, ma
joritatea sint concentrați 
aici — ne spune tehnicia
nul Augustin Fiorescu, se
cretarul organizației de 
partid de la lotul II. șan
tierul III. Prezenta la lu
cru este de sută la sută, 
sarcinile fiecărei zile 
îndeplinite și depășite, 
că și aprovizionarea 
betoane ar fi ritmică.
tele realizărilor noastre ar 
crește mult.

— Forțele șantierului II- 
montaj-instalații sint con
centrate ia dezvoltarea 
producției de cocs-briche- 
te. Acționăm și la extinde
rea turnătoriei de cilindri 
— precizează tehnicianul 
Varodi Ladislau. Aplicarea 
acordului global i-a stimu
lat pe constructorii - noștri. 
Ne depășim sarcinile de 
lucru zilnice.

Prin radiotelefon, subin- 
ginerul Mircea Dumitraș, 
de la lotul I al șantierului 
III, ține o legătură perma
nentă cu punctele de lucru

de care răspunde direct. 
Un apel scurt ne pune în 
temă că la extinderea tur
nătoriei de cilindri se exe
cută învelitoarele din ta
blă cutată ; la cocs-brichete 
închiderile de hală se des
fășoară bine, iar la caza
nele nr. 4 ți 5 de la C.E.T. 
II-T.uidizare. montarea con
fecțiilor metalice continuă.

încheiem raidul nostru la 
comitetul de partid de la 
C5. „Victoria*  Călan. To
varășul Ionel Hodorog, se
cretarul comitetului, preci
zează : „întreaga activita
te a comitetului nostru de 
partid, a consiliului oame
nilor muncii, cu sprijinul 
C.I.S Hunedoara, este axa
tă ferm pe realizarea în 
cele mai bune condiții a 
planului de investiții pe a- 
cest an, pe respectarea ter
menelor de punere în func
țiune a tuturor obiective
lor. Pentru soluționarea in 
timp util a problemelor de 
care depinde menținerea 
ritmului susținut de exe
cuție, intensificarea lui, 
zilnic se urmărește realiza
rea stadiilor fizice la Se
care obiectiv. se asigură 
fronturi de montaj, se pu
ne accent in mod deosebit 
pe urgentarea montării u- 
tilajelor cc durată de sta
ționare pe șantier depășită. 
Intervenim și insistăm la 
furnizorii de utilaje — 
IM G București, „Vulcan*  
București etc. — pentru li
vrarea utilajelor restante. 
După modul in care se ac
ționează.
că noile 
gice vor 
țiune la
te, unele chiar în avans*.

Recensâmîntul
animalelor domestice

Bogat bilanț al hărniciei
(Urmare din pag. 1)

chimițtilor și metalurgițtilor 
din Orăștie, constructorilor 
de utilaj, minier de la Pe- 
troțani șî Crițcior, care au 
adoptat măsuri ferme in în
treaga lor activitate, au mun
cit intens și au obținut suc
cese. importante in produc
ție în 1983.

Bilanțul anului trecut, o- 
rientările 
date de 
Ceaușescu la ședința Comi
tetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. se constituie în- 
tr-un puternic ți mobilizate 
îndemn la activitate mai sus
ținută. mai fructuoasă în 
1984 pentru întregul popor, 
îndeplinirea sarcinilor mori 
din acest penultim an al cin
cinalului calității și eficien
ței ’ de către toate colective
le de muncă și la toți indi
catorii de pla-n impune ac
țiuni și măsuri energice, res
ponsabile, în fiecare între
prindere, la toate nivelurile. 
Atenția principală trebuie a- 
cordată organizării și condu
cerii întregii activități,

ți îndemnurile 
tovarășul Nicolae

mării corespunzătoare a 
muncii, in spiritul ultimelor 
regimentari oduse in acecs- 
tă direcție, aprovizionării rit
mice ți în cantitățile nece
sare cu materii prime, ma
teriale. combustibil ți ener
gie. De asemenea, se impu
ne să se acționeze cu per
severență in direcția dezvol
tării baze: proprii de mate
rii prime și resurse energe
tice. spre a asigura intr-un 
timp at moi scurt indepen
dența energetică a țârii, ri
dicarea nivelului tehnic ți a 
calității produselor, crește
rea mai rapidă a producti
vității muncii, reducerea con
sumurilor de materiale și e- 
nergie.

Oamenii muncii hunedo- 
reni sint hotăriți să-ți îmbu
nătățească activitatec in
cest an, să acționeze mai 
energic in producție ți să ob
țină rezultate superioare, 
sporindu-ți astfel contribu
ția io înfăptuirea Programu
lui partidului de edificare 
multilaterală o patriei noas
tre socialiste.

avem certitudinea 
obiective siderur- 
fi puse în func- 
termenele stabili-

GH. L NEGREA

i.C.I.T.P.L.C.I.M. Deva. Tehnicienii proiectanți Aurel Ale
xandru, Llviu Georgescu si lăcătușul Cornel Matieș fac par
te din colectivul de executat prototipuri de utilaje miniere.

a-

„Vidra" Orăștie. Aspect din atelierul de confecționat 
îmblănituri de la noua secție din Hunedoara.

Potrivit prevederilor De
cretului nr. 1 din 1982 al 
Consiliului de Stat, în fie
care an, în perioada 1—8 
februarie se efectuează, în 
toate localitățile țării, re- 
censămlntul animalelor do
mestice și păsărilor. Scopul 
recensămîntului este de a 
stabili situația efectivelor 
de animale pe specii, ca
tegorii și deținători, în 
vederea fundamentării mă
surilor de dezvoltare în 
continuare a sectorului 
zootehnic, în conformitate 
cu obiectivele prevăzute 
In Programul unic și ale 
programului de autocondu- 
cere și autoaprovizionare 
teritorială, 
în raport 
tuaiă și 
pentru i 
perspectivă 
zootehnic se stabilesc mă
surile necesare In scopul 
asigurării bazei furajere.

în cadrul pregătirilor 
pentru buna desfășurare a 
recensămîntului au fost 
instruite comisiile locale 
de recensămint, recenzorii 
ți echipele de verificare.

De asemenea, 
de situația ac- 
de prevederile 

dezvoltarea in 
a sectorului

care vor înscrie datele pe 
bază de numărare a ani
malelor și păsărilor în fie
care unitate și gospodărie.

Răspunderi deosebite pen
tru buna desfășurare a 
recensământului revin tu
turor crescătorilor de ani
male, care au .obligația să 
declare cu exactitate efec
tivele ce le dețin, deoarece 
în cazul constatării neînre- 
gistrării unor animale, a- 
cestea trec fără plată în 
proprietatea statului. Iată 
de ce este o îndatorire 
patriotică și cetățenească a 
fiecărui crescător de ani
male să asigure condiții ca 
întreg efectivul ce-1 deține 
să fie înregistrat pe specii 
și categorii, astfel înât, pe 
baza datelor reale din fie
care localitate să poată fi 
stabilite măsuri pentru 
sporirea 
modernizarea 
zootehnic, 
producției 
aportului 
populației 
fondului 
zionare și 
stat

tnăsuri
mai puternică și 

sectorului 
pentru creșterea 
animaliere șl a 

gospodăriilor 
constituirea 
autoaprovi- 

fondului de

ia 
de

a

Pajiștie naturale pot și trebuie 
să producă mai multe furaje

(Urmare din pag. 1)

datorită lucrărilor de îm
bunătățire efectuate în com
plex, producția de masă 
verde la hectar a sporit 
de la 10—12 tone la 23 
de tone, pe cele 980 ha 
situate în pășunea Ploștina- 
Pui. Iată un argument 
care trebuie să determine 
trecerea de pe acum la 
aplicarea măsurilor 
lite în programul de 
liorare a pajiștilor 
rale. Ceea ce s-a
pînă în prezent nu este de 
natură să mulțumească, 
acțiunile întreprinse fiind 
destul de palide. Fertili
zările cu îngrășăminte 
chimice s-au făcut mecani
zat pe mai 
hectare deși în stoc se 
află peste 
zotat și nitrocalcar,

stabi- 
ame- 
natu- 
făcut

puțin de 600

400 tone a- 
iar

desțelenirea pentru 
turile semincere s-a 
Uzat pe numai 40 
hectare. Deși pajiștile sint 
repartizate pentru întreți
nere, nu s-au organizat 
încă lucrări de amploare 
la curățări și igienizare, 
iar efectuarea arăturilor 
pentru înființarea pajiști
lor cultivate stă sub sem
nul întrebării.

Obținerea unor produc
ții agricole record în acest 
an obligă organizațiile de 
partid din comunele Pui, 
Sălașu de Sus și Baru, 
consiliile populare, condu
cerile unităților agricole și 
pe toți locuitorii satelor 
să treacă neîntîrziat și cu 
hotărîre*  la ipaterializarea 
tuturor obiectivelor stabi
lite pentru îmbunătățirea 
pajiștilor naturale.

lo- 
rea- 

de

ENER6IA ELECTRICA $-0 ECONOMISIM PE TOATE CĂILE!
SĂ PRODUCEM ClT MAI MULTĂ !

Calcule exacte, acțiuni concrete au scurtat 
drumul de la risipa la economie

(Urmare din pag. 1)

re-
Am

60

Calculele făcute, acțiunile 
pe care le-am întreprins 
au condus la situația de 
astăzi, cînd unitatea noas
tră se numără printre cele 
care raportează economii 
la consumul de energie e- 
lectrică. în luna ianuarie, 
de exemplu, ni s-au 
partizat 2 550 MWh. 
consumat , în medie,
MWh în 24 de ore, deci a- 
proximativ 2 000 MWh, în- 
registrînd o economie sub
stanțială.

— Concret, tovarășe di
rector, cum ați acționat 7 
De pildă aici, la abatorul 
de păsări, unde ne aflăm.

— Aici lucrăm 5 zile pe 
săptămînă, cu pauză sîm- 
băta și duminica. Deci, 
două zile nu consumăm e- 
nergie electrică.

— Aceasta nu afectează 
realizarea planului de pro
ducție 7

— Nu, deoarece s-a mă
rit viteza de lucru, randa
mentul muncii fiecărui lu
crător. Apoi cele 5 000 de 
becuri de 75 wați din fer
mele noastre de găini ouă- 
toare au fost înlocuite cu 
tuburi de neon de 40 wați, 
deci, 35 de wați economi
siți la un singur bec. A- 
vem. de asemenea. 3 800 
de ventilatoare în fermele 
de păsări, acționate fieca
re de motoare de 0,75 W. 
Am chibzuit cum să eco
nomisim și aici. Fiind în 
perioada de iarnă, cînd a- 
fară aerul este rece, ne fo
losim de ventilația natura
lă, așa că am oprit jumă
tate din numărul ventila
toarelor. O altă sursă în
semnată de economie. Ilu
minatul exterior a fost re
dus la strictul necesar. La 
fiecare fermă, după cum 
vedeți, am pus contoare, 
care se citesc și se urmă
resc zilnic, luîndu-se mă-

suri pe loc cînd situația o 
impune. Am redus la ju
mătate și numărul pompe
lor de la cele 36 de foraje, 
fără a afecta aproviziona
rea cu apă, deoarece am 
mărit debitul la cele în 
funcțiune.

— De fapt, cine răspun
de direct de modul în care 
se folosește energia elec
trică 7

— Prin decizie, respon
sabil direct de utilizarea 
energiei electrice este șeful 
de fermă, sprijinit de elec
tricienii de serviciu pe 
schimburi, de membrii co
misiei energetice a cărei 
activitate a fost revitali- 
zată.

— Doriți să faceți și alte 
evidențieri ?

— Merite însemnate în 
acțiunea de economisire a 
energiei electrice revin res
ponsabilului energetic al 
întreprinderii, ing. Viorel 
Gorcea, care caută și gă-

sește mereu noi soluții 
economii, șefului sectorului 
mecanic, tehnicianul Valen
tin Dăian, șefilor de fer
me ing. loan Munteanu, 
ing. Elena Benche, Aurel 
Picu, inginerul șef al aba
torului de păsări, ing. Sil
via Siliște de la ferma nr. 
5, altor tovarăși.

„Avicola" Deva, mare 
consumator de energie e- 
lectrică, a străbătut deci 
drumul de la risipă la e- 
conomie. Prin măsuri și 
acțiuni bine gîndite și a- 
plicate, prin eforturile în
tregului colectiv. Pentru că 
a raporta într-o lună peste 
500 MWh economisiți — în 
condițiile realizării și de
pășirii planului la ouă, a 
reducerii pierderilor prin 
mortalități — este o dova
dă a spiritului de grijă și 
răspundere față de folosi
rea chibzuită, rațională a 
ăcestei avuții naționale, 
care este energia electrică.
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Sărbătoarea cărții și filmului la sate
Duminică, la căminul 

cultural din Geoagiu a 
avut loc deschiderea festi
vă a „Lunii cărții la sate". 
Aceeași localitate a găzduit 
și manifestările prilejuite 
de închiderea „Festivalu
lui filmului la sate". Indi
ferent ■ de metaforele pe 
care le-am folosi, de ima
ginile și simbolurile la 
care am apela, nu vom 
reuși să redăm frumusețea 
clipelor generate de pro
gramul de activități cultu- 
ral-artistice care au 
organizate cu această 
blă ocazie.

Expoziția de carte, 
ganizată sub genericul 
de ani de istorie nouă, 
40 de trepte ale puternicei 
dezvoltări economice a 
țării" a reușit, prin stan
durile sale în care un rol 
de seamă l-au ocupat lu
crările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, să creeze am
bianța necesară actului de 
cultură. La fel, expoziția 
de artă populară, organiza
tă de comitetul comunal al 
femeilor, a încîntat ochii 
și a bucurat sufletele 
prin varietatea exponate
lor (ștergare, blide, țesă
turi) și prin explozia de 
culoare.

fost 
du-

or-
„40

Despre rolul și roadele 
ediției a XXVII-a a Fes- 

„ tivalului filmului la sate 
a vorbit prof. Emeric Ho- 
rovitz, directorul întreprin
derii cinematografice ju
dețene, care în intervenția 
sa a oferit cîteva 
cifre ce au incitat 
tatea publicului.

Activitățile ce 
întreprinde în 
XXIV-a ediție 
cărții la sate" 
Congresului al XIII-lea al 
Partidului Comunist Ro
mân, aniversării a 40 de 
ani de la revoluția de eli
berare socială și națională, 
antifascistă și antiimperia- 
listă și a două secole de 
la izbucnirea răscoalei lui 
Horia. Cloșca și Crișan — 
au făcut firești interven
țiile profesorilor Constan
tin Muntoiu, Ana Basarab 
de la Liceul agroindus
trial Geoagiu, care au pre
zentat importanța mărețu
lui act de la 23 August 
1944 și realizările obținute 
de poporul nostru pe dru
mul edificării societății so
cialiste multilateral dez
voltate, intervenții susți
nute inspirat de filmul „Pe 
malul stîng al Dunării 
albastre".

„încheierea unei acțiuni

date și 
curiozi-

se vor 
cea de-a 
a „Lunii 

— dedicată

• OMAGIU HUNEDO- 
REAN. Cenaclul literar „Lu
cian Blaga", condus de 
poetul Eugen Evu, împreună 
cu grupul „Canon" al Ca
sei municipale de cultură 
Hunedoara au susținut, la 
fabrica de încălțăminte din 
localitate, un emoționant 
moment muzical-poetic de
dicat aniversărilor din luna 
ianuarie. Momentul a fost 
susținut de Grațian Ardea- 
nu, Mircea Goian, Ladislau 
lacob, Lilian lacob și de 
poeții Mana Bazga, Danie
la Paraschiv, Virgiliu Vera, 
Lucian Murăraș, Sergiu An- 
drășesc.

• TEATRUL PENTRU COPII 
„MOȘ POVESTE“, de la 
Casa de cultură a sindica
telor din Petroșani, conti
nuă cu succes șirul spec
tacolelor cu piesa lui Geor
ge Negraru „Fotbal cu 
peripeții". După 45 de 
spectacole susținute în toa
te localitățile Văii Jiului 
și în numeroase așezări 
hunedorene, teatrul pentru 
copii din Petroșani între
prinde, în luna care începe 
mîine, un turneu în județ 
și în afara I 
spectacole vor 
te la Orăștie, ' 
Caransebeș și

• CENACLUL 
CĂUNESCU" - 
RIA. 
țiului 
bului 
meria 
întîlniri ale ceferiștilor din 
localitate cu membrii ce-

lui. Primele 
fi prezenta- 
Oțelu Roșu, 
Lugoj.

. „GEORGE
■ LA SIME-

Din inițiativa consi- 
de conducere al clu- 
sindicatelor din Si- 

au fost organizate

na c J ului literar „George 
Căiihescu" al Direcției re
gionale C.F.R. București. 
Costel Vlâdescu - președin
tele cenaclului, dr. Nicolae 
Ghițescu - epigramist, 
sculptorul Florian Caiafa- 
leanu și publicistul D. C. 
Mazilu au fost urmăriți cu 
viu interes — ne informea
ză losit Mercea, directorul 
clubului simerian. intilniri- 
le au avut loc in sala de 
apel a Stației C.F.R., la 
Grupul școlar I.M.M.R., la 
Depoul C.F.R. și la clubul 
sindicatelor, unde membrii 
cenaclului au participat și 
la cea de-a XlV-a ediție 
a „Serii de romanțe și 
umor".

• AGORA. Seria mani
festărilor revistei de cultură 
cu public „Agora" a ajuns 
la numărul 86. Și de a- 
ceastă dată, realizatorii 
revistei au oferit iubitorilor 
de cultură și artă din Brad 
posibilitatea de a-și îmbo
găți cunoștințele cu noi 
informații din viața literar- 
artistică românească și 
universală. Intre rubricile 
care s-au bucurat de inte
res am reținut editorialul 
„Omagiu", prezentat de Fe
licia Neag, dedicat aniver
sării zilei de naștere a se
cretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „Proza Unirii" 
alocuțiune susținută de 
Ionel Golcea, intervențiile 
lui Dumitru Ciur. Intere
sante au fost eseul Iul 
Nestor Lupei „Cărți despre 
Zarand" și poemul în 
ză al Rodicăi Tilianu, 
la rubrica de poezie 
tu/ată „Incertitudini" 
vedește certe calități.

care urmărește educația 
politică, revoluționar-pa- 
triotică, etică a oamenilor 
muncii și demararea alteia 
este o mărturie a perma
nenței și continuității vie
ții culturale în mediul ru
ral" — spunea prof. Valeria 
Stoian, directorul Bibliote
cii județene, care, printr-o 
incursiune 
nedoreană 
a realizat 
dialogului dintre public și 
scriitorii invitați.

Atmosfera caldă, gradul 
de receptivitate al publi
cului a rupt orice barieră 
convențională dintre audi
toriu și oaspeți. în acest 
cadru. Bogdan Bădulescu, 
redactor la Editura Emi- 
nescu a prezentat volumul 
dedicat Văii Jiului „Pla-, 
neta cărbunelui", care â 
pornit în aceste zile pe 
drumul tiparului. Ca o do
vadă de prețuire a scriito
rilor hunedoreni, el a citit 
din proza scurtă a lui 
Marin Negoiță. Gligor 
Hașa a destins frunțile cu 
cîteva vorbe de spirit. Și, 
pentru că în sală se aflau 
mulți elevi ai liceului din 
localitate, pentru ei și 
pentru vîrsta lor a citit 
o poveste de dragoste. 
Apoi, Ion Vasiu a citit din 
creația sa. făcînd intrarea 
în spațiul poetic. între
rupt de aplauze, poetul 
Valeriu Bârgău a citit ne
tulburat din volumul său... 
„Tulburarea naturii".

Un program variat, in
teresant care, dacă și în 
continuare va păstra con
stanța zilei de demarare 
a „Lunii cărții Ia sate", 
își va atinge cu siguran
ță scopul.

DIALOG
StSIZARI - SOLUȚII

editorială hu- 
a anului 1983, 
cadrul propice

i
i

• Mihai-Dorin Vintilă 
— Baru. Cele sesizate de 
dumneavoastră au fost 
cercetate de conducerea 
Muzeului județean, care 
a dispus ca drepturile bă
nești cuvenite celor care 
au participat la lucrările 
de săpături de la șantie
rul arheologic „Valea Lu
pului" să fie expediate 
prin mandate poștale. 
Dispoziția a fost dată la 
5 ianuarie a.c.

• O sesizare anonimă 
din Hunedoara ne infor
mează că vînzătoarea Fe
licia Glava de la cofetă
ria „Diana" din Hunedoa
ra are o atitudine neco
respunzătoare față de 
clienți, dă dovadă de a- 
roganță etc.

întreprinderea comer
cială de stat pentru ali
mentația publică a cerce
tat cele sesizate și a luat 
măsuri ca Felicia Glava 
să fie admonestată în 
scris, aflîndu-se la pr>ma 
sa abatere.

• loan Grecu — Hu
nedoara. Ne-ați sesizat 
faptul că oamenii muncii 
de la Șantierul nr. 2 al 
I.C.S.H. întîmpină greu
tăți în servirea mesei la 
microcantina de la O.E. 
II a C.S.H. Unele aspec
te semnalate se confirmă, 
însă, din discuțiile orga
nizate pe această temă la 
I.C.S.H. a rezultat făptui 
că toți oamenii muncii 
de la O.E. II și de' la 
Șantierul 2 al I.C.S.H. ca
re au solicitat abonament 
au fost serviți prompt. 
Or, dv. nu ați solicitat 
abonament. S-a constatat, 
de asemenea, că nici un 
conducător sau funcțio
nar de la C.S.H. n-a abu
zat de funcția deținută 
și n-a pătruns în bufetul 
microcantinei pe căi lă
turalnice. Nemulțumirile 
dv. puteau fi rezolvate 
dâcă v-ați fi adresat 
ganelor sindicale 
I.C.S.H. sau C.S.H.

or
ale

ÎNTREBĂRI RĂSPUNSURI

pro- 
core 
inti- 
do-

COOPERATIVA MEȘTEȘUGĂREASCĂ 
„PRESTAREA" SIMERIA, FRUNTAȘA PE JUDEȚ 

TN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ DINTRE 
UNITĂȚILE DE PROFIL

La începutul anului tre
cut, Cooperativa mește
șugărească „Prestarea" 
din Simeria a răspuns 
chemării la întrecerea so
cialistă lansată de Coope
rativa „Hațegana" din 
Hațeg către toate coope
rativele din județ, anga- 
jîndu-se cu acest prilej 
să realizeze însemnate de
pășiri la toți indicatorii 
ce reveneau unității res
pective pențru anul 1983.

Bilanțul angajamentu
lui asumat pentru perioa
da respectivă a fost cu 
succes încheiat de unita
tea amintită: planul pro
ducției nete a fost reali
zat în proporție de 110

la sută, al prestărilor de 
servicii către populație 
101 la sută, la livrările 
de mărfuri către popu
lație 102 la sută etc. De 
asemenea, s-a înregistrat 
o depășire a beneficiilor 
cu 26,7 la sută mai mare 
decît cea planificată.

Pentru rezultatele bune 
obținute în anul care a 
trecut. Cooperativei „Pres
tarea" din Simeria i-a 
fost înmînat „Drapelul 
de cooperativă fruntașă" 
pe județ, locurile al II-lea 
și al IlI-lea fiind ocupa
te de cooperativele „Mu
reșul" din Deva și res
pectiv „Hațegana" din 
Hațeg.

Brad. 
1983, 

mun-

• Vlaicu Nicolae — 
Hunedoara : Potrivit pre
vederilor art. 120 din 
Codul Muncii, orele lu
crate peste durata nor
mală a timpului de mun
că sînt ore suplimentare 
și. se compensează cu 
timp liber corespunzător. 
Dacă nu există posibilita
tea compensării în 
toarele 30 de zile, 
în cauză este de 
orele suplimentare

retribui cu un spor 
50 sau 100 la sută 
retribuția tarifară, 
funcție de numărul orelor 
prestate zilnic. De săptă- 
mîna redusă de lucru be
neficiază întregul 
sonal muncitor. 1 
dele la care se 
echipamentul de 
ție și lucru sînt 
zute în normativul repu
blican, care se află și 
la compartimentul de pro-

de 
din 
în

l per- 
Perioa- 
acordă 
protec- 
prevă-

tecția muncii din unita
tea dumneavoastră, pe 
care îl puteți consulta.

• loan Ciuchi —
La 31 decembrie 
avind o vechime în
că cuprinsă între 11 și 
14 ani, beneficiați de un 
concediu legal de odihnă 
de 18 zile lucrătoare in
tr-un an calendaristic. 
Dacă pînă la data trans
ferului în interesul servi
ciului ați beneficiat de 15 
zile concediu, pentru a- 
nul 1983 de la unitatea 
de la care v-ați transfe
rat, diferența de 3 zile 
neefectuate vi le acordă 
unitatea la care v-ați 
transferat, separat sau 
o dată cu concediul pentru 
anul 1984, cînd aveți 
dreptul tot la 18 zile, plus 
sporul de subteran, care 
se acordă după 12 luni 
de lucru în subteran.

întrucît nu ați arătat 
pe ce funcție ați lucrat 
la U.U.M.R. Crișcior, nu 
putem preciza dacă ați 
beneficiat și de concediu 
suplimentar în condițiile 
H.C.M. 1149/1968.

• Victoria Gruieț — 
Brad. Tarifele în vigoa
re, conform prevederilor 
Deciziei nr. 307/1981, a 
Comitetului executiv al 
Consiliului popular ju
dețean sînt de 1,50 lei/ 
persoană pentru transpor
tul pe distanța de 7 km. 
Tot în baza prevederilor 
deciziei amintite, costul 
unui abonament lunar 
este de 70 lei.

în conformitate cu pre
vederile H.C.M. nr. 548/ 
1961, tariful I.T.A. pen
tru distanța de 1—5 km 
este de 2,50 lei/pers ra
nă, iar costul unui abo
nament lunar este de 36 
lei, pentru traseele din 
afara perimetrului ora
șului.

»

DAN CÂMPEAN 
corespondent

urmă- 
și cel 
acord, 
se vor

Liceul industrial nr. 2 Deva. Elevi din clasa a X-a E — electricieni, la o oră de lăcătușene.

F.C. Corvinul - în finala „Cupei speranțelor" 
copii

putem omite, totuși, că în 
vederea participării cu suc
ces la faza finală a com
petiției se impune asigu
rarea celor mai bune con
diții de pregătire. între 
altele se simte acut nevoia 
unor antrenamente la sală, 
de care . n-au beneficiat 
nici înaintea turneului de 
la Timișoara. Sperăm că 
acum, înaintea finalei, 
micii fotbaliști vor avea 
acces la una din sălile de 
sport din Hunedoara, pen
tru a-și 
tirea.

la
Echipa de fotbal de copii 

născuți după anul 1972 a 
F. C. Corvinul, antrenată 
de Octavian Cojocaru, a 
participat săptămîna tre
cută la etapa zonală a 
„Cupei speranțelor", desfă
șurată la Timișoara. Con- 
curînd cu alte 7 echipe, 
micii fotbaliști hunedoreni 
s-au impus, cîștigînd primul 
loc în turneu și dreptul 
de ' participare la finala 
competiției, care se va 
desfășura la Brașov.

Felicitînd speranțele hu- 
•nedorene ale fotbalului, nu

QfflS

desăvîrși pregă-

Desfășurată sub semnul 
,Daciadei“, întîlnirea a 

spectatorilor pre- 
tn sala de sport 

„Constructorul" din 
nedoara partide dinamice, 
viu disputate și m-ilt 
aplaudate.

Mai bine pregătiți teh
nic și cu o condiție fi
zică superioară, pugiliștii 
hunedoreni, antrenați de 
Cezar Corduneanu, au în-

»» 
oferit 
zenți

Hu-

Constructorul 
Hunedoara - 

Metalurgistul Cugir 
10-3

vins fără emoții cu scorul 
de 10—3.

De la gazde s-au detașat 
Lucian Onica, Vasile Pre- 
ja, Dorel Basaraba, Tibe- 
riu Valea și Ilie Costel.

De adăugat buna orga
nizare și arbitrajele co
recte ale brigăzii formate 
din ; loan Vasile, Constan
tin Voinea, Constantin Tu
dor și Pavel Ivan. (Ioan 
Vlad, corespondent).

Joi, la Deva, meci amical
MUREȘUL EXPLORĂRI - „POLI." TIMIȘOARA

Coborînd de la Pălti
niș, îndrăgita echipă de 
fotbal „Poli" Timișoara 
se oprește în Deva, în 
drum spre... Bega. Aici, 
la poalele Cetății, fotba
liștii antrenați de Emeric

Dembrovschi vor susține 
joi, cu începere de la o- 
rele 15,30, un meci ami
cal în compania liderului 
seriei a VIII-a a diviziei 
C, Mureșul Explorări 
Deva.

Carmen Bunaciu a dominat concursul 
de natație de la Amersfoort

100 și aparținea, din anul 
1982, Inei “ ’ ~ ~
Germana).
naciu a 
vingătoare 
d? 100 m spate, cu l’02”68/ 
100. fiind urmată de con- 
cu-ent<de olandeze Brigitte 
van der Lans — l’05”32/ 
100 și lolanda de Rover — 
r05”73/100.

AMSTERDAM 30 (Ager- 
pres). — In ultima zi a 
concursului internațional 
de natație de la Amers- 
foort (Olanda), înotătoarea 
română Carmen Bunaciu a 
stabilit cea mai bună per
formanță europeană 
proba de 50 m spate 
timpul de 29"63/100. 
chiul record era de 29"67/

Kleber (R. D. 
Carmen Bu- 
terminat In
și în proba

în
cu

Ve-
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Acțiuni de cooperare româno-iraaiene
TEHERAN 30 (Agerpres). 

— în apropierea orașului 
Saveh din Iran au înce
put lucrările de construc
ție la barajul Vafreghan, 
unul din cele mai mari o- 
biective de acest gan din 
întreaga țară. La proiec
tarea și executarea lucră
rii colaborează specialiști 
români și iranieni.

Realizarea barajului — 
programat să intre în ex
ploatare în următorii cinci 
ani — va permite acumu
larea a 290 milioane metri 
cubi de apă, cultivarea prin 
irigații a unei suprafețe de

DIN TARILE
0 PRAGA. — Datorită 

lucrărilor in domeniul des
coperirii și utilizării surselor 
netradiționaie de energie, 
pină la sfirșitul actualului 
plan cincinal, in Cehoslova
cia se vor economis- 66 000 
de tone de combustibil con
vențional. Pină la shrțitui 
onUo' 80, folosirea energi
ei solare va perm te sa 
se economisească in Ceho
slovaci a 175 000 de tone de 
combustibil convențional.

ia orezent. eforturile pr n- 
ci paie ale cercetătorilor se 
îndreaptă spre ieftinirea 
prețului de cost al colec
toarelor solare, creșterea 
randamentului lor, găsirea 
locurilor unde folosirea e- 
nergiei solare este cea mai 
eficientă.

★
0 BERLIN. — In prezent, 

in R-D. Germană funcțio
nează 16 000 de cluburi și 
case de cultură in ionele 
rurale. Creșterea occe erată 
în ultimii ani a numărului 
acestora oglindește, pe de 
o parte, sporirea rrvestiți-- 
lor statului in domeniul fu,- 
tiveai, dar și marele interes 
pe care îl acordă oamenii 
muncii din R.D.G. față de 
amenajarea așezămintelor 
culturale.

★
0 VARȘOVIA. - După 

cum relatează agenția PĂP, 
lucrătorii de la căile te
nte poloneze au reușit, 
in 1983, să îndeplinească 
înainte de termen planul 
armai la transportul de 
mărfuri, reali zi nd chiar o 
depășire de 12 milioane 
de tone față de nivelul 
atins in anul 1982. Pentru 
anul tn curs, se prevede 
un spor de 10 milioane de 
tone față de anul 1983

★
0 TIRANA. — Dezvolta

rea Industriei ușoare din 

20 mii ha și asigurarea a 
33 milioane kWh de ener
gie electrică anual pentru 
orașul Saveh și împrejuri
mile sale.

Noul obiectiv se adaugă 
altor acțiuni de cooperare 
româno-iraniene ca de pil
dă, in domeniul producției 
de tractoare și mașini a- 
gricole, irigațiilor, indus
trializării lemnului, siste
matizării unor localități 
rurale și urbane, consti
tuind o expresie a dorin
ței celor două țări de ex
tindere a colaborării eco
nomice pe baze reciproc 
avantajoase.

SOCIALISTE
Albania a inclus, olâturi de 
alte sectoare, crearea ți 
extinderea continuă a sti
clăriei și producției de gea
muri, domeniu in care sa
tisfacerea nevoilor inter
ne se baza, in trecut, in 
principat pe importuri, Au 
fost construite o serie de 
fabrici de sticlă de dimen
siuni mici și mijlocii, in care 
se realizează o gamă lar
gă de produse — butelii, 
geamuri plate ți spec ale, 
vaze ți vase O'namentae 
— foarte solicitate in n- 
dustria alimentară, chimi
că. formoceut că etc.

★

0 MOSCOVA - Plănui 
de dezvoltare soclal-econo- 
mică - a U.R.S.S. pe anul 
1984 prevede, intre altele, 
lărgirea bazei energetice a 
țării. Producția de energie 
electrică va fi de 1 465 mi
liarde de kilowați oră, ceea 
ce reprezintă 3,6 la sută 
mai mult decit în 1983. Po
trivit planului, accentul 
principal va fi pus în con
tinuare pe construcția de 
centrale atomice și de hi
drocentrale, care vor pro
duce cu 12 la sută mai 
mult decit în perioada a- 
nului trecut.

Intrarea în funcțiune a 
unor noi capacități la cen
tralele atomice de la Smo
lensk, Kolsk, Balahovsk ți 
Zaporojsk va marca creș
terea potențialului energe
tic al părții europene a 
U.R.S.S. și al Uralului, U- 
crainei și Bielorusiei.

O dezvoltare intensă va 
cunoaște energetica' Sibe
riei, regiune în care se e- 
difică mari complexe in
dustriale in imediata apro
piere a zăcămintelor de 
cărbune și a celor de pe
trol și gaze.

I J
*J

E3D
■ MOSCOVA - Venitul 

național a crescut in anul 
1983 cu 3,1 la sutâ in com
parație cu anul precedent, 
se arată in Comunicatul 
Direcției centrale de statis
tică a U.R.S.S. cu privire la 
îndeplinirea pionului de 
stat de dezvoltare econo
mică ți socială a Uniunii 
Sovietice pe .1983, dat pu
blicității la Moscova. tn 
aceeași perioada, produc
tivitatea muncii a crescut 
in industrie cu 3,5 la sută, 
producția industrială - cu 
4 la sută, față de 33 la 
sută — prevedere de 
plan —, se arată in comu
nicat

Planul a fost depășit la 
extracția de gaze, la pro
ducția unor metale nefe
roase, de mijloace de auto
matizare și de tehnică de 
calcul, la masini-unelte și

Timpul probabil—luna februarie ț
După cum ne comunică 

Institutul de Meteorologie 
și Hidrologie, in luna fe
bruarie temperaturile medii 
se vor încadra in limite 
no'male. except: nd vestul 
țării, unde vor fi ceva mai 
ridicate, și in centrul țării, 
unde vor fi ceva mai scă
zute decit in mod obișnuit 
Reg mul pluviometric va fi 
debater, ex cep tind nordul 
țării, unde pe alocuri can
titățile de precipitații vor 
depăși valorile medii mul
tra nuale.

Prima decoda se va ca
racteriza printr-o vreme 
ceva mai rece, cu tempe
raturile cele mai coborite 
la mijlocul ei, and mini
mele vor cobori izolat și 
sub minus 15 grade în Tran
silvania, nordul Moldovei 
și vestul Munteniei. Tempe
raturile maxime se vor si
tua între minus 5 și plus 
5 grade, mai ridicate în 
ultimele zile ale decadei, 
îndeosebi în -vestul țării. 
Cerul va fi variabil, mal 
mult noros. Temporar vor 
cădea precipitații predomi
nante și sub formă de nin
soare, exceptînd sud-vestul 
țării, unde la începutul de
cadei vor fi mai ales sub 
formă de ploaie și lapovi- 
ță. Izolat, vor fi condiții de 
producere a poleiului.

In primele zile ale deca
dei o 2-a, vremea va fi în 
general caldă, apoi se va 
răci ușor. Cerul va fi va

la alte produse. Totodată 
— se menționează în docu
ment —, planul nu o fost 
reolizot la extracția de căr
bune, la producția de oțel, 
la îngrășăminte minerale 
și la alte produse.

| BEIJING. — După cum 
transmite agenta China 
Nouă, ta 29 ianuarie, in 
R.P. Chineză a fost lansat 
un satelit experimental, ca
re a fost plasat pe o orbi
tă circumterestră.

■ WASHINGTON. - Pre
ședintele S.UA., Ronald 
Reagan, a anunțat, dumi
nică seara, intr-o alocuțiu
ne televizată, decizia de a 
candida - din partea Parti
dului Republican - pentru 
reînnoirea mandatului pre
zidențial pentru viitoarea 
legislatură - informează a- 
gențiile AP și UPI. El a pre
cizat că George Bush va 
candida alături de el pen
tru funcția de vicepre
ședinte.

riabil. mai mult noros în 1 
a doua parte a decadei. Vor ; 
codea precipitații slabe Io- ț 
cale, mai ales sub formă L 
de burniță și ploaie in Ba- 1 
nat și Crișana, și sub for- 1 
mă de lapoviță și ninsoare ( 
în celelalte regiuni. Vîntul 
va sufla moderat, cu inten
sificări de scurtă durată, * 
mai ales în zona muntoa
să, unde va viscoli zăpada. 
Temperaturile minime vor I 
fi cuprinse între minus 7 și 
plus 3 grade, izolat mai 
coborite in Transilvania, iar 
cele maxime vor fi prepon- i 
derent pozitive. depășind 
izolat în primele zile și va
lorile de plus 14 grade în 
Crișana, Banat, in zona 
subcarpatică și în sudul i 
țării.

• Adine îndurerați de 
pierderea fulgerătoare a co
legului lor r'b

RADU TUDOB 
colectivul de oameni al 
muncii din I.T.A. Deva 
transmite sincere condo
leanțe familiei îndoliate. ■ 

(4070)

In a treia parte a lunii 
va predomina o vreme în 
general închisă. Vor cădea 
precipitații locale sub for- , 
mă de ploaie, lapoviță și 
ninsoare în Crișana, Banat, 
Dobrogea, iar în celelalte 
regiuni mai ales sub for- . 
mă de ninsoare. Vîntul va 
prezenta intensificări din 
sectorul nord în estul țării, 
viscolind local zăpada. La 
munte va ninge viscolit. 
Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 8 și 
plus 2 grade, iar cele ma
xime între minus 4 și plus 
6 grade, mai ridicate în 
sud-vestul țării. Pe alocuri 
se va produce ceață.

(Agerpres)
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TRUSTUL DE CONSTRUCȚII INDUSTRIALE 
CLUJ NAPOCA

GRUPUL DE ȘANTIERE ALBA IULIA
Stradq Clujului nr. 25, județul Alba, 

încadrează prin transfer, repartizare forțe mun
că sau direct, pentru șantierele din Alba lulia, 
Orăștie, Teiuș, Zlatna, următorul personal s

• zidari - dulgheri - mozaicari;
• fierari beton - lăcătuși - instalatori - be- 

toniști j
• maiștri constructori.
încadrarea conform Legii nr. 12/1971 și 

Legii nr. 57/1974.
Se asigură cazare gratuită și masa la can

tină contra cost, precum și posibilitatea plecă
rii la lucru în străinătate, după un stagiu co
respunzător.

Informații suplimentare la sediul grupului - 
biroul plan - învățămînt - retribuire, telefon 
968/12919.

AUTOBAZA 2 DEVA
Str. Ulpia nr. 15

ÎNCADREAZĂ

• un sudor
• un electrician auto
• un tîmplar
• șoferi posesori de permis de conducere 

categoria „D", pentru transport călători, în 
zona Ilia.

Retribuția în acord global conform Legii nr. 
57/1974.'

Pentru relații și încadrare solicitanții se vor 
adresa la compartimentul de personal al Auto
bazei 2 Deva, telefon 16030.

ș_LLLA_l Oceanul înghețat și viața planetei (II)
Cauze/e răcirii globale din 

Mmole 50 milioane de ani 
unt probabil legate de ‘in- 
clrnația „axei*  planetei Terra 
față de Soare, care se schim
bă ta diferite intervale de 
timp.

Specialiștii nu sint una
nimi in aprecierile privind 
rolul Oceanului înghețat de 
Nord în formarea climei pe 
Pâmint, în ultimele 2-3 mi; 
I ioane de ani. Toți sint însă 
de acord că oceanul acope
rit de gheață intră în altfel 
de relație cu atmosfera de
cit oceanul liber. O dovadă 
în acest sens o constituie 
schimbările considerabile de 
temperatură de la o perioa
dă la alta, care se constată 
m prezent. Se pune însă in-, 
trebarea: putea, oare, forma
rea primilor ghețari rn Ocea- 
r v-' l-ighetat de Nord să fie 
caoia apariției perioadei 
T'ec-n-- d n ultimele milioa- 

ț P-pfeat,// ctj mo. 

tivul apar.ției perioadelor 
glaciare și interglaciare este 
legat de înclinația orbitei 
și de distanța la care se află 
Pămintul de Soare în diferite 
perioade.

Ultima problemă care se 
referă la influența Oceanu
lui Înghețat de Nord asupra 
climei este legată de creș
terea evidentă a cantității 
de bioxid de carbon în at
mosferă. Se mai poartă șl 
astăzi discuții dacă acest fe
nomen trebuie pus neapărat 
integral pe seama arderii 
combustibililor in activitățile 
economice ale omului. Ori
cum insă, cercetătorii sint 
aproape unanimi in a afirma 
că una din urmările unei 
creșteri, chiar și mici, a can
tității de bioxid de carbon 
în atmosferă, in comparație 
cu cea actuală, va produce 
efectul de se ă, care va avea 
drept rezultat, în primul rind, 

topirea gheții din Oceanul 
înghețat de Nord.

Desigur că oceanul arctic 
eliberat de gheață va in
fluența circulația generală 
in atmosferă. Chiar și modi
ficările de scurtă durată ale 
timpului, provocate de creș
terea sau diminuarea calo
tei glaciare, atestă că topi
rea gheții în Arctica ar pu
tea ăvea urmări directe a- 
supra climei. Reducerea su
prafeței calotei arctice co
respunde unei deplasări spre 
nord și est a regimului plu
viometric la latitudinile me
dii. Datele obținute cu aju
torul sateliților arată că, în 
1971, suprafața calotei a fost 
cu 12 la sută mai mare de
cit in 1970, ceea ce a de
terminat unele anomalii me
teorologice din anii 1972—73.

S-a emis ipoteza că Ocea
nul Înghețat de Nord, elibe
rat de gheață, va absorbi 
90 la sută din cantitatea de 

energie solară care atinge | 
suprafața lui, in comparație J 
cu 30-40 la sută cit absoar- ■ 
be el în prezent. Apa dez- I 
velită în cursul întregului an • 
de gheață in Arctica va con- | 
stitui cauza unei creșteri a - 
umidității în atmosferă. j

Experimentele realizate cu • 
ajutorul modelelor arată că | 
sporirea umidității atmosferi- , 
ce în Oceanul Înghețat de I 
Nord poate determina spo- J 
rirea cantitativă a precipita- > 
fiilor în Canada și India, in I 
Orientul Mijlociu și China și J 
o reducere a cantități! pre- | 
cipitații/or în mare parte din » 
Europa de nord și Asia, In | 
Statele Unite și pe o mare » 
suprafață a Africii. Aprecie- | 
rile cantitative precise ale • 
acestor schimbări vor deveni | 
posibile numai după crearea » 
unor modele adecvate, |

(sfirșit) t

’mica""
publicitate

VINZABE
• Vind apartarpent liber, 

trei camere. Deva, bulevardul 
Bălcescu, bloc B. scara B, a- 
partament 23, orele 16—19.

(3713) 
D EC E S3

• Cu nemărginită dure
re, soția Ica, copiii Mona 
șl Cosmin anunță Înceta
rea fulgerătoare din viață 
a celui care a fost un bun 
soț și tată, aviator

EADU TUDOB
In mol'mintarea axe loc 

astăzi, orele 14, de la do
miciliul din Deva, strada 
Lenin, bloc 34, scara L

Amintirea Iul va rămlne 
neștearsă in Inimile noas
tre. (4063)

• Colectivul de oameni 
al muncii din Tipografia 
Deva este alături de co
lega lor, Radu Viorica, la 
greaua Încercare suferită 
prin decesul fulgerător al 
soțului

BADU TUDOB (DORU) 
și-i transmite sincere con
doleanțe.

■ Fanftlia Prislopean Traian, 
Florigeta, Cezar și Răzvan îșl 
exprimă regretul pentru pier
derea neașteptată ■ bunului 
prieten

BADU TUDOB, 
fost aviator.

Sintem și vom fi mereu a- 
lăturl de cei dragi lui. Vio
rica, Mona șl Cosmin.

• Familiile Mura $i Iorgo
van sint alături de familia 
Lomonar, greu Încercată de 
pierderea suferită prin dispa
riția sufletului nobil care a 
fost

lag. ROXANA LOMONAR, 
in vîrstă de 24 ani.

(3761)
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