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calitate
capitale la timp și de 

condiție hotăritoare a 
ritmicității și eficienței producției

Un punct distinct, deo
sebit de important pe or- . opririle accidentale, 
dinea de zi a recentei 
ședințe a Comitetului Po
litic Executiv ' 
P.C.R. l-a constituit, cum 
bine se știe, Raportul cu 
privire la planul de 
reparații capitale pe a- 
nul 1984. întocmit în 
conformitate cu Indicațiile 
conducerii partidului și 
statului, Raportul cuprin
de prevederi menite să 
asigure utilizarea eficientă 
și în condiții de maximă 
siguranță în exploatare a 
capacităților de producție, 
a tuturor agregatelor, uti
lajelor șl instalațiilor din 
dotarea unităților econo
mice.

Dezbaterea planului de 
reparații capitale la nivelul 
conducerii partidului nos
tru evidențiază importan
ța deosebită a acestei ac
tivități pentru asigurarea 
continuității în funcțio
nare a mașinilor, agrega
telor și instalațiilor din 
întreprinderi, de pe șan
tiere, din toate sectoarele 
productive și asigurarea, 
pe această bază, a ritmi
cității realizării sarcinilor 
de plan, a creșterii pro
ducției materiale. - Practi
ca economică a demonstrat 
cu forța de convingere a 
faptelor că acolo unde 
reparațiile capitale se 
efectuează la termenele pla
nificate și la un înalt nivel 
calitativ, activitatea pro
ductivă se derulează în 
condiții normale, se elimi-

nă în cea mai mare parte 
de- 

tehnice nepre- 
consumurile exa- 
de combustibil și 
munca se ridică 

superioare de efi-

fecțiunile 
văzute, 

al C.C. al _ gerate 
energie, 
la cote 
ciență.

Sigur,
parații capitale este diversă 
și complexă, cum diversă 
și complexă este însăși 
Industria noastră, aflată 
în plin proces de dezvol
tare și modernizare șl toc
mai de aceea Comitetul 
Politic Executiv a consi
derat că este necesar să 
se elaboreze norme precise 
de executare a reparațiilor 
capitale, în cadrul cărora 
să se stabilească reguli 
clare la nivelul fiecărei 
ramuri a economiei națio
nale. în cadrul lucrărilor 
de reparații capitale se 
impune executarea unor 
operații de modernizare a 
mașinilor și utilajelor, a 
tuturor capacităților de 
producție supuse acestui 
proces, în vederea îmbu
nătățirii parametrilor teh- 
nico-funcționali ai aces- 

• tora, creșterii productivită
ții muncii și îmbunătă
țirea calității- produselor, 
reducerii consumurilor de 
materii prime, materiale 
și energie.

Pentru ca reparațiile ca
pitale să fie realizate în 
termenele planificate ori 
în timpi mai scurți — 
dar fără diminuarea calită
ții execuției — este nece-

schimb, 
iar tn 
costului 
se folo-

activitatea de re-

sar ca lucrările să fie 
pregătite temeinic, să se 
asigure necesarul de mate
riale și piese de 
de combustibili, 
scopul reducerii 
lor este bine să
sească piese de schimb șl 
subansamble recuperate și 
recondiționate de la uti
lajele șl instalațiile ce se 
scot definitiv din funcțiune. 
Totodată, avîndu-se în ve
dere că reparațiile capi
tale se vor executa pe 
bază de contracte în acord 
global, de către unitățile 
beneficiare, prin echipe 
sau brigăzi proprii, ori de 
întreprinderi și brigăzi 
complexe de antreprize, se 
impune organizarea lor 
temeinică, în cele mai 
mici detalii, încît să fie 
stimulatorii pentru cel

(Continuare în pag. a 2-a)

1984 an de producții
agricole record

Legumicultorii asigură baze 
temeinice viitoarei recolte

• Rezultate ce atestă posibilități pentru creșterea 
în continuare a producției de legume și a contribu
ției la fondul de autoapro vizionare. _ • Lucrările de 
pregătire a recoltei viitoare se desfășoară In ritm in
tens. • Sămînța de cartofi a fost pusă la preîncol- 
țire. • Producerea răsadurilor și fertilizările — în 
prim-planul preocupărilor.I--------

' Ferma legumicolă nr. 1 
a Asociației horticole Deva 
a contribuit în anul trecut 
cu o producție suplimen
tară de peste 400 tone le
gume la fondul de auto- 
aprovizionare, depășind în 
același timp beneficiul pla
nificat cu 300 000 lei. în 
conformitate cu sarcinile 
cuprinse în programul ju
dețean de dezvoltare a hor
ticulturii și cele din pro
gramul de autoaprovizio- 
nare, In acest an ferma 
trebuie să producă și să 
livreze la fondul de stat 
peste 1700 tone legume. 
Cerințele formulate de se
cretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, privind obține
rea unor producții record

Ieri a sosit în țara noastră primul 
ministru al Canadei, Pierre Elliott Trudeau

La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușetcu, pre
ședintele Republicii Socia- 
liste România, miercuri, 1 
februarie, a sosit în vizită 
în țara noastră primul mi
nistru al Canadei, Pierre 
Elliott Trudeau.

La aeroportul Otopeni, 
împodobit cu drapelele de 
stat ale celor două țări, 
oaspetele a fost salutat de 
tovarășul Constantin Dăs- 
călescu, prim-ministru al 
guvernului român, de alte 
persoane oficiale.

ÎNCEPEREA CONVORBIRILOR OFICIALE

La Palatul Consiliului de 
Stat au început, miercuri, 
1 februarie, convorbirile 
oficiale dintre președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și primul mi
nistru al Canadei, Pierre 
Elliott Trudeau.

în timpul convorbirilor 
s-a făcut un larg schimb 
de păreri în legătură cu o 
serie de probleme actuale 
ale vieții internaționale și, 
în mod deosebit, cu ini
țiativele și acțiunile ce

trebuie întreprinse în ve
derea asigurării păcii și se
curității pe continentul eu
ropean și în lume.
Președintele Nicolae 

Ceaușescu și 
Pierre Elliott 
și-au exprimat 
da îngrijorare

situației interna- 
au subliniat im- 
intensificării e- 

în vederea opri-

premierul
Trudeau 
profun- 

față de
agravarea 
ționale și 
portanța 
forturilor
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încheierea vizitei delegației de partid 
și guvernamentale a Uniunii 

Sovietice în țara noastră
Miercuri dimineață s-au 

încheiat convorbirile din
tre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
și delegația de partid și 
guvernamentală a Uniunii 
Sovietice, condusă de tova
rășul A. A. Gromîko, mem
bru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., prim-vice- 
președinte al Consiliului de 
Miniștri și ministrul aface
rilor externe al U.R.S.S.

în cadrul acestei ultime 
runde de convorbiri a con
tinuat schimbul de păreri

într-o serie de probleme 
ale politicii internaționale, 

în încheierea convorbi
rilor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul 
A. A. Gromîko au apreciat 
utilitatea și caracterul des
chis, prietenesc al dialogu
lui purtat și au exprimat 
convingerea și speranța că 
el va contribui la dezvol
tarea în continuare a rela
țiilor de prietenie și cola
borare dintre partidele, ță
rile și popoarele noastre.

După încheierea convor
birilor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a avut o scurtă

întîlnire eu tovarășul A. A. 
Gromîko,

★
Miercuri la amiază a pă

răsit Capitala delegația de 
partid și guvernamentală a 
Uniunii Sovietice, condusă 
de tovarășul A. A. Gromî
ko, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.UĂ, 
prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri și mi
nistrul afacerilor externe 
al Uniunii Sovietice, care, 
la invitația Comitetului 
Central al Partidului Co
munist Român și Guver
nului Republicii Socialiste 
România, a făcut o vizi*?  
în țara noastră.

REALIZAREA PRINCIPALILOR INDICATORI Al DEZVOLTĂRII 
ECONOMICO-SOCIALE A ROMÂNIEI IN ANUL 1983

Volumul total al 
comerțului exterior

Export 
Import

101,4 • tos
EXPORT IMPORT
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C.S. Hunedoara Perseverență, inițiativă, răspundere

pentru reducerea consumurilor energetice

6 000 TONE 
CĂRBUNE 

PESTE PLAN
Cu cele peste 6 000 

tone de cărbune extrase 
suplimentar planului in 
luna ianuarie a.c„ mi
nerii de la Uricani se 
situează printre cele 
mai harnice colective 
de muncă din bazinul 
carbonifer al Văii Jiu
lui. Toate sectoarele În
treprinderii dau cărbu
ne peste prevederi. De 
asemenea, sectorul de 
investiții a încheiat 
prima tună a anului cu 
o depășire de plan de 
aproape 50 ml. De men
ționat că formațiile care 
deservesc cele două 
complexe mecanizate de 
mare productivitate, con
duse de Ilie Amorăritei 
și Petre Mandriș, au 
realizat randamente de 
18 tone pe post, extră- 
gînd de la începutul 
anului peste 18 000 to
ne de cărbune.

în anul 1984, sigure și sta
bile, își găsesc expresie 
concretă în modul cum ac
ționează în aceste zile le
gumicultorii fermei amin
tite.

Potrivit planului de cul
tură, ponderea între sorti
mentele de legume o de
țin vărzoasele, ceapa us
cată, rădăclnoasele, ardeiul 
și legumele-verdețuri. Pen
tru folosirea intensivă a 
pămîntului — ne spunea 
șeful fermei, ing. George- 
ta Vlad — atenție sporită 
se acordă culturilor anti
cipate, succesive și inter
calate. în cadrul pregăti
rilor pentru viitoarea re-

știe că CS. Hu- 
este un mare cori
de energie electri-

T. DOBRICEANU
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— Se 
nedoara 
sumator 
că. în același timp, colec
tivul muncitoresc de aici 
dovedește răspundere și 
inițiativă în producție, cau
tă continuu căi și metode 
pentru diminuarea consu
murilor energetice. Să ne 
oprim la cîteva dintre rea
lizările obținute în acest 
domeniu, tovarășe VI- 
CHENTE OLARU, inginer 
principal la serviciul ener
getic al combinatului.

— Anul trecut, din sis
temul energetic național 
am consumat mai puțin cu 
17 953 MWh decît planifi
carea inițială, iar în cen
tralele proprii am produs 
suplimentar 16 758 MWh. 
Aceste realizări au fosă do-

bîndite pe seama valorifi
cării integrale a produse
lor noastre secundare: ga
zul de furnal și de cocse- 
rie, căldura gazelor arse 
și altele.

— Dacă vreți să concre
tizați.

— Prin recuperarea căl
durii conținute in gazele 
arse de la cuptoarele teh
nologice din secțiile OJS.M. 
II, bluming 1 300, lamino
rul de profile mijlocii, la
minorul de 800 mm, sîr- 
mă I, linia fină, iar din 
trimestrul IV, și de la blu
ming 1000 am economisit 
căldura pentru a cărei pro
ducere ar fi trebuit să ar
dem peste 65 000 tone com
bustibil convențional. La 
uzina cocsochimică s-a rea
lizat un tunel de âttgheț

pentru vagoanele cu căr
buni, tunel în care nu se 
folosește gazul metan, ei 
căldura gazelor arse rezul
tate de la cuptoarele a- 
dînci ale laminorului de 
800 mm. în felul acesta 
economisim anual mai bine 
de 800 000 metri cubi gaz 
metan. Aș vrea să mai 
menționez că în toate sec
țiile combinatului nostru 
s-au realizat instalații 
mici, proprii, deosebit de 
ingenioase și ieftine, care 
se folosesc la încălzirea 
spațiilor, prepararea apei 
calde la vestiare, în alte 
scopuri, instalații în care 
se utilizează căldura ga-

GH. I. NEGREA
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OAMENI 
Al MUNCII !

Reducerea cu un 
procent, în acest an, 
a consumului de e- 
nergie electrică, pe 
întreaga țară, asigu
ră o economie de 
770 000 MWh.

Este producția me
die de energie elec
trică pe care o pro
duc într-un an, îm
preună, hidrocentra
lele de la Bicaz și 
Argeș.

Rețineți, deci ! Cea 
mai sigură sursă de 
energie este econo
misirea. Folosiți-o la 
maximum !



IERI A TNCEPUT RECENSAMlNTUL ANIMALELOR

Mîndria de a fi buni gospodari Din activitatea organizațiilor sindicale
Ieri, în toate localitățile 

județului nostru, ca și în 
întreaga țară, a început re- 
censămîntul animalelor do
mestice, acțiune de o deo
sebită însemnătate pentru 
dezvoltarea în continuare 
a sectorului zootehnic, pen
tru fundamentarea măsu
rilor de realizare a preve
derilor Programului unic 
de creștere a producției 
agricole în gospodăriile 
membrilor cooperativelor 
agricole de producție și în 
gospodăriile producătorilor 
particulari, precum și a 
sarcinilor din programul 
le autoconducere și auto- 
iprovizionare teritorială.

Pentru a vedea cum se 
iesfășoară recensămintul 
mintalelor, ieri le-am în- 
oțit pe recenzoarea Maria 
Vlbu și pe înlocuitoarea ei, 
luxandra Bondoc, în ac- 
iunea desfășurată la gos
podăriile populației din sa- 

■j1 Chimindia, comuna Hă- 
ău.
Am intrat în gospodăria 

ăranului cooperator Vi- 
■hente Lugojan. om la 73 
de ani, care, împreună cu 
soția. Emilia, se situează 
în rîndul celor mai buni 
crescători de animale din 
icest sat.

— întotdeauna mi-a plă
cut să mă îndeletnicesc cu 
creșterea animalelor — ne 
spunea Vichente Lugojan. 
tn prezent. In gospodăria 
mea cresc două vad și o 
vițea, 16 oi, patru porci și 
păsări. De la cele două 
vaci am predat în anul tre
cut peste 6 000 1 lapte, iar

pentru acest an am con
tractat 6 000 1. De aseme
nea, voi mai da un porc, 
lînă, ouă și alte produse. 
De la una din vaci, care 
va făta la sfîrșitul lunii 
martie, obțin zilnic cîte 
25—30 1 lapte. în furaja
rea vacilor cu lapte dau 
cocenii și sfecla în stare 
tocată, precum și tărfțe. 
Statul ne acordă însemna
te stimulente pentru pro
ducția livrată pe bază de 
contract. Numai pentru 
laptele predat în anul tre
cut am primit 600 kg tă- 
rițe și am încasat peste 
16 000 lei. Consider că Pro
gramul unic de ale cărui 
prevederi am luat cano'- 
tință cu mult interes și 
satisfacție 
determine 
accentuată 
malelor in
rănilor cooperatori și pro
ducătorilor cu gospodărie 
particulară, folosirea mat 
bună a pămlntului și spo
rirea contribuției gospodă
riilor populației la fondul 
de autoaproviztonare șl la 
fondul ie stat, așezfnd pe 
baze echitabile schimbul 
de produse între oraș și 
sat

Cooperatoare» 
Bem bea deține to 
dărie cinci bovine, 
porci și 17 păsări, 
încheiate contracte 
lapte și un porc. Interlocu
toarea ne-a relatat că au 
poate concepe ca un țăran 
cooperator să aibă gospo
dărie fără animale.

este menit să 
dezvoltarea mai 
a creșterii ani- 
gospodăriiie ță-

Emilia 
gospo- 
patm 
rrfr.c 

pentru

— Hărnicia și priceperea 
fiecărui gospodar se vede 
după cîte animale crește 
— afirma cooperatoarea 
Sofia Voica. Soțul lucrea
ză la Simeria, dar asta nu 
ne împiedică să creștem 
două taurine, cinci oi, doi 
porci, un cal și 27 de pă
sări, contractînd cu statul 
surplusul de produse. Am 
înțeles îndatorirea cetățe
nească ce ne revine să de
clarăm real toate anima
lele și păsările ce Ie avem, 
de exactitatea datelor eon- 
vingtndu-se și recenzoarea 
prin numărarea acestora.

Un bun crescător de a- 
nimale este și cooperato
rul loan Cîzu Iui Avram, 
care împreună eu fiul. 
Bucur, dețin în gospedărie 
peste 190 oi. De asemenea, 
=xemn!eie oferite de Cor
nel Ctzn. Ion Tulea. Ion 
Jder și mulți alții. dove
desc că fn gospodăriile ță
ranilor cooperatori se pot 
crește mal multe anima
le, astfel contribuind la 
materializarea prevederilor 
Programului unic.

— Lt cele 120 de gospo
dării din sat consider că 
fa cei mult cinci zile voi 
încheia recessămîntal ani
malelor — ne spunea re- 
cenzoa-ea Marfa Alba. în- 
țeieglnd importanta acestei 
acțiuni, deținătorii de ani
male dovedesc corectitudi
ne si ne dau tot sprijinul 
să cunoaștem cu exactitate 
situația fiecărei gospodării.

PROBLEME MAJORE 
ALE PRODUCȚIEI 
IN DEZBATEREA 
COLECTIVULUI

De curînd, grupele sindi
cale de Ia secția de che
restea Vața, a I.FLLT. De
va, au supus dezbaterii co
lectivului de muncă modul 
in care se acționează pen
tru creșterea productivită
ții muncii, îmbunătățirea 

producției ți tede- 
în condiții 

sarcinilor la

calității 
plinirea 
bune a 
port.

întreaga dezbatere a 
în evidență faptul că 
ția, colectivul dispun de 
rezerve încă nefolosite tn 
exploatarea mașinilor și 
utilajelor, in lărgirea ga
mei sortimentale și ridi
carea parametrilor calita
tivi ai producției de che
restea. O atenție cu totul 
specială s-a acordat în 
timpul dezbaterii realizării 
sarcinilor de plan la pro
ducția destinată exportului, 
pentru care au și fost 
adoptate măsuri speciale.

Grupele sindicale au luat, 
de asemenea, măsuri me
nite să 
indicii de 
șinilor și 
ducerea 
materiale, 
bustlbil 
disciplina 
că.

mai
ex-

pus 
sec-

Îmbunătățească 
utilizare a ma- 
instalațlilor, re- 
consumurilor de 
energie și com- 
și eă întărească 
la locul de mun-

SEARA CULTURAL- 
EDUCATIVA A GRUPEI 

SINDICALE

NICOLAE TIRCOB
De curînd, grupa sindi

cală, din sectorul de gos-

Legumicultorii asigură baze 
temeinice viitoarei recolte 
(Urmare din pag. 1)

coltă s-a trecut din vreme 
la efectuarea a o serie de 
lucrări. Astfel, în solarul 
ce ocupă o suprafață de 
3 000 mp se lucrează la for
marea paturilor calde, ur
mînd ea aici să fie pro
duse circa 1 500 000 fire 
răsaduri de vinete, ardei 
și varză. Pînă acum s-au 
adus peste 400 tone gunoi 
de grajd din necesarul de 
1000 tone, pentru realiza
rea răsadnițelor calde. De 
asemenea, s-au procurat 
semințele și pesticidele de 
care ferma are nevoie. 
S-au cernut 200 tone mra- 
niță și 
gătirea 
minți 
pentru 
tată și 
colțire.

în zilele de lamă, cînd 
starea terenului a permis, 
s-au aplicat îngrășăminte 
chimice pe 67 de hectare, 
cite 400 kg 
hectar. Cele 
cupate cu 
țuri au fost ______
cîte 300 kg azotat de amo
niu la hectar. Concomitent, 
pe 12 ha s-au împrăștiat 
îngrășăminte organice, iar

s-a trecut la pre- 
amestecurilor. Să- 

de cartofi timpurii 
12 hectare este sor- 
pusă deja la preto

complexe la 
14 hectare o- 
legume-verde- 
fertilizate cu

alte 4 ha urmează să fie 
îngrășate in zilele viitoare.

Se află in curs de fina
lizare reparațiile și revi
ziile la utilajele pentru iri
gații și ia mașinile agri
cole, urmînd să fie revi
zuite și canalele de iriga
ții. Tractoriștii Constantin 
Hulban, Iosif Dorde, Ion 
Dobai și Alexandru Olaru, 
legumicultorii Ștefan Sto- 
ian, Pavel Gherman și E- 
mil Mihuț, cooperatorii Mi
hai Nojogan, Victor Alba, 
Gheorghe Donca, Ștefan 
Dobromir, Elisa beta Lugo
jan, Anica Bodean, Gheor- 
ghița Hangan, Ileana Mi
ron și alții, se străduiesc 
să realizeze la timp și la 
un înalt nivel calitativ 
lucrările ce hotărăsc soar
ta viitoarei producții de 
legume.

Organizarea și retribui
rea muncii to acord global, 
cît șl preocuparea pentru 
ridicarea pregătirii politi
ce și profesionale a legu
micultorilor reprezintă fac
tori care dan certitudinea 
că ți tn acest an ferma ișl 
va onora In cele mai bune 
condiții sarcinile ce-i re
vin din programul de auto
conducere și autoaprovizio- 
nare teritorială.

' _ SM A. Dev» — Centrul de reparații motor de tractor. 
| Comunistul Emil Bretoteanu lucreazâ la postul de montaj 
| mecanisme de distribuție.

(Urmare din pag. 1)

zelor arse, a apei de ră
cire a agregatelor, conden
sul, aburul uzat, căldura 
conținută în diverse trep
te de comprimare a aeru
lui, nicidecum energia e- 
lectrică, pe care în felul a- 
cesta o economisim.

— A trecut o lună de 
muncă din acest an. Care 
sînt căutările dumneavoas
tră, ale specialiștilor din 
combinat, pentru ca, așa 
cum ne cere conducerea 

; partidului, personal tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
întreaga producție mate
rială să se obțină cu con
sumuri energetice cît mai 
reduse ?

— Aș vrea să subliniez 
că pentru 1984 s-a acordat 
cea mai mare atenție ela-

podărie șl locuințe al E. M. 
Ghelari a organizat, la clu
bul minier din localitate, o 
reușită seară cultural-edu- 
cativă.

înscrisă în faza de masă 
a festivalului „Cîntarea 
României1* acțiunea, conce
pută sub forma unei șta
fete folclorice, a determi
nat o mobilizare activă a 
tuturor lucrătorilor secto
rului la o serioasă pre
gătire. S-au format mai 
multe formații artistice noi, 
în care s-au încadrat și 
membrii familiilor — soții 
și copii, iar altele au 
reactivizate, pentru 
punctul de pornire al 
fetei să aibă 
deplină. Și 
tă. în acea 
tovarășii de 
preună cu 
s-au adunat 
intr-o zi de sărbătoare. Și, 
a fost cu adevărat o săr
bătoare, consacrată aniver
sării zilei de naștere a se
cretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Cu acest pri
lej, subinginerul Iosif Vlad 
a ținut o expunere în fața

fost 
ca 

șta- 
o reușită 

a avut retlșl- 
după-amiază, 
muncă, îm- 

familiile lor 
la club, ca

celor prezenți despre viața 
și bogata activitate a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, consacrată fău
ririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate și 
înaintării țării spre comu
nism.

Seara s-a derulat printr-o 
bogată gamă de activități, 
la care și-au dat concursul 
formațiile proprii ale gru
pei sindicale : cor, brigadă 
artistică, formație de dan
suri, recitatori, orchestră 
de muzică populară și u- 
șoară. Invitatul serii a fost 
solistul vocal și clarinetis
tul Drăgan Munteanu, lau
reat al mai multor concur
suri, fiul muncitorului 
Adam Munteanu, care lu
crează chiar în acest sec
tor, om care nu peste multă 
vreme va ieși la pensie.

A fost o seară încărcată 
de frumusețe 
în care s-au 
tințe noi, iar 
simțit bine.

șl căldură, 
legat cunoș- 
oamenii s-au

MIHUȚ,

15,05

GAVRILA 
organizatorul grupei sindicale 

a sectorului gospodărie 
locuințe al E. M. Ghelari

Reparațiile capitale la 
timp și de calitate

(Urmare din pag. 1)

care le realizează și ren
tabile pentru economia 
națională.

Măsurile adoptate de Co
mitetul Tolitic Executiv 
privind activitatea de re
parații capitale In anul 
1984 sînt extrem de pre
țioase pentru colectivele 
de muncă din industria hu- 
nedoreană, dotată cu un 
considerabil volum de ca
pacități de producție, cu 
agregate și utilaje de înal
tă complexitate tehnică — 
îndeosebi in minerit, 
derurgie 
dar și 
mașini, 
industria 
tulul și a materialelor de 
construcții, ca și in trans
porturi, pe șantiere etc.

Astăzi, cînd în fața 
economiei naționale se pun 
sarcini deosebit de impor
tante și de mobilizatoare, 
cînd țara are nevoie acută 
de energie electrică și de 
cărbune, de oțel de cali
tate superioară și de mi
nereuri, de alte produse de 
bază pentru continua sa 
dezvoltare economico-so- 
cială — pe care Ie asigu
ră județul nostru —, este 
necesar ca activitatea de 
reparații capitale să fie 
organizată și să se desfă
șoare în cele mai bune 
condiții, în spiritul mă
surilor adoptate de partid, 
tocit să confere produc
ție! ritmicitate șl eficiență 
sporită. Așa cum a stabilit 
Comitetul Politic Execu
tiv, privind eșalonarea 
reparațiilor capitale pe tri
mestre șl luni, la utilajele 
producătoare de energie.

si-
» 

de 
In

ți energetică 
în construcția 

in chimie, 
ușoară, a cimen-

cum sînt și grupurile e- 
nergetice de la termocen
tralele Mintia și Paroșeni, 
reparațiile capitale și lu
crările cu caracter de 
modernizare trebuie făcute 
în perioadele în care con
sumul de energie, pe an
samblul economiei națio
nale, este mai mic, iar la 
utilajele 
toare de 
din combinatele siderur
gice de la Hunedoara și 
Călan, de la întreprinde
rea de lianți Deva sau din 
unitățile industriei extrac
tive — reparațiile capi
tale să se execute în pe
rioadele cînd 
de energie la 
este ridicat.

Eșalonarea, 
desfășurarea 
capitale 
cu temeinicie și 
dere la nivelul 
unități economice, 
consultarea factorilor con
ducători de resort, a ce
lorlalte organisme impli
cate în această vastă și 
importantă activitate eco
nomică. Considerăm 
experiența pe care o 
majoritatea colectivelor 
muncă hunedorene în 
ceastă direcție, completa
tă cu recentele măsuri sta
bilite de conducerea parti
dului vor determina per
fecționarea 
aspectele 
reparații 
tarea lor 
exigențe 
această cale, 
rii normale 
a realizării unui însemnat 
volum de produse fizice 
de care țara are mare 
trebuință.

mari consuma- 
energie — cele

consumul 
nivelul țării

începerea și 
reparațiilor 

trebuie hotărîte 
răspun- 
fiecărei 

după

că 
au 
de 
a-

sub toate 
a activității de 
capitale, execu- 
în spiritul noilor 
și asigurarea, pe 

a desfășură- 
a producției,

Perseverență, inițiativa, răspundere pentru
reducerea consumurilor energetice

borării unor balanțe ener
getice reale, pe fiecare a- 
gregat In parte, în vede
rea îmbunătățirii randa
mentelor de utilizare a a- 
cestora. Pe baza experien
ței bune dobindite în ma
joritatea secțiilor noastre 
de bază, perseverăm in a 
găsi noi căi 
economisire 
lectrice, a 
materiale, 
Ne-am stabilit să produ
cem anul acesta în cen
tralele proprii 123 000 MWh 
energie electrică, pe care 
nu o vom lua deci din sis
temul energetic național.

și mijloace de 
a energiei e- 

consumurilor 
to general.

Construim 
de dezgheț 
nele cu minereu, în 
se va folosi căldura gaze
lor arse de la cuptoarele 
blumingului de 1000 mm. 
Este în curs de cercetare 
șl — în funcție de rezul
tate se va finaliza — o in
stalație de recuperare a 
căldurii de la cauperele 
furnalelor de 1000 metri 
cubi. De asemenea, fina
lizăm instalația de 
călzire a fierului 
Înaintea încărcării 
relor de la oțelăria 
că nr. 2. Avînd o 
ratură de peste 350

încă un tunel 
pentru vagoa- 

care

preîn- 
vechi 

cuptoa- 
electri- 
tempe- 
de gra-

de la introducerea în cup
tor, se economisește o mare 
cantitate de energie electri
că, energie ce se consuma 
înainte pentru încălzirea 
fierului vechi care se în
cărca rece în cuptoare.

— Ce se preconizează la 
oțelăriile electrice, la lami
noare, cunoscut fiind fap
tul că aici se consumă o 
mare cantitate de energie 
electrică 7

— în procesul de elabo
rare a oțelului electric se 
va introduce calculatorul 
electronic, care va condu
ce întregul proces de fa
bricare a oțelului, neper-

mițind nici un fel de con
sum în plus față de limi
tele stabilite. S-au făcut 
experimentări și rezultate
le sînt bune. La blumingul 
de 1300 mm vor începe 
experimentările în vederea 
conducerii procesului de 
încălzire cu ajutorul cal
culatorului. Proiectele sînt 
gata, s-au lansat comen
zile pentru piese la Fabri
ca de calculatoare Bucu
rești. Pe măsură ce vor 
sosi va începe montajul 
noii instalații. Avem în 
vedere șl o mal mare ra
piditate în circulația lin- 
gourilor calde de Ia oțelă-

rii la laminoare, pentru a 
economisi energia electri
că la cuptoarele laminoa- 
reior.

Dacă îmi este îngăduit, 
aș vrea să mă folosesc de 
acest prilej pentru a mă 
adresa minerilor din Va
lea Jiului, solicitînd să ne 
livreze cărbunele în limi
tele de calitate și umidi
tate stabilite. Am putea 
produce mai mult cocs cu 
consumuri energetice re
duse. De asemenea, de la 
LM. Hunedoara' așteptăm 
dolomită brută fără pămînt 
și umiditate depășită. A- 
ceasta ne-ar ajuta să eco
nomisim energie electrică 
și gaz metan la fabricarea 
dolomite! sinterizate, să 
realizăm economii însem
nate la consumurile ener
getice.
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NE Prin fiecare lecție trebuie 
să facem și educație

Deschiderea anului de pregătire 
pentru apărarea patrieilufesio-
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— Școala generală și-a 
redeschis cursurile după o 
vacanță de iarnă bogată in 
manifestări recreativ-edu- 
cative, împlinite de aceas
tă dată și de frumusețile 
multașteptatei ninsori. Va
canța a fost, totodată, ge
neroasă și în acțiuni pre
gătitoare ale celui de-al 
II-lea trimestru școlar. Vă 
rugăm, stimate tovarășe 
Vasile Blendea, inspector 
general adjunct al Inspec
toratului școlar județean, 
să vă referiți Ia acțiunile 
care au premers deschide
rea în mai bune condiții 
a noului trimestru de mun
că.

— într-adevăr această 
vacanță a fost deosebit de 
bogată în manifestări — 
de la taberele de profil 
(matematică, fizică, limba 
română, chimie, biologie 
etc.) pentru elevi — la 
acțiunile de perfecționare 
a cadrelor didactice privind 
problematica activității po
litico-educative. Tematica 
acțiunilor de perfecționare 
a cadrelor didactice a fost 
axată pe probleme ale edu
cației revoluționar-patrioti- 
ce a elevilor, prin muncă 
și pentru muncă, materia- 
list-știlnțifică și moral- 
cetățenească. Tot In aceas
tă perioadă s-au desfășu
rat cercurile pedagogice 
de specialitate care au 
dezbătut stadiul parcurge
rii programelor școlare, 
metodologia predării unor 
teme, lecții șl capitole mai 
dificile pentru trimestrul 
doi.

— Am urmărit, în cadrul 
acestor cercuri, acțiuni 
practice deosebit de utile 
pentru multe cadre di
dactice.

— Aceasta a fost ideea 
organizării lor — de a asi
gura o pregătire anticipată
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INFORMAȚII • NOTE
Se corectează 

estetica clădirilor

Au ieșit nu demult de 
sub mistria zidarilor fa
țadele blocurilor T 3 și 
T 4 de pe strada Traian 
din Hunedoara. Au ieșit 
cu totul înnoite și armo
nios încadrate în peisajul 
arhitectonic al cartierelor 
noi. Lucrarea face parte 
dintr-o alta de mai mari 
dimensiuni destinată a co
recta și a îmbogăți cu 
elemente noi fațadele în
vechite ale unor blocuri 
construite în urmă cu ani 
la Hunedoara. Utilul și 
confortabilul trebuie să 
facă mereu casă bună și 
cu frumosul.

Ajutor reciproc

Casa de ajutor reciproc 
de pe lingă Consiliul oră
șenesc al sindicatelor din 
Hațeg numără peste 3 700 
de membri, însumînd un 
fond social de peste 19 
milioane lei. O puterni
că instituție de întrajuto
rare. Dovada acestei afir
mații o face bilanțul pe 
anul trecut: a acordat 
împrumuturi în valoare 
de peste 20 milioane lei 
unui număr de 1663 
membri. O medie de cir
ca 12 000 lei pe fiecare 
membru care a solicitat 
împrumut (Nicu Sbuchea, 
corespondent).

îl semnalăm pe 
1-HD-2013 patrulelor 

de circulație

Era o ceață de nu 
vedeai bine la 10 pași. 

a cadrelor didactice pen
tru lecțiile ce le vor preda 
în noul trimestru.

— Un trimestru mai scurt 
ca durată (două luni și o 
săptămînă) dar dens în 
procesul instructiv-educa- 
tiv. Cum se va acționa 
pentru ca acest proces să 
răspundă noilor exigențe 
calitative ale școlii 7

— Putem aprecia că 
personalul didactic din ju
deț a pășit în noul tri
mestru cu o pregătire te
meinică, ceea ce-i va per
mite realizarea cerințelor 

partidului. Sporirea laturii 
educative a fiecărei lecții 
este, în acest sens, un ele
ment de bază. Adevărata 
educație se face prin lec
ție. Insistăm pe integra
rea documentelor de partid 
în fiecare lecție și valori
ficarea la maximum a po
tențialului educativ al fie
cărei teme prezentate. Pro
fesorul trebuie să formeze, 
prin intermediul cunoștin
țelor predate, convingeri 
care să se transforme în 
atitudini, iar acestea să se 
materializeze în rezultatele 
obținute la învățătură, în 
întregul comportament al 
elevilor. Un ilt obiectiv 
important — de fapt efi
ciența primului obiectiv — 
este ridicarea nivelului de 
pregătire al elevilor. S-a 
cerut cadrelor didactice 
mai multă atenție pregăti
rii fiecărei lecții, utilizării 
mijloacelor audiovizuale — 
ceea ce dă posibilitate ele
vului să participe cu cît 
mai muîți analizatori la 
lecție. Aceasta sporește 
capacitatea de reținere a 
celor predate, iar durabili
tatea cunoștințelor este 
mal mare. în aceste zile 
încep șl analizele în con
siliile pedagogice, care pri
lejuiesc șl momentul sem
nării de către personalul 
muncitor din unitățile de 
învățămînt a contractului- 
angaj ament Acesta repre
zintă o angajare respon
sabilă a slujitorilor școlii 
pentru aplicarea In viață 
a politicii partidului și 
statului nostru, pentru 
desfășurarea unei acti
vități instructiv-educative 
la parametri calitativi su
periori.

LUCIA LICIU

Secție de sifoane 
și sucuri

In Geoagiu, la parterul 
blocului 1, s-a deschis 
o secție de sifoane și 
sucuri. Avînd o capaci
tate de îmbuteliere de 
1 000 sifoane și 1 500 sti
cle de sucuri pe zi, sec
ția, aparținînd coopera
tivei de producție, achi
ziții și desfacerea mărfu
rilor din comună, pune 
in permanență produsele 
amintite la dispoziția 
locuitorilor satelor din 
zonă.

ORICUM, NUMAI PRIN MUNCA NU

I Kovacs Petru, originar din Lugoj,
• a fos> condamnat recent de către
I Judecătoria din Deva la un an inchi-
• soare. Motivul ? Inculpatul, in vîrstă 
| de 39 de ani, și-a părăsit soția și cei
• 3 copii, străbătind in lung și in lat 
I țara, trăind din ce „pica", numai din 

e muncă nu. Ii plăcea să vagabondeze.
. Sursa de trai: contravaloarea sticle

lor strinse de prin containere de
• resturi menajere, sau a altor obiecte
’ pe care le valorifica.
• Depistat în municipiul Deva, unde

1 se adăpostea prin case ce urmau
• să fie demolate, a fost deferit justi-

I ției care i-a aplicat pedeapsa amin-
• tită.
I

■ DUPĂ FAPTA SI RĂSPLATĂ
I
• Buni amici, loan Pădurean și losif 
| Pogan, din Deva, s-au obișnuit să
• ducă un trai cît mai ușor pe seama 
I sustragerii unor bunuri din avutul
• obștesc. De curînd el au fost jude- 
I câți de către Judecătoria din Deva,
• primuî pentru furt, iar cel de-al 
| doilea pentru tăinuire în paguba avu- 

w tutui obștesc, aplicîndu-li-se pedeapsa 
I de cîte 8 luni închisoare cu execu- 
s tarea prin muncă corecțională. S-a 

■ reținut că loan Pădurean, primitor-
• distribuitor la F.P.N.C. Mintia, a scos

pe căi lăturalnice, într-un multicar, 
doi saci cu furaje concentrate pe 
care intenționa, cu sprijinul amicului 
său, să-i valorifice. Nerecunoscîndu-șl 
vina și fiind nesinceri, și-au primit 
pedeapsa cuvenită, recursul ambilor 
fiind respins.

PENTRU ÎNȘELĂCIUNE

Pentru infracțiunea de înșelăciune, 
Judecătoria din Petroșani a condam- 
nat-o pe Istina Bîrsan, din satul

Fapte din instanță
Șerel, la 2 ani închisoare. Inculpata, 
condamnată pînă în prezent de încă 
12 ori tot pentru asemenea fapte, 
n-a tras însă nici un fel de învă
țăminte din apucăturile sale și a 
continuat să apeleze la tot felul de 
acte de înșelăciune pentru a profita 
de venituri necinstite. Recent, i-a 
convins pe cetățenii Teodor Oaidă și 
Ioana Oaidă că este deosebit de pri
cepută în ale vrăjitoriei și că îl va 
ajuta să-și regăsească suma de 1 800 
lei și alte obiecte, toate însumînd 
7 700 de lei. A încasat suma pre
tinsă și apoi a dispărut din localitate.

Cu prilejul deschiderii 
noului an de pregătire pen
tru apărarea patriei, ieri, 
la Deva, Hunedoara, Sime
ria și în alte orașe din 
județ s-a desfășurat revis
ta de front, la care au 
participat formațiuni de 
gărzi patriotice, apărare 
civilă, de Cruce Roșie și 
detașamente de tineret.

Eveniment deosebit în 
activitatea tuturor forma
țiunilor patriotice, revista 
de front a evidențiat gra
dul înalt de pregătire a 
comandanților și luptăto

Aspect de la defilarea formațiunilor și detașamentelor de luptători din gărzile pa
triotice de la Deva.

SCHIMB DE EXPERIENȚA

La invitația Consiliului 
județean Alba al sindica
telor, membrii corului sin
dicatului învățămînt din 
municipiul Deva au parti
cipat la un interesant și 
util schimb de experiență 
cu formații similare din 
municipiul Alba Iulia,

Rodnicul dialog, prilej 
pentru o mai bună cu
noaștere a împlinirilor pe

Centru de schimbare a buteliilor

In cartierul Livezeni din 
Petroșani s-a dat în folo
sință un nou centru de 
schimbare a buteliilor de 
aragaz. Amplasat în incin

Azi, la Deva, meci amical

MUREȘUL EXPLORĂRI - „POLI" TIMIȘOARA
Una dintre candidatele seriei a III-a a diviziei B 

Ia promovarea în primul eșalon, Politehnica Timi
șoara, va juca azi, cu începere de Ia orele 15,30, 
la Deva, cu formația locală Mureșul Explorări.

Desigur, spectatorii vor asista la un meci atrac
tiv, interesant.

rilor din județul nostru, 
hotărîrea tuturor de a 
acționa cu abnegație și res
ponsabilitate — în calitatea 
lor de proprietari, produ
cători și beneficiari ai 
bunurilor materiale și spi
rituale șl, în același timp, 
de apărători ai cuceririlor 
revoluționare ale poporu
lui, a întregii avuții a 
țării — pentru traduce
rea în viață a hotărârilor 
Congresului al XII-lea și 
Conferinței Naționale ale 
partidului, pentru desăvâr

plan artistic, a vieții cul
turale din cele două ju
dețe vecine, a fo6t urmat 
de vizite la Muzeul Unirii, 
la alte locuri cu adinei 
rezonanțe istorice, care 
amintesc de mărețele eve
nimente ale luptei poporu
lui nostru pentru realiza
rea nobilului ideal al 
Unirii. (Stelian Dena, co
respondent).

ta punctului termic nr. 6, 
centrul amintit asigură 
condiții optime de aprovi
zionare cu butelii a locui
torilor din zonă. 

șirea pregătirii de luptă și 
apărare.

Momentul solemn al scoa
terii drapelului de luptă și 
intonării Imnului de Stat 
al Republicii Socialiste 
România a fost urmat de 
festivitatea înmînării de 
diplome comandanților de 
formațiuni și detașamente, 
luptătorilor care s-au evi
dențiat în activitatea de 
pregătire în anul 1983.

Revista de front s-â 
încheiat cu defilarea for
mațiunilor și detașamen
telor de luptători.

Un nou concurs 
cu buletine

Comitetul Național pen
tru Apărarea Păcii din Re
publica Socialistă Româ
nia organizează un nou 
concurs — pentru Fondul 
Păcii — cu buletine dotat 
cu premii. Concursul are 
genericul „Mari inițiative 
ale României, ale președin
telui Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru 
apărarea păcii și viitorului 
omenirii".

Noua întrecere — la 
care poate participa orice 
cetățean cu unul sau mai 
multe buletine — se des
fășoară în perioada febru
arie—apriliV Buletinele, cu- 
prinzînd răspunsurile la 
întrebări, vor fi trimise, 
pînă la data de 30 aprilie, 
la adresa : „Comitetul Na
țional pentru Apărarea 
Păcii, strada Biserica Am- 
zei, nr. 29, lectorul I, cod 
70 172, București, cu men
țiunea „Pentru concurs". 
Se acordă 760 premii 
(I—V) de la librete C.E.O, 
în valoare de 25 000 lei, 
la premii în valoare de 
500 lei.

• - •

A fost însă depistată, iar acum își • 
ispășește pedeapsa cuvenită. I

•
T1LHARUL A GĂSIT CEEA CE... i

N-A CĂUTAT e

Judecătoria din Hunedoara l-a * *

Școala hunedoreanâ 
în fața unor 

noi exigențe 
calitative

programelor școlare la un 
nivel calitativ superior. în 
dezbaterile șl cercurile des
pre care am vorbit, ca
drele didactice din toate 
ciclurile de Invățămlnt 
și-au exprimat hotărîrea 
de a realiza lecții cît mai 
accesibile, care să condu
că la creșterea nivelului 
de pregătire al elevilor sub 
aspect teoretic și practic.

— Care sînt obiectivele 
Prioritare în activitatea a- 
cestui trimestru 7

— Obiectivul numărul 
unu — obținerea unor re
zultate mai bune pe linia 
muncii politico-educative, 
care să se reflecte pe pla
nul comportamentului ele
vilor față de muncă, de 
Învățătură. Aceasta a fost 
și rațiunea desfășurării 
acțiunilor de perfecționare 
a cadrelor didactice, din 
timpul vacanței, organizate 
din indicația conducerii

Șoferul microbuzului 31 
HD 6580 rula în coloană, 
prudent, împreună cu alți 
conducători auto, între 
Călin și Simeria. Din 
urmă apare el, nervos 
și grăbit să depășească, 
deși manevra era extrem 
de periculoasă și nimeni 
nu se încumeta s-o facă. 
Numai prudența și prezen
ța de spirit a șoferului 
microbuzului a reușit să-i 
facă loc celui ce pilota 
Dacia 1 HD 2013 să intre 
repede în coloană spre 
a nu se ciocni cu o altă
mașină care venea din 
față.

în sprijinul 
candidaților pentru 

concursul de admitere 
în învățămîntul 

superior - curs seral

Răspunzînd numeroa
selor solicitări adresate 
de cei ce vor susține în 
acest an examene de 
admitere în învățămîntul 
superior, Institutul de 
mine din Petroșani anun
ță că, Incepînd cu data 
de 5 februarie a.c., în 
fiecare duminică, între 
orele 9 și 12, vor fi 
organizate, pe 1 î n g ă 
cursurile de pregătire a 
candidaților la învățămîn
tul de zî și cursuri pen
tru cei ce vor da admi
tere pentru forma de 
învățămînt seral.

condamnat pe llie Bugiu, de meserie 
tîmplar, în vîrstă de 44 ani, neînca- *
drat în muncă, Ic 6 ani închisoare • 
pentru infracțiunea de tilhărie.

S-a constatat că recidivistul I. B. • 
(a mai fost condamnat de încă 8 ori I 
pentru furturi șl tilhărie) a venit în •
orașul Călan să-și caute o așa-zisă |
rudă. In fond, dubiosul individ, ori- • 
ginar din județul Vîlcea, căuta po- j 
sibliitâți să-și procure în mod ne- e 
cinstit bani din care să trăiască , 
fără a munci. Și a găsit. Cu puțin *
timp în urmă a urmărit-o pe cetă- 
țeanca Anișoara Mocan care se de
plasa spre casă, în Valea Sîrgiorgiu- • 
Iul. La o răspîntie de drum, unde i 
se părea locul cel mai potrivit, a • 
ajuns-o din urmă pe A. M., căreia I 
i-a aplicat mai multe lovituri, după • 
care i-a sustras un portmoneu cu | 
bani încereînd să dispară. A fost • 
însă prins de către mai mulți cetă- q 
țeni; l-au imobilizat șl predat miliției,- 4 
care l-a deferit justiției, Iar aceasta j 
i-a aplicat pedeapsa meritată. c

Rubrică realizată cu sprijinul *
Tribunalului județean



La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
ieri a sosit în țara noastră urimul ministru 

») Canadei, Pfcrre Elliott Trudeau
ÎNCEPEREA CONVORBIRILOR OFICIALE
(Urmare din oog. 1)

rii cursei înarmărilor, tre
cerii la acțiuni efective de 
dezarmare. în primul rind 
de dezarmare nucleară, de 
a se face totul pentru a 
se ajunge la ințeiegeri ca
re să ducă la înlăturarea 
rachetelor eu rază medie 
de acțiune, a celorlalte 
arme nucleare din Europa 
și din alte zone ale glo
bului, la îndepărtarea pe
ricolului unei catastrofe a- 
tomice.

în acest sens, președin
tele Nicolae Ceaușescu și 
premierul Pierre Elliott 
Trudeau au înfățișat ne

larg propunerile României 
și Canadei, considerind că 
Intre ele există foarte mul
te convergențe, propuneri 
rizind in esență oprirea 
cursei înarmărilor nuclea
re. reducerea tensiunii in- 
temațicnale, tnlăturarea pe
ricolului unei corf «grații 
nucleare mondiale și an
gajarea unui proces real 
de dezarmare si secur.tate

semnătate Conferinței de 
la Stockholm, reuniune ca
re. In actualele împreju
rări internaționale și in 
situația ce s-a creat In Eu
ropa. poate avea un rol 
foarte important in adopta
rea de măsuri concrete în 
direcția întăririi încrede - 
rii. a înfăptuirii dezarmă
rii. ceea ce ar exercita o

influență puternică asupra , 
evoluției generale a vieții I 
politice mondiale, ar con- J 
tribul la dezvoltarea cola-| 
borării ți asigurării păcii • 
pe continentul european și | 
in întreaga lume. .

Convorbirile se desfășoa- I 
ră Intr-o atmosferă cordia- ; 
H. de în telegere și stimă ■ 
reciprocă I

onnKtru canad-'e au sat>- 
liniat că România și Cana
da. ca țări semnatare ale 
Actului final de la Hel
sinki. acordă o mare în

D I N
PreșetEr.tele Repobbet; 

Socialiste Românit, tovară
șul X-roLae Ceaașesea. a 
oferit. jntezeuri. un <Enep 
oCttal fa onoarea prfca- 
hă sednistru ai Canadei.

în timpul dineului, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
și premierul Pierre Elliott 
Trudeau au rostit toasturi, 
urmărite cu interes și sub
liniate cu vii aplauze de 
cet prezenți.

I
«

I
I
I

EXPLOATAREA MINIERĂ CERTEJ-SĂCÂR.MB

cu sediul în comuna Certeju de Sus
ÎNCADREAZĂ IMEDIAT

Muncitori (bărbați) calificați în următoarele 
meserii : ‘;

• LĂCĂTUȘI
• SUDORI
• MECANICI UTILAJE
> FUNICULARIȘTI
• OPERATORI PREPARARE

De asemenea, MAI ÎNCADREAZĂ Șl MUN
CITORI (bărbați) NECALIFICAȚI, cu posibilități 
de calificare imediată în meseria de operatori 
preparare.

I 
I*

JjlI armelor 
nucleare in Europa!

ROMA 1 (Agerpres). — 
Majoritatea covlrșitoare a 
italienilor se pronunță îm
potriva amplasării pe teri
toriul Italiei de rachete 
nucleare americane, este 
concluzia unui sondaj de 
opinie desfășurat din Iniția
tiva Comitetului național 
de luptă pentru pace. Po
trivit sondajului, 91 la sută 
din persoanele cljestiunate 
s-au declarat împotriva in
stalării de arme nucleare 
la Comiso. în Sicilia.

★
WASHINGTON 1 (Ager

pres). — O delegație de 
femei din Europa occiden
tală, alcătuită din cunos
cute personalități politice, 
oameni de artă și cultură, 
a sosit în Statele Unite 
pentru a-și exprima pro
testul împotriva amplasă
rii de rachete nucleare pe 
continentul european. Cu 
acest prilej, ele vor innu- 
na Departamentului de 
Stat și Congresului S.U-A. 
un mesaj în care se cere 
oprirea amplasării în Eu
ropa occidentală de noi ra
chete americane nucleare.

■ LOME - Intr-o deco
rație făcută la Lore, er>de

I o întreprins o riztă ofkio- 
| iâ in cod-a.' turneului pe 
I eore-4 efectuează iap-c se

rie de tari africcne. secre
tând generai ai Orgarxxo- 
bei Națiunilor Urate, toraer 
Perez de Cueilar, p-a ex
primat încrederea că Na
mibia ra deveni indepen
dentă Ja c dată, sper, cit 
mat apropiată*,  c sub -ot 
el. In pofida intirzlerilor ia 
apl'-ccrea p»a rufei O-N.U. 
privind Noaubra. Javier Pe
rez de Cue-or c o-ătot că 
d iți va ce-t~uo efo-tu- 
rile pentru prodomo-ea m- 
depender-ței oeestu ter'to- 
rhi ocupat i’egat de ILS A.

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA» 2 700 Deva, str. Dr. Petru Groza, nr. 35. Telefoane» 11275, 11585, 12157. Teiex» 72288. TIPARUL» Tipografia Deva, str. 23 August, nr.257.

■ RABAT. — Președintele 
Com tetului Executor cl Or-

• gen zatiei pent-u Elibera
rea Palestinei, Yasser Ara
fat, s-a intilnit la Rabat cu 
președintele Guineei, Ah
med Sekou Toure, aflat in- 
tr-o vizită in capitala mc- 
roccnâ. Agenda palestinie

ne de țâri WAP A refera că 
S3 fast e*c —->cte probfe- 
ne period -elcgHe orabo- 
africcne. prectaa și rezid- 
totefe amsfeno ir-treprinM 
de Co—ikefcț rsJo—fe cordus 
de A- —ec Seltou Towe la 
copiesla Eg st-1»-

eiaGșZi ți independenți de 
stingă, a subliniat necesi

tă descfndă colea reveni
rii la ea regim democratic 
- îr-’a-mecză agenția IPS. 
Uderiî nrițoării au relevat, 
la o conferință de p-esă 
desfășurată in capitala chi- 
Uană, că în codrul primei 
adunări naționale a M.D.P. 
de la sfirțitul acestei sop- 
tămîni, va fi elaborat și de
finitivat un program politic 
cuprinzînd căile de ocțiune 
pentru instouro-ea în Ch:îe
a unui regim democratic.

■ MADRID. - După cum 
a anunțat Institutul națio
nal de statistică. indicele 
prețurilor de consum a cres
cut anul trecut iu Spania 
as 12^ la sută. Cele mai 
■tari creșteri de prețuri 
s-cu înregistrat la alimen
te. ia tronspoturiie in co
mun și la unele prestări de 
servicii.

■ AMMAN. - Populația 
palestiniană din teritoriile 
ocupate continuă să-și ex
prime protestul impotrira 
ocupației isroeliene, trans
mite agenție WAFA.

Potrivit agenției, in car
tierul vechi ai lerasolimu- 
lui ou avut loc demonstra
ții împotriva unei recente 
tentative a coteriilor isroe- 
lîeni de a d'struge mos
cheea A’-Aqsa. De aseme
nea, le Universitatea ara
bă Bir Zeit a fost decla
rată o grevă de protest 
împotriva măsurilor repre
sive ole autorităților de o- 
cupație.

OiiSBgSD
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De preferință, solicitanfii să domicilieze în 
localitățile apropiate.

ÎNTREPRINDEREA
DE PRODUCȚIE INDUSTRIALĂ 

PENTRU CONSTRUCȚII CĂI FERATE 
DEVA

încadrează de urgență

• FREZORI categoria 2-6

• STRUNGARI pentru strunguri Carusel
categoria 2-7

• ȘEFI MANEVRA pentru cariera Brănișca.

serial Cum vom trăi
TIMPUL PROBABIL 
PE URMĂTOARELE 

10 ZILE

Cum va fi clima peste 
20 sau 30 de ani ? Întreba
rea ne-o punem de pe a- 
cum, dar pentru a răspun
de avem nevoie de un in
ventar al vremii pe Pă- 
mînt. Astfel, meteorologii 
susțin eă Intre 1880—1936 
temperatura medie în Eu
ropa a crescut cu 0,6 gra
de, iar din 1965 încoace 
s-a redus cu 0,4 grade. Da
că tendința se va menți
ne, peste 20 de ani în Eu
ropa va reveni clima din 
secolele XIII—XIX, cu 
ierni aspre și geroase. Unii 
meteorologi susțin că, dim
potrivă, „se apropie perioa
da dezghețului". Cauza ? 
Activitatea omului, care va 
determina creșterea conți
nutului de bioxid de car
bon din atmosferă, protiu- 
cînd așa-numitul „efect de 
seră", care va provoca o 
încălzire.

A doua problemă referi
toare la climă este cea a 
prognozei. Specialiștii spun 
că din 1990 se va putea 
face o prognoză certă pe 
zece zile, pentru o zonă de 
200 km. Calculatoarele cu 
care sînt dotate încă de pe 
acum centrele meteorologi
ce pot efectua în 20 de mi
nute pînă la 120 miliarde 
operațiuni necesare pentru

prognoza timpului pe ur
mătoarele trei zile. Ince- 
pînd din acest an, vor in
tra in funcțiune calculatoa
re mai mari, iar din 1990 
va funcționa -generația a 
cincea" de calculatoare. Și 
tocmai de la ele se așteap
tă foarte mult In materie 
de prognoză meteorologică.

ROBOJI CARE VAD 
ȘI SIMT

Dacă se va menține ac
tualul ritm de creștere cu 
35 la sută a parcului de 
roboți, In 1990 în lume vor 
exista 300 000 roboți. Unde 
vor lucra roboții ? în in
dustria construcțiilor de 
mașini și electronică. în 
următorii ani se așteaptă 
mari progrese în domeniul 
dezvoltării „organelor de 
simț" ale roboților, îmbu
nătățirii „vederii" lor, a 
„palpabilității" etc.

De pe acum există două 
grupuri distincte de ro
boți: unii pentru munci fi
zice în uzine și alții pen
tru „munci intelectuale" — 
noutate importantă a vii
torului. deceniu. Deocam
dată, programele pentru 
„inteligența artificială" sînt 
foarte specializate. Scopul 
lor este de a înlocui unul 
sau cîțiva specialiști la 
munci de cercetare știin
țifică.

in mileniul
CE VOM M1NCA 

ȘI CVM VOM TRĂI

Dacă e să dăm crezare 
specialiștilor. Jumătate din 
produsele pe care le vom 
mlnca peste 20 de ani nu 
există în prezent pe piață 
sau există numai In labo
ratoare. .Complexul agro
industrial al viitorului în
seamnă industrie chimică, 
a construcțiilor de mașini 
și metalurgie. Astfel, vor 
exista sobe de gătit cu mi
crounde și cu comandă de 
la distanță. Printr-o teh
nologie modernă de prelu
crare a proteinelor, mate
riile prime alimentare de 
bază vor fi soia, floarea- 
soarelui, fasolea, lucerna șl 
rapița. După prelucrare, 
ele vor avea consistența și 
gustul cărnii sau vor fi fo
losite pentru salate, paste, 
mîncăruri. Tehnica prelu
crării lor a fost elaborată 
de pe acum — în special 
a soiei.

Cumpărăturile vor fi fă
cute cu ajutorul... televizo
rului. Mărfurile vor fi ale
se din reclamele de la te
levizor, comandate prin 
calculatorul din gospodărie 
și aduse acasă. în acest fel, 
vor putea fi cumpărate și 
bilete de tren, de avion, 
îmbrăcăminte etc. Cu toa
te acestea, nu vor dispărea

trei? (II)
marile magazine. în ma- I 
rile orașe magazinele vor J 
fi aift centre comerciale, I 
cit și magazine-expoziție. • 

Aștep’-ăm apariția primi- | 
lor roboți în gospodărie — • 
aspiratoare .inteligente" I 
care să funcționeze singu- J 
re, fără să se lovească de ■ 
mobile, sobe care -„vor- < 
besc" etc. De pe acum sa- J 
vanții susțin că s-ar putea | 
pune la punct o .locuință • 
electronizată" dotată chiar | 
cu un .sistem central de • 
comandă electronică". Pri- I 
mele prototipuri ale aces- J 
tor sisteme există de pe I 
acum: ele reunesc încălzi- J 
rea, energia electrică, sis- i 
temele anti-incendiu, di- I 
verse instalații casnice și J 
gospodărești. Bineînțeles, I 
fiecare locuință va avea J 
un tablou de comandă de | 
unde se va putea dirija • 
totul: aprinderea luminii, | 
pornirea radioului și a te- » 
levizorului, închiderea și | 
deschiderea ușilor, fierbe- ’ 
rea cafelei etc. Deocamda- I 
tă aceste lucruri se află J 
în imaginația arhitecților ] 
dar, din punct de vedere ’ 
tehnic, totul este posibil. > 

Principalul neajuns însă I 
va fi pe plan psihologic. J 
Cum se vor adapta oame- | 
nii acestei lumi neobișnui- • 
te?

(Sfirțit) «
GH. FL. I

întreprinderea asigură permise pe C.F.R. 
pentru titulari și familie și abonamente gratu
ite pe C.F.R., pe distanță pînă la 60 km.

publicitate
V I N Z A B I

• Vind apartament două ca
mere, etajul n. Deva. Dada, 
telefon 28295. (W77)
• Vind apartament două ca

mere. preț oficial. Dr.'a, tele
fon 15824. după orele 18. (4082)
• Vlnd ta rate apartament 

trei camere sl pian. Deva, zo
na pieței, telefon 15197. (4082)
• Vind mototriciclu pentru 

invalizi .Carpați-Super", re- 
adaptabil solo, cu piese de 
schimb. Satul Pricaz 31. (4080)
• Vind taragot stingă. De

va, telefon 22883, orele 16—23.
(4081) 

PIERDERI
• Pierdut legitimație de ser

viciu pe numele Airimițoaie 
Dumitru, eliberată de E. M. 
Deva. O declar nulă. (4084)
• Pierdut carnet de student, 

pe numele Meșter Nicolae, e- 
Hberat de Facultatea de știin
țe economice Cluj-Napoca. II 
declar nul. (4078)

ANIVERSARI
• Maria soție, Tania fiică, 

Florin ginere 11 urează dragu
lui lor Berea Ion, cu ocazia 
aniversării zilei de naștere si 
a pensionării, un călduros „La 
mulți ani !“ și viață îndelun
gată. (4068)

• Copiii urează tatălui Fă- 
leran Iosif, din Hondol, cu o« 
cazia aniversării a 60 de ani, 
44 ani de activitate șl a pen
sionării, „La mulți ani !“.

(407») 
COMEMORARE

_ • îndurerata familie, soție, 
fii, noră, nepoată și mamă 
soacră anunță împlinirea a 
șase săptămtai de la înceta
rea din viață a celui ce a fost 
ION BALOIU.

Oficierea comemorării se 
tace ta satul Buituri, în 5 fe
bruarie 1984. (c. 38)

DECESE
• Colaboratorii serviciului 

frecvențe de Ia Direcția de ra
dio Timișoara sint alături de 
familia îndoliată, greu încer
cată. prin pierderea celui rare 
a fost

RADU TUDOR,
și-i transmit sincere condo
leanțe. (4083)

• Mama, tata, fratele, 
bunicii anunță cu adinei 
durere despărțirea de dra
ga lor

CAMELIA-RODICA F1LIP 
în virată de numai 7 ani.

• Familiile Mtadrescți $i 
Bîrlovan stat alături de fa
milia Filip la greaua Încer
care pricinuită de pierde
rea fiicei

CAMELIA.
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