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Investițiile în antrepriză - formă superioară, 
eficientă in activitatea de construcții

Încheierea vizitei în țara noastră 
a primului ministru al Canadei, 

Pierre Elliott Trudeau

' Situînd consecvent in 
centrul preocupărilor sale 
perfecționarea tistemuiui 
de organizare și retribuire 
a muncii în toate sectoa
rele producției materiale, 
aplicarea fermă a princi
piilor autoconducerii mun
citorești și autogestiunii, 
partidul nostru urmărește 
asigurarea unei eficiențe 
ridicate întregii activități 
economice, creșterea con
tinuă a veniturilor celor 
ce muncesc, a nivelului lor 
de trai. în acest sens, pen
tru stimularea eforturilor 
și mobilizarea mai energi
că a tuturor oamenilor 
muncii în îndeplinirea la 
termen, integrală a sarci
nilor de plan, în condiții 
de înaltă calitate și de mai 
bună gospodărire a mijloa
celor materiale încredința
te de societate, din toam
na anului 1983 s-a trecut 
la aplicarea generalizată a 
formei de retribuire în 
acord global, care-și con
firmă deplin necesitatea și 
utilitatea. Avîndu-se însă 
în vedere că în investiții 
acordul global prezintă 
unele particularități, la re
centa ședință a Comitetu
lui Politic Executiv s-au 
dezbătut și aprobat propu
nerile privind perfecționa
rea sistemului de aplicare 
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a acordului global ta 
construcții-montaj, prin pre
luarea lucrărilor în antre
priză. Este o formă nouă, 
superioară de organizare și 
normare a muncii ta acest 
important sector al econo
miei naționale, care va 
determina îmbunătățirea 
repartiției veniturilor celor 
ce muncesc ta dc meniu, 
ta raport cu activitatea 
concretă desfășurată, le
garea mai strînsă a câști
gurilor individuale de rea
lizarea producției fizice, 
a productivității muncii, 
de reducerea cheltuielilor 
de producție și creșterea 
eficienței economice.

întrucît în județul nostru 
avem multe și mari orga
nizații de construcții, care 
înalță obiective importante 
pentru economia națională 
— îndeosebi în minerit, 
metalurgie și energetică, 
dar și în domeniul construc
ției de locuințe, de alte 
obiective sociale — să ve
dem cîteva din particulari
tățile sistemului de retri
buire în acord global a 
personalului muncitor din 
activitatea de construcțil- 
montaj, prin preluarea lu
crărilor în antrepriză. în 
esență, este vorba despre 
constituirea brigăzilor com
plexe de antrepriză, alcă

tuite din muncitori con
structori de diferite me
serii și specialități, care 
contractează eu diverși be
neficiari executarea ta 
acord global a unor obiecti
ve, a unuia singur sau nu
mai a unor părți de lucrări, 
ta funcție de programul de 
investiții al fiecărui județ. 
Pentru coordonarea mai 
multor brigăzi complexe. 
In «copul bunei aprovizio
nări tehnico-materiale a 
acestora, folosirii temeini
ce și eficiente a forței de 
muncă și a timpului de 
lucru, a capacităților de 
producție, materialelor, 
combustibilului și energiei, 
se constituie întreprinderi- 
antrepriză, iar pentru coor
donarea acestora și ta 
temeiul executării unor 
lucrări de complexitate 
deosebită — în condițiile 
și cu aprobările prevăzu
te de lege — se pot or
ganiza centrale sau trus
turi de antrepriză generală.

Noul sistem de organizare 
a activității de investiții 
în antrepriză stipulează 
că atît brigada complexă, 
cît și întreprinderea și 
centrala sau trustul de an
trepriză generală se vor or
ganiza pe grade, în funcție

(Continuare in pag. a 3-a)

La Palatul Consiliului de 
Stat s-au încheiat, joi, 2 
februarie, convorbirile o- 
ficiale dintre președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și 
primul ministru al Cana
dei, Pierre Elliott Trudeau.

în cadrul noii runde de 
convorbiri, șeful statului 
român și premierul cana
dian au continuat exami
narea unor probleme ma
jore ale vieții internațio
nale șl au avut un schimb 
de păreri cu privire la sta
diul actual și perspective
le relațiilor dintre Româ
nia și Canada.
Președintele Nicolae 

Ceaușescu și primul minis
tru Pierre Elliott Trudeau 
au subliniat, cu satisfac
ție, faptul că raporturile 
româno-canadiene s-au ex
tins șl îmbogățit în ultimii 
ani, relevînd, îndeosebi, 
progresele înregistrate în 
oromovarea conlucrării pe

UN SUCCES DE PRESTIGIU AL MINERILOR VĂII JIULUI
10 întreprinderi extrag 

cărbune peste plan

1
J

I
Puternic mobilizate în 

abataje pentru a extra
ge tot mai mult cărbune, 
așa cum a indicat secre
tarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, colectivele în
treprinderilor miniere din 
bazinul Văii Jiului spo
resc zi de zi cantitatea 
de cărbune extras peste 
sarcinile de plan. La fi
nele lunii ianuarie, 10 
întreprinderi raportează 
cu mîndrie îndeplinirea 
exemplară a planului, ob
ținerea unor semnificati
ve depășiri la activitatea 
de extracție, cuprinse in
tre 360 și 6 600 tone, 
însumate, aceste plusuri 
de producție, de la înce
putul anului și piuă in 
prezent, se ridică la a- 
proape 18 000 tone căr
bune. Ieri, în fruntea în
trecerii pentru mai mult 
căi bune se situau harni
cii mineri de la Vulcan, 
cu o depășire de 6 679 
tone, urmați de cei de la 
Petrila. cu 6 600 tone și 
Paroșenl cu 6154 tone. 

tărîm economic și tehnico- 
științific. A fost exprimată 
dorința de a valorifica cît 
mai larg posibilitățile exis
tente, în vederea dezvoltă
rii în continuare a acestor 
relații, pe principiile de
plinei egalități și avanta
jului reciproc.

în cursul convorbiri
lor, președintele Nicolae 
Ceaușescu și primul minis
tru Pierre Elliott Trudeau 
au reafirmat hotărîrea 
României și Canadei de a 
conlucra tot mai strîns, 
atît pe plan bilateral, cît 
și pe arena mondială, de a 
contribui, prin eforturi co
mune, la soluționarea pro
blemelor complexe ce con
fruntă omenirea, la trium
ful rațiunii, al politicii de 
destindere, dezarmare și 
pace.

Șeful statului român și 
premierul canadian au re
liefat cu satisfacție carac
terul deosebit de construc
tiv al vizitei, al convorbi

Ing. Iosif Bocan, directo
rul I. M. Paroșeni ne-a 
declarat:

— La ora actuală sîn- 
tem cu toate sectoarele 
peste plan. Zilnic extra

gem cu peste 1200 tone 
de cărbune mai mult decît 
în aceeași perioadă a 
anului trscut. Avem în 
funcțiune 7 complexe cu 
susiinere mecanizată și 
realizăm o productivitate 
in cărbune cu 450 kg 
peste cea planificată. Am 
început bine luna febru
arie și sintc-m hotărîți 
să mărim cantitatea de 
cărbune extrasă supli
mentar, pentru că avem 
condiții bune de lucru.

— Minerii de la Lonea 
— a adăugat tovarășul 
Ilie Păducel. secretarul 
comitetului de partid al 
întreprinderii — și-au 

rilor avute în aceste zile, 
exprimînd încrederea că 
ele se vor înscrie ca un 
moment important în dez
voltarea bunelor relații 
dintre România și Canada.
Președintele Nicolae 

Ceaușescu și premierul 
Pierre Elliott Trudeau an 
convenit să continue dia
logul româno-canadian la 
nivel înalt, relevînd marea 
lui însemnătate atît pentru 
extinderea colaborării bi
laterale, cît și ta sfera vie
ții internaționale.

In legătură cu rezultate
le vizitei, ale convorbirilor 
purtate, a fost adoptat un 
comunicat comun, care se 
dă publicității.

★
Vizita întreprinsă în țara 

noastră, la invitația pre
ședintelui Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de pri
mul ministru al Canadei, 
Pierre Elliott Trudeau, s-a 
încheiat joi după-amiază.

îmbunătățit munca sub 
toate aspectele, și-au re
cuperat integral restan
țele și dau cărbune peste 
plan. Sectoarele II, IV 
și V au contribuția cea 

mai importantă la plu
sul pe care-1 raportăm. 
Prin noile capacități puse 
recent in funcțiune și 
prin celelalte pregătite 
în acest scop vrem să 
creștem producția de 
cărbune energetic de care 
țara are mare nevoie.

Intre alte colective cu 
mari sporuri de cărbune 
extras peste prevederi se 
află și cele de la minele 
Uricani (5 994 tone), Li- 
vezenl (4 254 tone). Ani- 
noasa (2 998 tone), Dîlja 
(2 450 tone), Lupeni (1 000 
tone) și Bărbăteni (556 
tone).

LIVIU BRAICA
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în toate gospodăriile — înțelegere și sprijin deplin 
în înregistrarea corectă a efectivelor

Acțiune de interes națio
nal ce se desfășoară în 
perioada 1—8 februarie a.c. 
— recensăinir.tul animale
lor domestice are drept 
scop cunoașterea cu exac
titate a situației efectivu
lui de animale pe specii 
și categorii, precum și pe 
deținători, în scopul fun
damentării temeinice a mă
surilor pentru dezvoltarea 
mai puternică a acestui 
sector, pentru realizarea 
sarcinilor din programul 
teritorial de autoconduce- 
re și autoaprovizionare, cit 
și a prevederilor Progra
mului unic de creștere a 
producției agricole în gos
podăriile membrilor coope
rativelor agricole de pro

ducție și în gospodăriile 
producătorilor particulari.

— înțelegînd aceste ce
rințe, toate gospodăriile 
țăranilor cooperatori și cele 
ale producătorilor particu

RECENSĂMTNTUL 
ANIMALELOR DOMESTICE - 

ACȚIUNE DE INTERES NATIONAL

lari din comuna Sălașu de 
Sus — ne-a relatat secre
tarul biroului executiv al 
consiliului popular comu
nal, Maria Crișan — dau 
întreg sprijinul bunei des
fășurări a recensămîntului, 
declarînd numărul real 
de animale domestice și 
păsări ce le dețin și înles

nind totodată numărarea 
acestora pentru a confirma 
exactitatea datelor înscrise 
ta formulare. Ca urmare, 
în prima zi de recensămînt 
au fost cuprinse 257 gos

podării și s-au înregistrat 
405 bovine, din care 197 
vaci și juninci, 702 ovine, 
316 porcine, precum și 
2 767 păsări. Recenzorii 
Silviu Moț, Aurel Popa, 
Elisabeta Armean, Paulin 
Moș, Victor Bogdan și Ion 
Ianc își îndeplinesc cu con
știinciozitate atribuțiile în

credințate, fapt relevat și 
de concordanța perfectă a 
datelor înscrise în formu
lare cu situația practică 
din gospodării, constatat și 
de echipele de verificare 
încă din prima zi de în
cepere a acțiunii.

în satele comunei sînt 
numeroase gospodării ale 
membrilor cooperatori și 
ale producătorilor particu
lari care cresc un număr 
mare de animale’ și con
tractează cantități sporite 
de produse ce vor fi livrate 
la fondul de autoaprovizio
nare și la fondul de stat. 
Un harnic și priceput eres

N. TIRCOB

(Continuare in pag. a 3-a)

Industria mică hunedoreană se afirmă tot mai ttțult 
prin gama variata și calitatea produselor pe care le fabrica, 
în imagine, Rodica Conț și Lia Popa, două îndemînatice 
țesătoare de la Fabrica de pro ducție industrială mică din 
Hunedoara, care execută covo are destinate exportului.
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Brănișca — o comună cu posibilități 
ce trebuie mai bine valorificate
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„Creșterea substanțială a producției ogricole vegetale și ani
male în gospodăriile țăranilor cooperatori și ale țăranilor particu
lari, precum și la toți deținătorii de pămint trebc e să asigure nece
sarul de consum propriu in întregime, cit și participarea mai acti
vă a acestui sector la realizarea programulu de autoconducere și 
autoaprovizionare, precum și la fondul central al statului."

NICOLAE CEAUȘESCU

Fiecare palmă de pămint să
fie cultivată!

Organizațiile de partid — mai puternic implicate

in
Programul unic de creș

tere a producției agricole 
în gospodăriile personale 
ale membrilor cooperative
lor agricole de producție 
și în gospodăriile producă
torilor particulari, aprobat 
de Comitetul Politic Execu
tiv al C. C. al P.CJL, face 
parte integrantă din com
plexul de măsuri stabilite 
pentru traducerea In viață 
a hotărîrilor Congresului 
al Xll-lea și Conferinței
Naționale ale partidului
privind dezvoltarea mai 
puternică a agriculturii și
realizarea noii revoluții
agrare în țara noastră. în 
acest context, înfăptuirea 
prevederilor Programului 
unic va contribui la per
fecționarea continuă a rela
țiilor de producție în agri
cultură, punerea în va- 
ioare a potențialului agri
culturii românești, a pamîn- 
tului — ca ban al întregii 
noastre națiuni —, în ve
derea sporirii an de an a 
producției agricole, care 
să satisfacă cerințele de 
consum ale populației și 
nevoile ecmomiei națio
nale în mod firesc Pro
gramul unic se bucură de 
adeziune deplină în rîndol 
membrilor de partid, al tu

realizarea sarcinilor
turor locuitorilor comunei 
noastre. în acest sens, co
mitetul comunal de partid 
și consiliul popular și-iu 
stabilit un program de ac
țiune concret, menit să 
contribuie la înfăptuirea 
sarcinilor ce ne revin.

între măsuile cuprinse 
in program amintesc că vor 
fi depistate terenurile ne
folosite și se vor pune in 
cultură. Incintele unități
lor economice de pe raza 
comunei vor fi semănate 
cu cereale, cartofi etc. Prin 
organizațiile de partid, și 
O.D.U.S. vom acționa pen
tru ca fiecare deținător de 
pămint — indiferent sub 
ce formă — să-l cultive 
în conformitate cu planul 
de producție stabilit. Vom 
acționa, de asemenea, pen
tru ca fiecare familie ae 
cooperator să crească in 
gespodărie vacă cu lapte, 
oi. porci, păsări etc. si să 
sporim contribuția tuturor 
cetățenilor la înfăptuirea 
autoaprovizionării terito
riale și la fondul de stat. 
Aceste idei vor fi larg 
dezbătute in organizațiile 
de partid, organizațiile de 
masă și obștești, in adună
rile și discuțiile cu cetă
țenii ce vor avea loc pe

ve care se vor dețxasa la I 
fiecare gospodar peska a

zarea prevederilor Progra- I 
mulai unic. Pt-vagasia va I 
E axată și ea pe I
obiective, insist!- du-se za ■ 
tmpcrtantnl tk-nznn: ?>- I 
bcrat de Comitetul PnJi- I 
tic Executiv al C.C. al 
P.CJL, orientările și indica
țiile euprinse in c«vin ta
rea tovarășului - Nicolae 
Ceaușescu la Consfătuirea 
de ia Sinaia, să se realizeze 
și in comuna noastră.

RUBENS B1C, 
secretor odjunei 

al comitetulu’ comunal 
de partid

Cu ani în urmă, în 
satul Giălacuta, sat ne- 
cooperativizat, trăiau peste 
70 de familii, a căror 
existență se baza în mare 
măsură pe lucrul pămîn- 
tului. în vremea aceea, 
în satul nostru se cultiva 
grîu, porumb, cartofi, sfe
clă ș-a. și se creșteau un 
număr mare de bovine, 
ovine, porcine etc. In ul- 
timii ani insă, un mare nu
măr de familii au plecat 
din sat. stabilindu-se la 
Deva sau în alte părți. 
Astăzi trăiesc în sat 19 
familii. Din această cauză 
suprafața de pămint culti
vată a scăzut continuu, ea 
și numărul de animale. 
Snt oameni în sat — i-zș 
numi aici pe loan Topor. 
Levin Ras. Lie Coste și 
alții — care Iși muncesc 
ca hărnicie pă-nirtul ce-4 
aa in proprietare, țin in 
gospodăriile lor un mare 
număr de an.male și con
tribuie ca cantități im
portante de produse ve
getale și animale la înfăp
tuim autoapoorrîzionăn: 
teritoriale.

în momentul de față in 
satul nostru insă exi<tâ 
mari suprafețe de teren 
care cfndva au fost cul

tivate dar în prezent nu 
se mai lucrează. Cei ce au 
plecat din sat — Traian 
Bălan, Partenie Coste, Ni- 
colae Popa și alții — 
cîndva semănau grîu, po
rumb și altele, dar acum 
vin în sat numai să co
sească finul. în loc de 
cereale pămîntul lor pro
duce fîn pe care cei de 
mai sus și alții îl vînd. 
Iată de ce apreciez în mod 
deosebit prevederile Pro
gramului unic de creștere 
a producției agricole în 
gospodăriile personale ale 
membrilor cooperativelor 
agricole de producție și în 
gospodăriile producătorilor 
pa-ticulari care Drecizează 
că deținătorii de terenuri 
care nu le cultivă. nu 
cresc animale și păsări 
pierd dreptul de folosință 
asupra pământului. Și e 
bine să Ee așa. pentru că 
este nefiresc ca suprafețe 
mari de teren să nu pro
ducă nimic, să fie sursă 
de ciștig pentru unii ne 
și-au părăsit rostul lor de 
țărani.

IUUUS BĂLAN, 
țăran cu gospodărie 
individuală din satul 

Gial acuta

ȚĂRANI COOPERATORI !
ȚĂRANI CU GOSPODARII INDIVIDUALE !
în lumina prevederilor Programului unic de 

creștere a producției agricole în gospodăriile personale 
ale membrilor cooperalivelor agricole de producție 
și în gospodăriile producătorilor particulari, fiecare 
deținător de pămint, indiferent sub ce formă, are 
obligația să cultive suprafața ce o posedă sau o are 
în folosință, în conformitate cu planul de producție 
stabilit de consiliile populare, să crească cît mai 
multe animale și să contribuie la înfăptuirea auto- 
aprovizicnârii teritoriale și Ia fondul de stat.

Prin achiziții — 
mai muhe produse 
la fondul de stat

Planul de achiziții pe 
1983 a fost depășit cu 
411uuO lei. S-au achizi
ționat : L5 tone miere 
Oe albine. 8UU carne 
de pa-ăre. 500 kg carne 
ae iepure. 60 UW oua. 
X2 tone fasole și altele. 
Pentru 1984 va trebui 
*ă fie preluate: 4.4 tone 
carne de iepure, 134 U00 
ouă. 4.4 tone carne de 
pasăre, L5 tone miere 
de albine. patru tone 
fasole șa.

în conformitate cu 
prevederile pe 1984. 
crescătoria de iepuri va 
ajunge la un efectiv 
matcă de 300 capete, 
maternitatea va acea 10 
scroafe, iar în primăva
ră va lua ființă o cres
cătorie de găini.

CETĂȚENI !
Cultivați fiecare bucată de pămint!
Creșteți în gospodărie un număr cit mai mare de

Incheiați contracte pentru livrarea la fondul de 
stat a unor cantități cit mai mari de produse ve
getale și animale!

Obiective care 
trebuie să ne 

mobilizeze 
mai mult

— Din datele ce ni le-ați 
prezentat — tovarășe 
Alexandru Olariu, vicepre
ședinte al biroului executiv 
al consiliului popular, re
zultă că în satele necoope- 
rativizate încărcătura de 
animale pe familie cores
punde prevederilor din 
Programul unic. în ce pri
vește satele cooperativizate, 
și în special Brănișca si
tuația este departe de a fi 
corespunzătoare.

— Da. Cele 227 gospo
dării din Brănișca dețin 
doar 57 bovine, 196 porci. 
197 oi, 25 capre ș.a. Asta 
deoarece mulți cetățeni au 
renunțat să crească ani
male, deși au condiții.

— Programul unic stabi
lește ca fiecare cooperator 
să țină cel puțin o vacă 
cu lapte sau cinci oi, ori 
două capre, 1—2 porci, 
10 găini, 60—80 pui pentru 
carne, 5—8 alte păsări 
și 10—15 iepuri de casă. 
Cum veți acționa pentru 
înfăptuirea acestor preve
deri 7

— Vom purta discuții cu 
fiecare om în parte, vom 
populariza pe larg sarci
nile ce le revin cooperato
rilor din Programul unic, 
stabilind planuri de pro
ducție pentru fiecare gos
podărie și vom urmări 
cu atenție respectarea a- 
cestora.

lk
bucur! 

dioprogral 
La ordini 
cultură • I 
7,30 Roacl 
responsall 
rești; 8,Ol 
8,10 Cil 
9,00 Bulei 
Răspunde! 
10,00 EBld 
știința sil 
folcloric *1 
inima țăl 
de știri; 1 
știu ; 12,011 
12,05 De 1 
turistit: li

u t 3
17,05 iW 
Cînteee 
Muzică, in
★ Sport: 
lație; 2C
★ Seară < 
sugestia c 
într-o or 
capitalului 
stop muzic

DEVA : I 
(Patria); F 
seriile I-II 
doara:T 
dern, s#la 
zeazA^rtrăt 
sala li) ; F 
(Flacăra); 
iad (Sideri 
mai de pre 
ta) ; Piei 
(Constructo 
Ș ANI: Dr 
torie (P a 
cadru la n 
Dublu delic
LUPENI: F 
ral);
lui
LO.NI-W1--;
bă Neagră 
NINOASA:
cureștilor 
URICANI : 
plină vară (I 
Actorul și i 
ua roșie);
Revanșa (I 
rieul alb (F 
GIU-BĂI : <
(Casa de cu 
Baloane de

0 cerință de mare însemnătate — creșterea animalelor
încărcătara de animale 

pe o familie in satele Bră
nișca și Boz, ambele coo
perativizate, na este cea 
corespunzătoare. Acest fapt 
trebuie să determine, in 
lumina prevederilor Pro
gramului unic de creștere 
a producției agricole In 
gospodăriile membrilor coo
perativelor agricole de pro
ducție și gospodăriile indi
viduale, o preocupare spo
rită pe linia creșterii nu
mărului de animale In 
fiecare gospodărie. în le
gătură cu această proble
mă am cerut părerea câtor

va oameni. Iată ce ne-au 
declarat:

Iosif Lazăr — Brănișca : 
Eu lucrez in industrie, iar 
soția in cadrul rețelei sa- 
nitar-veterinare, dar amin- 
doi. ne Îndeplinim.numărul 
de norme in cooperativa 
agricolă de producție și 
beneficiem de lot in folo
sință personală pe care-1 
cultivăm cu porumb, car
tofi, legume ș.a., augurin- 
du-ne necesarul familiei. 
Țîn în gospodărie patru 
ci, un porc, șapte iepuri. 
Vacă n-am încă, dar sînt 
hotărît să țin și vacă —

așa cum prevede Progra
mul unic.

Aurelia Lazăr — Boz : 
Abia cu cîtăva vreme în 
urmă mi-am terminat casa, 
în curte am amenajat o 
cocină, un țarc și cresc oi 
și porci. Considerăm că nu 
se poate să nu ținem și o 
vacă cu lapte, așa eă anul 
trecut am turnat funda
ția unui grajd pe care în 
acest an vrem să-1 termi
năm. O problemă care cred 
că trebuie soluționată cît 
mai urgent este asigurarea 
de finețe și pășuni pentru 
animalele membrilor coo
peratori.
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AVRAM BRUMAR, 
din Furcșoara, secretar 
ai organizației de partid 
din sat, a predat ia *on- 
dui de stat, în anui tre
cut, patru capete tineret 
bovin, o bovină adultă și 
3 000 / lapte.

LAURENȚIU RAI, 
din Tirnava, a contractat 
și predat, in 1983 ia lan
dul de stat tre- capete ti
neret bovir, și 3 OCC I lap
te. A ma predat, oe bază 
de convenții, importante 
cantități de cartofi, faso
le, ouă ș.a.

IONEL HANȚA, 
cooperator din satul Boz 
are ia ora actuală vaci, 
aorc și păsări, in 1983 a 
predat la fondul de stat 
un vițel, un porc și 1 000 

lapte.

PETRU MOȚ.
din satul Brănișca, mem
bru al cooperativei agr - 
cole de producție, are m 
ograda sa două vac cu 
lapte, de la care s-a an
gajat să predea la stat, 
in 1984, 1 600 I lapte.

PARTENIE BERAR, 
din satul Tirnăvița, este 
un cooperator harnic. De 
la vaca ce o ține in gospo
dăria proprie a predat în 
anul trecut 800 I lapte. Va 
preda tot atit și în 1984.

CORNEL OANĂ, 
din Bărăștii lllei, este un 
om harnic, crește multe 
animale in gospodăria sa 
și este un contractant ac
tiv cu statul. In anul tre
cut a predat trei capete 
tineret bovin.
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Investițiile în antrepriza — forma 
superioara, eficienta 

în activitatea de construcții

Meseria se învață muncind, particioind 
electiv la activitatea de producție
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de volumul și complexita
tea lucrărilor, iar suma 
cuvenită personalului mun
citor, în baza acordului 
global în care a fost con- 
tractat obiectivul, va fi 
stabilită procentual, în ra
port cu lucrările realizate. 
Pe lingă contractele fer
me de execuție ce se în
cheie între beneficiar și 
antreprenor, în care se 
nominalizează obligațiile 
concrete ce revin ambelor 
părți, menite să asigure 
finalizarea în termen a 
obiectivului, în condiții 
de calitate și eficiență ri
dicată, se încheie contracte 
în acord global și între 
antreprenorul general și 
antreprizele din subordine: 
întreprinderi, brigăzi com
plexe. Aceste contracte ur
măresc execuția obiectivu
lui înainte de termen, cu 
personal mai puțin și cu 
materiale economisite, ceea 
ce va asigura muncitorilor 
cîștiguri suplimentare, ve
nituri neplafonate. Totoda
tă însă, neînscrierea în 
graficele de execuție sta
bilite, realizarea obiecti
vului cu un număr mai 
mare de muncitori, consu

mul de materiale în plus 
ori calitatea slabă a unor 
lucrări vor diminua câști
gurile constructorilor.

De aici decurg o serie 
de obligații care revin 
tuturor . celor care sînt 
implicat* în activitatea de 
investiții. Beneficiarii in
vestițiilor trebuie să asi
gure elaborarea și pre
darea proiectelor și a do
cumentațiilor tehnico-eco- 
nomice la termenele pre
văzute în contracte, să asi
gure asistența tehnică pe 
toată durata execuției lu
crărilor pînă la punerea 
în funcțiune a capacitățilo.- 
și realizarea oara metri lor 
proiectați. . Execuția in 
termer- a obiectivelor tre
buie urmărită perseverent, 
riguros și de antreprenor, 
de băncile finanțatoare și 
de inspectorii de speciali
tate pentru construcții, care 
vor activa în cadrul consi
liilor județene de control 
muncitoresc al activității 
economice și sociale.

Primii și cei mai inte
resați de soarta investiții
lor, a obiectivelor pe care 
le realizează. rămîn în 
continuare constructorii. în 
baza contractelor de acord 
global încheiate cu antre-
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Pentru activitatea depusă 
și pentru rezultatele obți
nute în anul 1983, colecti
vul șantierului nr. 2 s-a 
situat pe locul al II-lea 
în cadrul întrecerii socia
liste pe Trustul de construc
ții Deva. Iar dintre lotu
rile șantierului, primul loc 
a revenit lotului nr. 22 
Deva, condus de inginerul 
Marcel Binder, la o dife
rență apreciabilă față de 
locul al II-’ea — lotul nr. 
24 Simeria. De asemenea, 
la concursul de protecția 
muncii pe trust, primele 
trei locuri au fost ocupate, 
în ordine, de Iiie Anton, 
Mihai Solomon și Vasile 
Tinea — toți de la Șan
tierul nr. 2 Deva.

— Dar dintre formații, 
care au avut rele mai 
bune rezultate in 1983, to
varășe Florea Bârbnlescu, 
secretar al comitetului de 
partid și președinte al con
siliului oamenilor muncii 
de la Șantierul nr. 2 Deva?

— Pe primul loc al hăr- 
niciei și realizărilor s-a

Fruntașii9 

vorbesc 
puțin 

clasat echipa de dulgheri a 
lui loan Furdui, pe locul 
al II-lea cea de mozaicari 
a lui Iuliu Gros, iar pe lo
cul al III-lea formația de 
zidari condusă de Costică 
Samoilă. Mai sînt și frun
tașii individU4li, p* primele 
trei locuri, în ordine ; 
dulgherul Ioan Mora, mo
zaicarul Iuliu Gros și dul
gherul Dorel Fur-iui (din 
„compania" de opt a Fur- 
duilor).

— La adunarea renerală 
a oamen’lor murei» de pe 
șantier nu i-am auzit vor
bind pe nici unul tîintre 
acești fruntași intre frun
tașii șantieruiul. S3 nu fi 
avut ei nimic de spus ?

— Poate avîau, dar, știți, 
fruntașii noștri vorbesc mai 
puțin. Ei lucrează mai 
mult si ăsta mi se pare a 
fi lucrul cel mai important. 

De bună seamă...

G. DINU

prenorul și cu beneficiarii, 
constructorii tj obligația 
să-și organizeze cit mai | 
temeinic activ’ tatea să j 
folosească integral, rația- j 
nai și eficient forța de : 
muncă, timpul efectiv de 
lucru și capacitățile de 
producție, să gospodă-eas- j 
că și să pună In operă 
cu cea mai mare grijă ma
terialele. să execute nu
mai lucrări de bună călită- . 
te, cu personal muncitor I 
mai puțin și in timp efec- ț 
tiv redus, asigu-indu-și 1 
ciștiguri suplimentare, im
plicit un nivel de trai 
ridicat

Considerăm că puterni
cul detașamer.: de construc
tori hunedoreni. care au 
schimbat fundamental har
ta județului — îndeosebi 
de la Congresul al IX-lea 
încoace — se va angaja 
exemplar în muncă și va . 
îndeplini integral mobi- I 
lizatoarele sarcini de plan I 
ce le revin în acest an, I 
în întregul cincinal. Majo
rarea retribuțiilor, de la 
1 februarie â.c„ a perso
nalului din activitatea de 
investiții, împreună cu a'te 
categorii de oameni ai 
muncii, constituie un nou 
și puternic stimulent de 
angajare exemplară în 
muncă.

în toată țara, unde au 
răsărit, în anii fertili ai 
socialismului, combinate 
siderurgice, se vorbește cu 
admirație despre meseria
șii de aur... ai uzinelor de 
fier hunedorene. Aceasta 
este, intr-o mare măsură 
și meritul școlii care, de 
zeci de ani, a pregătit ge
nerații de muncitori side
rurgicii- Astăzi, mulți din
tre ei sînt directori de u- 
zine, șefi de secții sau de 
schimb, ingineri și maiștri, 
muncitori cu înaltă califi
care. Intr-adevăr, școala 
profesională din Hunedoa
ra s-a dovedit adevăratul 
creuzet in care s-au plă
mădit mulți dintre specia
liștii de ieri și de azi ai 
metalurgiei hunedorene, ai 
metalurgiei românești.

— Va fi. tovarășe direc
tor Gheorghe Șincu, școa
la profesională de astăzi 
aceeași școală a muncii, 
același cadru propice creș
terii viitoarelor cadre mun
citorești de care dezvolta
rea necontenită a siderur
giei are și va avea atita 
nevoie ?

— Cred că nu voi fi sus
pectat de prea mult opti
mism afîrmlnd că. astăzi, 
școala profesională din ca
drul Liceului industrial nr. 
1 din Hunedoara se dove
dește la fel de bună, ba 
chiar mai bună decît cea 
din urmă cu ani. Este și 
firesc, mai cu seamă dacă 
avem in vedere condițiile 
materiale, de viață și pre
gătire mereu mai bune de 
care beneficiază elevii noș
tri.

— Cum este structurată 
pregătirea pe meserii a e- 
levilor șeolii profesionale ?

— După absolvirea trep
tei I de liceu, elevii care 
au optat pentru școala pro
fesională se pot înscrie în 
anul I, la una din mese
riile de oțelar, furnalist, 
zidar-șamotor, turnător, o- 
perator-chimist, fabricarea 
cocsului, turnător și prelu
crător prin așchiere, unde, 
timp de un an și jumătate. 
(exceptînd zidarii șamo-

Școala profesională - 
școală a muncii

tori — un an), acumulea
ză cunoștințele teoretice 
și practice necesare înca
drării lor în producție.

— Deci, există o gamă 
largă de specialități.

— într-adevăr, anul șco
lar 1983—1984 a însemnat, 
după mai mulți ani, com
pletarea întregii game de 
specialități prevăzute pen
tru școala noastră. Trebuie 
arătat în acest sens că 
reușita se datorește apli
cării unei valoroase ini
țiative a Inspectoratului 
școlar județean, aceea de 
preinscriere a elevilor. De 
asemenea, se cere subli
niat aportul nemijlocit al 
dinginților claselor a X-a 
in orientarea școlară și 
profesională a absolven
ților treptei I.

— Considerați suficiente 
acumulările de cunoștințe, 
aut teoretice cît și prac
tice, ale elevilor in această

perioadă, relativ scurtă, 
pentru a considera absol
ventul școlii profesionale 
un muncitor deja format ?

— Găsesc că pentru a 
putea vorbi despre un 
muncitor pe deplin format, 
este nevoie, totuși, de un 
număr de ani în produc
ție. Dar referitor la ni
velul de cunoștințe cu ca
re absolvenții noștri se 
prezintă la examenul cel 
mai greu, cel cu produc
ția, cred că ar fi mai ni
merit să vorbească cei în 
mijlocul cărora lucrează 
în cele patru zile de prac
tică din săptămînă.

Am procedat în conse
cință. Secția a II-a furna
le. Maistrul Matei Șarpe 
ne-a vorbit cu căldură de
spre cei șapte elevi repar
tizați la furnalul nr. 7, în 
formația lui loan Cheei- 
cheș. .Băieți minunați, ce 
mai ! Se vede că vor șă 
facă meserie. Iar noi ne 
purtăm cu ei ca și cu cei
lalți muncitori... adevărați. 
Au și ei fișe de pontaj, cu
nosc planul zilei, al săp- 
tămînii, lunii și așa mai 
departe. îi tratăm serios, 
le cerem să muncească la 
fel, iar ei răspund aseme
nea. Cu seriozitate și, p&t 
zice, cu plăcere". Aceleași 
aprecieri a formulat și 
maistrul Petru Dara des
pre elevii practicanți de la 
furnalul nr. 8. Cuvinte 
frumoase, de laudă și pen
tru viitorii oțelari, turnă
tori, cocsari, laminatori.

MIRCEA DIACONU

Brad — blocul nr. 1« cu spații de prestări servicii ale 
cooperativei meșteșugărești „Moțul", la parter.

La Sala sporturilor 
din Deva: 

„CUPA SUDULUI" - 
la handbal

O interesantă competiție 
de handbal feminin se va 
desfășura, începînd de az, 
pînă duminică, la Sala 
sporturilor din Deva. „Cupa 
Sudului" reunește echipe
le Afirom Rm. Vîlcea, 
Confecția Drobeta Tr. Se
verin, Didactica Alexandria. 
Ind. textilă Pitești, Trăini

cia Pucioasa și Hidromin 
Petroșani — organizatoa
rea turneului.

Meciurile se vor desfă
șura vineri și sîmbătă în
tre orele 9—12 și 16—19, 
iar duminică de la 8 la 13.

Transferul jucătorilor 
din Campionatul 

județean de fotbal
Comisia județeană de fot

bal aduce la cunoștința 
celor interesați că transfe
rul jucătorilor la nivel ju
dețean se desfășoară in 
perioada 3—16 februarie 
a.c., pe baza actelor și 
în conformitate eu regle
mentările în vigoare.
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cător de animale este și 
țăranul cooperator Iacob 
Țîț, din satul Mălăești, 
care are în gospodăria sa 
patru bovine, patru porcine 
și păsări. Intre gospodarii 
'de frunte ai satului Peș
tera se află și Poenar 
Petru Dănilă, care în pre
zent dețțne în gospodărie 
opt bovine, dintre care 
două vaci, trei porcine și 
păsări. De asemenea, Petri- 
că Poienar are patru bo
vine, 16 ovine, patru por
cine și 23 de păsări. Cele 
25 de gospodării din acest 
sat cresc aproape 100 bo
vine, mai mult de 300 
ovine, numeroase caprine, 
porcine și păsări, fiecare 
adueîndu-și partea sa de 
contribuție la autoaprovi- 
zionarea teritorială. Pen
tru producătorii din acest 
sat constituie un motiv de 
mîr.drie, de răspundere pa
triotică și cetățenească 
faptul că au în gospodării 
un număr sporit de bovine, 
și ovine, fiecare declarînd

cu prilejul recensămîntu- 
lui numărul real al anima
lelor ce le deține. în satul 
Nucșoara, unul dintre cei 
mai buni crescători de 
animale este cooperatorul 
Aurel Cerna, care deține 
patru bovine, 30 de oi și 
15 păsări. El este totodată 
și un contractant fruntaș.

Merită laude pentru stă
ruința ce o depune tn 
îndeletnicirea de creștere 
a animalelor și țăranul 
cooperator Tirea Doinei 
Ioanei, din satul Păroși. 
Dragostea ce o dovedește 
pentru creșterea animale
lor este demonstrată prin 
faptul că el are în gospo
dărie șapte bubaline, 52 
oi și 38 de capre. în anul 
trecut el a predat pe bază 
de contract peste 5 000 I 
lapte

Exemplele amintite oglin
desc însemnatul potențial 
de care dispun gospodării
le populației, atît ale ță
ranilor cooperatori, cit și 
ale producătorilor particu
lari din comuna Sălașu de 
Sus pentru a dezvolta mai 
puternic sectorul zootehnic.

SĂPTĂMÎNA
DUMINiCA, 5 iEKKcAKit

• 8,30 Dialog cu elevul de la se
ral • 9,00 Aimanabul familiei • 
9,30 De strajă patriei • 10,00 Muzica 
pentru toți • 10,30 Viața satului
tPUrpal cotor) • 11,Au Lumea cvpi.tor
• 1Z,35 Telefilmoieca de ghiuzuan. 
„Pinocchio" • 13,00 Aioum cumi
nțeai (parțial color). Din sumar:
• Telex * Estrada durainica.ă * 
Șlagăre dansante» * Lascauoru nsu- 
lui • 11,30 Desene animate » Dru
muri printre amintiri * Antologia 
umorului românesc * TelesporL 
Anul sportiv 1983. Retrospectiva 
Campionatului mondial de gim
nastică de la Budapesta * Semnal
• Sect ența telespectatorului * Din 
cartea muzicii ușoare românești * 
Sunetul muzicii • 17,45 Imagini din 
Noua Zeelandă • 18,00 Film serial. 
„Viața lui Leonardo da Vinci (color)
• 18,35 Micul ecran pentru cei mici
• 19,00 Telejurnal (parțial color) • 
19,15 Cîntarea României — specta
col • 20,00 Telecinemateca. „Omul 
în impermeabil". Premieră pe țară. 
Coproducție franco-italiană • 21,30 
Varietăți muzicale • 21,50 Telejur
nal (parțial color) * Sport.

LUNI, 6 FEBRUARIE

• 20,00 Telejurnal (parțial color)
• 20,20 Panoramic economic. Prio
rități ’84 • 20,40 Film românesc în 
serial (color). Ecranizări după opere 
literare. „Dincolo de pod" • 21,10 
Program muzical folcloric (color) • 
21,35 Memoria documentelor • 21,50 
Telejurnal (parțial color).

VIITOARE LA TELEVIZIUNE
MARȚI, 7 FEBRUARIE

• 15.00 Telex • 15,05 Civica •
15.20 Viața școlii • 15,40 Karino
(color) • 16,10 Agrozootehnia pe în
țelesul tuturor (parțial color) • 20,00 
Telejurnal (parțial color) • 20,20 
Forum politico-ideologic • 20,35
Teatru Tv. „Antoniu și Cleopatra" 
de William Shakespeare (ultima 
parte) — (color) • 21,55 Videoteca 
internațională (color) • 22,20 Tele
jurnal (parțial color).

MIERCURI, 8 FEBRUARIE

• 15,00 Telex • 15,05 Consultații 
in sprijinul învățămintului politico- 
ideologic. Perfecționarea mecanismu
lui economico-financiar, aplicarea 
fermă a principiilor autoconducerii 
și auiogestiunii • 15,20 Aspecte de 
la festivalul Călușarul transilvan • 
15,30 Emisiune în limba maghiară 
(parțial color) • 20,00 Telejurnal 
(parțial color) • 20,20 Actualitatea 
în economie • 20,35 Melodii și in
terpret • 20,50 Film artistic „Copie 
la indigo". Premieră Tv. (color) • 
22,15 Telejurnal * Sport (parțial co
lor).

JOI, 9 FEBRUARIE

• 15,30 Școala educației cetă
țenești • 15,45 Studioul tineretului 
• 20,00 Telejurnal (parțial color) •
20.20 Actualitatea în economie • 
20,35 Gala vocilor celebre • 20,50 
La zi în 600 de secunde • 21,00

Film serial. „Vintul fierbinte". Pro
ducție a studiourilor iugoslave (co
lor) • 21,55 Discorama (color) •
22,20 Telejurnal (parțial color).

VINERI, 10 FEBRUARIE

• 15,00 Telex • 15,05 Să rezol
văm impreună • 15,25 Viața cultu
rală • 15,45 Jocuri populare româ
nești • 15,50 La volan • 16,00 Emi
siune in limba germană (parțial co
lor; • 20,00 Telejurnal (parțial co
lor) • 20,20 Actualitatea în econo
mie • 2U.30 Cîntece pe adresa dv.
• 20,40 Cadran mondial • 21,00 Pa
gini din istoria teatrului românesc
• 21,50 Telejurnal (parțial color).

SIMBATA, 11 FEBRUARIE

• 13,00 Telex • 13,05 La sfîrșit 
de săptăminâ (parțial color). Din 
sumar . * Gala desenului animat * 
Magnetoscop muzical * Șah * Mu
zica lui Ludwig van Beethoven... * 
Telesport. Jocurile Olimpice de la 
Sarajevo * Succese ale muzicii u- 
șoare romanești * Tainele naturii...
• Muppets • 16,25 Împliniri și per
spective. Azi, județul Suceava • 16,45 
Sâptămina politică • 19,00 Telejur
nal (parțial color) * Sport • 19,20 
Divertisment muzical • 19,30 Tele- 
enciclopeilia • 20,00 Film serial 
(color). „Jean Christophe" • 20,55 
Iarna pe ulița varietăților • 21,50 
Telejurnal (parțial color) * Sport • 
22,u0 Meridianele cîntecului și dan
sului color) • 22,20 Invitații tele* 
viziunii.
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Convorbiri americano-iugoslave

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
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CUMPĂRA
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Muncitori (bărbați) calificați în următoarele 
meserii:

cu sediul în comuna Certeju de Sus 
ÎNCADREAZĂ IMEDIAT

0 HAVANA - In 
' se depun eforturi corni de-

WASHINGTON 2 (Ager- 
pres). — La Casa Albă au 
avut loc convorbiri între 
președintele S.U.A., Ronald 
Reagan, și Mika Șpiliak, 
președintele Prezidiului 
R.S.F. Iugoslavia, aflat în- 
tr-o vizită oficială în S.U-A. 
— anunță agenția Taniug. 
în cursul convorbirilor, cei 
doi șefi de stat au abordat 
probleme privind aspecte 
ale relațiilor bilaterale și 
ale situației Internaționale 
actuale. Exprimîndu-șl în
grijorarea în legătură cu

înrăutățirea climatului 
litic internațional, cei 
președinți au subliniat că 
politica de destindere șl 
tratativele constituie singu
ra cale pentru soluționa
rea problemelor interna
ționale ți pentru salvgar
darea păcii. Totodată, par
tea iugoslavă a subliniat 
îndeosebi necesitatea con
solidării dialogului Esi- 
Vest, realizării unui acord 
in problema dezarmării șl 
edificării încrederii pe plan 
mondial.

mite agenția Prensa Latina, 
F.M.LN. apreciază că aces
te alegeri .nu pot aduce 
n'«d o soluție reală crizei 
politice interne sahrado- 
riene*.

■ TEL AVIV. - Ministe
rul de Finanțe din Israel a 
anunțat majorarea prețuri
lor la produs ei ■ de bază 
i» medm ce 14 la sută, uv 
cepiad de la 1 februarie, 
5-au scumpit punea, «apte
le și produsele loctate, 
ouăle, comea. De osemo- 
cea, ort fost majorate pre- 
țurSe la toate tipuri-le de 
combustibil.

Rata iafiației ie Israel a 
fost on ui trecut de 190,7 !a

■ ROMA. - Intr-o decla
rați făcută la Roma. E- 
doeard Sooumo, directorul

al Organizației No- 
Unite pentru Afi-

■tntașie și Agricultură 
(FA.O.), a arătat că, in 
prezent, numeroase țâri ole 
Africii se află la „porțile 
foametei*, flagelul amenin
ți nd peste 150 milioane de 
locuitori ai continentului - 
:-fcx-neczS ogenția IPS. El 
a menționat că statele a- 
f-'ccne. moi cles cele din 
regiunea Sobei, trec prin
tr-o criză oJimer,.8o<’ă mult 
moi gravă dec't cea provo
cată de marea secetă din 
1973.
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EXPLOATAREA MINIERA CERTEJ-SĂCĂRîMB

• 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.

De preferinjâ, solicitanții să domicilieze în 
localitățile apropiate.

© VARȘOVIA. - Indus
triile minieră, metalurgică fi 
de construcții navale din 
R.P. Polonă au înregistrat, 
în cursul lunii ianuarie, «n- 
semnate depășiri ale pre
vederilor de plan. Minerii 
polonezi au livrat suplimen
tar economiei naționale 
300 000 tone de cărbune, 
in ianuarie, au fost eztra- 
se 16^ milioane tone de 
cărbune, producție ca 
iMMO tone moi more com
parativ cu cea realizată ’• 
perioada corespunzătoare a 
tzaulu’ trecut. Constructor 
de nave de la șantierele 
din Gdynia au lansat ’a 
apă două pescadoare.

Q FRAGA — Pe baza 
planului de dezvoltare edi- 
Hfar-economică a capita
lei R.S. Cehoslovace. în 
cursul anului 1984, munici
palitatea orașului Praga a 
alocat pentru construcții 
suma de 6,8 miliarde co
roane, sumă necesară pen
tru edificarea a 8 600 de 
locuințe. Totodată, printr-o 
intensă activitate ae reno
vare șl de reconstrucție, 
vor mai fi redate în folo
sință încă 970 clădiri vechi 
din centrul orașului. P>aă 
in toamna acestui on, pla
nurile de dezvoltare a sis
temului de transporturi d'n 
Praga prevăa darea :n ex
ploatare a unei noi por
țiuni a metroului. De ase
menea, se va deschide tra
ficului autostrada de cen
tură Nord—Sud.

• — a —
Mai bine de un secol ne 

desparte de războiul ame
rican de Secesiune. Nume
roasa cărți relatează cum 
s-a desfășurat bătălia din
tre trupele conduse de ge
neralul Grant fi cele ale 
generalului sudist Lee. Nu
mai că anumite realități — 
nedemne de veacul XX — 
par să infirme faptul că 
Nordul a ciștigat războiul. 
Aceste realități fac să se 
întrevadă că Sudul sclava
gist nu s-a lăsat întru to- 
M purtat pe aripile viatu
lui Is.oriei.

Timp de 16 ani, sclavi ai 
sec. XX și-au frint spinările 
muncind pentru fermieri 
din comitatul Washtenaw 
(statul Michigan). Ei mun
ceau pămîntul de-a lungul 
întregii zile, iar noaptea 
erau închiși intr-un furgon, 
niciodată încălzit. Și, vreme 

„bunul stăpîn" 
(massa) nu le-a plătit pen-

I '
- de 16 ani,
I f

rabtle pentru dezvoltarea 
economică șl socială armo
nioasă a tuturor provincii
lor țării. Astfel, province 
Las Tunas, una d.ntre ce.e 
mai înepo ate reg utu in 
perioada de dinamte de -e- 
vofuție, este astăz un im- 
portant centru de produc
ție a zahărului, princ po
lul produs de export al Cu
bei. ba oro actuală, in o- 
roșu! Mc. bocoa se con
struiește o nouă fabrică de 
zahăr, 60 la sută dintre 
agregatele de bază ale fa
bricii fiind real zale de in
dustria cubaneză.

COOPERATIVELE DE PRODUCȚIE, 
ACHIZIȚII Șl DESFACEREA MĂRFURILOR

din toate comunele și orașele județului
© SOFIA. — Și în ocest 

an, în R.P. Bulgaria se o- 
cordă o mare importantă 
tehnologiilor fără reziduuri 
sau care se soldează 
reziduuri puține.

In anul 1983, au 
puse in aplicare 360 
tehnologii de captare a u- 
nor reziduuri din care s-au 
realizat produse in valoare 
de 200 milioane de leva.

© HANOI. — Construc
torii din R. S. Vietnam ou 
dat In folosință parțială 
utal dintre cele mal mari 

poduri peste Fluviul Roșu. 
Continuă lucrările pentru 
termino'ea acestui obiectiv, 
prevăzut a avea mal mul
te benzi de circulație. Prin 
„Dragonul zburător", cum 
este denumită simbolic a- 
coostă construcție, capi ta d 
țării — Hanoi — va inten
sifica legăturile sale eu 
provinciile din nord-estul 
țării.
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HOȚUL DĂ ALARMA

in (<mp ce se întorcea 
oca să -noaptea Srziu, un 
polițist din Lisabona a în
cercat să deschidă portiera 
unui automobil pentru a-fi 
însuși lucrurile ofiate in 
mașină. El a fost observat, 
întimplător, de un hoț re
cidivist. care a dat alarma. 
Agenții, sosiți la fața lo
cului, au declarat că a- 
cesto a fost primul caz 
tind un hoț a contribuit 
la prinderea în flagrant 
delict a unui... polițist ne
cinstit

POVESTE CU PATRU 
DEGETE

Un chirurg american o 
efectuat cu succes o ope- 
rațîe prin core ou fost 
grefate patru degete unei 
persoane care și le tăiase 
cu un fierăstrău electric. 
Operația a fost efectuată 
la un spital din Butte, sta
tul Montana, ți a durat 
28 de ore. desfoșurîndu-se 
pe parcursul a trei zile.

Accidentul, in alara im

• — • — •

tfu 
un

Ce-ar zice generalul Grant ?
munca lor nici măcar 
cent 

Fermierii Moore și War
ren au organizat veritabile 
lagăre de muncă forțată 
în statele Florida și Caro
lina de Nord. Ani în șir, 
ei au ținut cu forța zeci 
de persoane, le-au silit să 
muncească 
rrințîndu-le 
caz că...

Arkansas,
xas, California, Florida... 
celeași revolvere, aceleași 
lanțuri, aceleași ciomege 
împotriva „sclavilor epocii 
contemporane". Plantatorii 
înrolează muncitori sezo
nieri servindu-le... cuvinte 
frumoase. Odată tirgul în
cheiat, sezonierii „contrac
tați" sînt încredințați unor 
adevârați paznici de oc
nași. Adesea, „bunii stă-

• - • -

pentru el, ame- 
cu moartea in

Virginia, Te- 
“ .. A-

plicațiilor sale, a avut fi 
un moment de „suspence", 
intrutit degetul mare al vic
timei a fost cu greu „re- 
cuperat‘_ de la un cline 
ce se repezise să-l înghită.

CATALOGUL OPERELOR 
DE ARTA DE LA TRETIAKOV

Colectivul științific al Ga
leriilor „Tretiakov" din Mos
cova pregătește pentru ti
par un catalog ol opere
lor de ortâ ofiate in oceas- 
tâ colecție — onunță agen
ția TASS. Lucrarea, care in 
final va avea 40 de volu
me, va fi, o operă de sis- 
tematizare științifică a ce
lor peste 50 000 de opere 
de artă, cu explicații pri
vind istoria fiecăreia, noti
ța biogrofică a artistului și 
texte critice. Fiecare volum 
va totaliza aproximativ 200 
de reproduceri.

Prima serie a catalogu
lui, olcâtuitâ din 7 volu
me, va fi consacrată artei 
ruse vechi. Ultimul volum 
al cotologului urmează să 
apară în 1995.

de la gospodăriile populației și de la alte uni
tăți deținătoare
CAI REFORMA, iepuri de casă, miere de albi
ne, fîn natural, pene de gîscă și de rață.

Prețurile de achiziții se află la toate unită
țile achizitoare ale cooperativelor comunale și 
orășenești.

Caii vor fi însoțiți de bilete de proprietate și ' 
dovadă de maleinare.

Cei interesați vor lua legătura cu coopera- ‘ 
tivele și cu agenții achizitori ai acestora.

Data recepției și relații suplimentare - la 
U.J.E.COOP Deva, telefon nr. 14530, sector 
contractări-achiziții.

pfni“ recurg la serviciile 
așa-zișii ar „coyoți" (cei ca
re practică negoțul cu oa
meni). Aceștia nu ezită să 
se poarte ca în tîrgurile 
de sclavi: încearcă muș
chii „mărfurilor", le cerce
tează dinții... O adevărată 
piață unde prețul maxim 
este de 225 de dolari „bu
cata". Apoi, pentru acești 
nefericiți urmează ani lungi 
de muncă extenuantă.

Uneori, se mai ridică un 
colț ol frumoasei cortine a 
„societății tuturor posibili
tăților șl libertăților", lă- 
sind să se întrevadă și cite 
o „afacere" de solul celor 
menționate mai sus. Astfel, 
cu titva timp în urmă, pe 
una dintre fermele sudiste 
a murit un anume Ander
son, un sclav de 40 de ani, 
care nu a putui supraviețui

loviturilor fi pedepselor. Po
vestea (una dintre alte o 
mie de ocilați gen) a de
venit notorie. Fermierul-pro
prietar a fost tradus in jus
tiție. Dar murdarul busi
ness nu a pierit peste O- 
cean. Potrivit presei ame
ricane, în Statele Unite e- 
xistă aproximativ 100 000 
de sclavi ai secolului XX. 
fi „piața" de recrutare este 
imensă: 1 500 000 de țărani 
fără pămint care, împreu
nă cu soțiile și copiii lor, 
se deplasează din loc în 
Ide pe coasta estică a 
S.U.A

Ce-ar zice generalul 
Grant dacă ar afla aceste 
lucruri ț Presa americană 
nu dă un răspuns la a- 
ceastă întrebare, iar fer
mierii sudiști probabil că 
nici nu se opresc asupra 
acestui gînd „supărător". 
Business-uJ să meargă !...

E. A.
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V I N Z A R I
■ Vind apartament trei ca

mere, confort sporit sau 
schimb cu apartament 2—3 ca
mere parter Sau etajul I, zona 
centrală. Deva, telefon 22420.

(3734)
■ Vind convenabil aparta

ment două camere. ocupabU 
imediat. Deva, telefon 17196.

(40S1)
PIERDERI

■ Pierdut legitimație de ser
viciu, pe numele Proteasă Ion, 
eliberată de întreprinderea 
„Vidra” Orăștie. O declar nu
lă. (c. 15)

■ Pierdut legitimație de ser
viciu, pe numele Gtrjob EU- 
sabeta, eliberată de întreprin
derea „Vidra” Orăștie. O de
clar nulă. (c. 13)

■ Pierdut adeverință de ca
lificare zugrav-vopsitor, pe 
numele Toma Maria, eliberată 
de Cooperativa .Drum nou” 
Hunedoara. O declar nulă.

(C. 4)
■ Pierdut autorizație circu

lație, seria B 201674, emisă de 
I.T.A. Hunedoara. O declar 
nulă. (c. 4)

■ Pierdut legitimație, pe nu
mele Llșman Georgeta, elibe
rată de Fabrica de Încălțămin
te Hunedoara. O declar nulă.

(e. 44)
DECESE

■ Soția șl copiii, fratele, su
rorile, cumnatele și cumnații 
aduc mulțumiri sincere colec
tivului de oameni al muncii 
șl tuturor colegilor din secția 
de reparații a U.C.C. din C.S.

Hunedoara, locatarilor din 
blocul nr. 13, Aleea Trandafl- 

■ rilor, prietenilor, rudelor, tu
turor celor ce au participat 
la marea durere pricinuită 
prin plecarea dintre noi, în 
ziua de 26 ianuarie 1984, a ce
lui ce a fost

URECHE VASILE, 
suflet cald șl nobil. Un gînd 
pios in amintirea lui. (c. 45)

■ Soția Rodi ca și fiicele 
Ioana șl Mihaela anunță cu 
adâncă durere încetarea din 
viață a scumpului lor soț și 
tată

COLENOVICI MIHAI, 
în virstă de 29 ani.

Înmormîntarea are lo-c as
tăzi, 3 februarie 1984, orele 14.

Nu te vom uita niciodată.
(4093)

■ Colectivul Grădiniței cu 
creșă nr. 7 Deva este alături 
de colega lor Rodica Coleno- 
viei, în greaua pierdere sufe
rită prin moartea tragică, pre
matură a soțului ei

MIHAI
șl transmite sincere condo
leanțe. (4095)

■ Vecinii, profund 
rați de dispariția 
scumpului lor

COLENOVICI 
transmit sincere 
familiei îndoliate.

Indure- 
prematură a

MIHAI, 
condoleanțe 
(4099)

■ Procurorii din județul 
Hunedoara prezintă sincere 
condoleanțe familiei îndo
liate, cu ocazia încetării din 
viață a bunului tovarăș de 
«uincă

POPA GHEORGHE, 
director adjunct din Procu
ratura generală.

Un ultim omagiu.
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