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1984 — an de producții agricole record 

Fertilizarea terenului — 
puternic impulsionată

trei cooperative 
de producție din 

Rîu de Mori se 
strădanii pentru a 
toate condițiile în 

obținerii — așa 
tovarășul

In cele 
agricole 
comuna 1 
depun 
asigura 
vederea 
cum sublinia
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidu
lui — unor producții agri
cole record în 1984. La 
C.A.P. Ostrov, Clopotiva și 
Rîu de Mori cooperatorii, 
mecanizatorii și specia
liștii acționează cu răspun
dere pentru sporirea rod
niciei pămîntului.
Lăpădătoni, 
cooperativei 
producție din Ostrov, 
spunea :

— Am fertilizat chimic, 
. pînă acum, 90 de ha semă
nate cu cereale păioase și 
70 de ha ce vor fi cul-

tivate ir. -măvară ca 
cartofi. Îngrășăminte natu- 
raie am administrat pe 
50 ha teren arabil, pe 25 
ha finețe și pe 10 ha pă
șune.

La fertilizări folosim mij
loacele de transport ale 
unității noastre, tractoare
le la volanul cărora lu
crează loan Lăsconi, Ionesie 
Ursui și Toader Sucioni, ca 
și atelajele cooperativei și 
ale oamenilor din 
Aș vrea să evidențiez 
duința cooperatorilor 
Romanescu, Marin 
coni, Mihai Sucioni, Molse 
Iacoboni și a altora care 
au transportat în cîmp, 
cu căruțele, însemnate can
tități de gunoi de grajd.

La cooperativa agricolă 
de producție din Clopotiva 
s-a încheiat administrarea 
azotatului de amoniu pe

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a întîlnit cu tovarășul 

Alvaro Cunhal
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, s-a întîlnit, vineri, 
cu tovarășul Alvaro Cun
hal, secretar general al 
Partidului Comunist Por
tughez, care, la invitația 
Comitetului Central al 
Partidului Comunist Ro
mân, face o vizită de prie
tenie in țara noastră.

In timpul convorbirilor, 
care s-au desfășurat într-o 

I atmosferă tovărășească, s-a 
efectuat o trecere în revis
tă a relațiilor dintre P.C.R. 
și P.C.P.. a activității celor 
două partide și s-a proce
dat la un schimb de ve
deri în probleme ale miș
cări! muncitorești interna
ționale, ale actualității po
litice mondiale, îndeosebi 
ale situației din Europa.

Intîlnirea și convorbirile 
dintre secretarul general 
al Partidului Comunist 
Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și secretarul ge
neral al Partidului Comu
nist Portughez, tovarășul 
Alvaro Cunhal, au prilejuit 
un rodnic schimb de pă
reri și experiență, înscriin- 
du-se ca o nouă contribu
ție importantă la întărirea 
relațiilor de colaborare și 
solidaritate dintre cele două 
partide, în folosul dezvol
tării prieteniei dintre po
porul român și poporul 
portughez, servind, totoda
tă, cauza generală a miș
cării comuniste, a socialis
mului și păcii.

★
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general

al Partidului Comunist Ro
mân, a oferit, vineri, un 
dejun în onoarea tovarășu
lui Alvaro Cunhal, secre
tar general al Partidului 
Comunist Portughez.

A luat parte tovarășul 
Albano Nunes, membru al 
C.C. al P.C.P., șeful secției 
externe a partidului.

In timpul dejunului, to
varășii Nicolae Ceaușescu 
și Alvaro Cunhal au toas
tat pentru întărirea colabo
rării șl solidarității dintre 
Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist Por
tughez, dintre popoarele 
țârilor noastre, dintre toa
te partidele comuniste și 
muncitorești, pentru o po
litică de pace și înțelegere 
în Europa și în întreaga 
lume.

TRAIAN BONDOR

(Continuare în pag. a 2-a)
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DESFACERILE DE MĂRFURI CU 
AMĂNUNTUL PRIN COMERȚUL SOCIALIST

Cornel 
președintele 
agricole de 

ne

a-

Mîndria gospodăriei țărănești
la întrecere

tă cu cereale păi<
210 ha — iar în prezent 
mecanizatorii Vasile Vulc, 
loan Mihuțoni și David 
Moisescu fertilizează te
renul cu sare potasică. 
realizînd deja o suprafață 
de 42 ha. Elena Lăpădă
toni, inginerul șef al uni
tății, ne spunea că, pînă 
în prezent, au fost duse 
în cîmp 1100 tone îngră
șăminte organice ce au fost 
administrate pe o supra
față de 35 ha care va 
fi cultivată cu cartofi. Con
siliul de conducere al coo
perativei a organizat trans
portul in cîmp și a gunoiu
lui de grajd din gospodării-

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

CHELTUIELILE DE PRODUCȚIE LA 1000 LEI 
PRODUCȚIE MARFA IN INDUSTRIE

Trei zile și trei nopți din bătălia oțelului->
S-o prezentat la redac

ție maistrul principal 
Nicolae Avramescu, secreta
rul comitetului de partid 
de ia Oțelâria electrică II, 
din C. S. Hunedoara. A 
venit special pentru a ne 
relata un fapt de întra
jutorare muncitorească, de 
răspundere față de soarta 
producției. Și mai dorea 
ceva maistrul Avramescu. 
Să mulțumească și pe a- 
ceasta cale, tovarășilor lor 
de la Uzina nr. 6 din com
binat care au dovedit, la 
ceas de grea încercare, ab
negație și înaltă responsa
bilitate muncitorească, spri
jinind efectiv colectivul de 
oțelari la realizarea sarci
nilor fizice de plan pe luna 
ianuarie.

Despre ce este vorba ? 
în noaptea de 22 spre 23 
ianuarie transformatorul e- 
lectric al cuptorului nr. 1 
de 200 tone a suferit o 
avarie serioasă, care în
semna, de fapt, scoaterea 
din funcțiune a cuptoru-

- .> 
lui pe o perioadă nedeter
minată. Iar acest lucru re
prezenta pierderea zilnică a 
sute de tone de oțel. Pier
dere cu urmări negative pe 
fluxul tehnologic al com
binatului, din oțelărie pînă 
la laminoare.

Firesc, au fost solicitați 
să intervină specialiștii din 
colectivul Uzinei nr. 6, co
lectiv profilat pe probleme 
energetice. Au venit, In 
frunte cu inginerul Constan
tin Naghi, directorul uzinei, 
și s-au așezat temeinic pe 
treabă. Defecțiunea surve
nită nu era deloc simplă, 
dimpotrivă era dintre cele 
mai serioase și complica
te de rezolvat. In mod nor
mal, remedierea unei ase
menea defecțiuni — ne spu
nea maistrul Avramescu — 
durează cel puțin o săp- 
tămînă, dacă nu chiar mai 
mult. Dar pentru oțelari, 
pentru specialiștii de la 
Uzina 6, de această dată 
„normalul" echivala cu 
„extrema urgență". Norma-

Iul însemna punerea în 
funcție a cuptorului cît 
mai repede cu putință, pier
derea a cît mai puține 
șarje de oțel. Trei zile și 
trei nopți s-a muncit, in foc 
continuu, la transformato
rul cuptorului electric. In
ginerii Mircea Delapeta, 
șef de secție, loan Zeleniuc, 
Vasile Colțun de la com
partimentul PRAM, maiștrii 
Ștefan Olaru, Vasile Orian 
și muncitorii din echipele 
conduse de Adrian Balazs. 
Nicolae Dănescu și Ovidiu 
Hada, toți de la Uzina 6, 
secondați de oțelari, n-au 
avut liniște pînă n-au repus 
transformatorul și, o dată 
cu el, cuptorul electric, în 
funcțiune. Era seara zilei 
de 25 Ianuarie ora 21. Oră 
la care s-a încheiat una 
dintre cele mai exemplare 
lupte purtate de două co
lective din marele combi
nat hunedorean în bătălia 
oțelului.

MIRCEA LEPĂDATU
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De la E. M. Ghelari am 

primit o scrisoare semnată 
de ing. Dan Sirbulescu, șeful 
sectorului If-est, și tehnicia
nul Ion Irimia, președintele 
comitetului sindicatului. Ni 
se face cunoscut că în ca
drul adunării generale a oa
menilor muncii din sector, 
schimbul B, au fost mențio- 

de presti- 
de acest co

in anul

nate rezultatele 
giu obținute 
lectiv de mineri 
1983 : peste 29 000 tone mi
nereu extras și livrat supli
mentar ; ------ '*
meniului 
socialistă 
plus de 
de bună 
tățirea _____...___________
livrat siderurglștilor ; obține
rea unor însemnate economii 
la explozivi, anvelope, fur
tunuri de cauciuc, carbid, aer 
comprimat.

Pe baza rezultatelor ob
ținute, adunarea generală a 
oamenilor muncii a stabilit 
fruntașii anului. In ordine, 
brigăzile minerești conduse 
de minerii Gherasim Mu
reș», Gheorghe Harbuz și 
Petre Mihalcea s-au situat 
pe primele trei locuri. De 
asemenea, au fost mențl ti

onorarea angaja- 
luat in întrecerea 
de a obține un 

2 850 tone minereu 
calitate ; îmbună- 
caiității minereului

nate meritele in muncă ale 
maiștrilor Kadu Mihai, Ale
xandru Săvulescu, Titi Arhip, 
Ion Macra.

In încheierea adunării ge
nerale — se spune în scri
soare — s-a dat glas che
mării la întrecere socialistă 
Pe care minerii de la secto
rul Il-est al minei Ghelari 
au adresat-o tuturor colec
tivelor minerești din cadrul 
C. M. Deva. In Întrecerea cu 
ortacii lor, ei se angajează 
să obțină peste plan 5 000 
tone minereu de fier de bună 
calitate, să crească indicele 
de calitate al minereului cu 
0,2 la sută, la lucrările de 
pregătiri ' - -
realizeze 
liniari, 
100 metri
50 metri ,,__. ......
50 000 kWh energie electrică, 
3 000 kg exploziv, să reducă 
costurile de producție cu cel 
puțin 100 000 lei.

Un angajament onorant — 
subliniem noi — care face 
cinste minerilor din Poiana 
Ruscăl, un angajament care 
a început să prindă contur 
după prima lună de muncă 
din acest an.

G. IGNAT

și deschideri să 
in plus 300 metri 
să economisească 
cubi lemn de mină, 
cubl de cherestea,

Satul Foit din comuna 
Rapolt numără 68 de fa
milii de cooperatori. In 
satul acesta, recensămîntul 
animalelor s-a încheiat joi, 
înainte de amiază. Au fost 
recenzate: 111 bovine din 
care 64 de vaci și 6 juninci, 
66 de ovine, 145 porcine 
din care 17 scroafe de pră- 
silă, peste 1 800 de păsări, 
18 familii de albine. Pen
tru 68 de familii de țărani 
cooperatori care au în fo
losință 
loturile 
puțin.

Echipa 
censămîntul în satul Foit 
tocmai îșl încheia bilanțul 
pe care l-am reprodus mai 
sus șl se pregătea să 
treacă-n satul vecin, Boiu.

— Tovarășe Victor Onea 
— l-am întrebat pe șeful 
echipei de recenzori — cum 
a decurs 
Foit ?

— Fără 
probleme.

individuală doar 
personale nu e

care a făcut re-

recensămîntul la

nici un fel de 
Oamenii au co

Cînd spiritul de economie 
este mereu treaz...

In cursul anului trecut, 
colectivul întreprinderii de 
tricotaje tip lină Hunedoa
ra a economisit în procesul 
de producție, ca urmare a 
măsurilor luate de comisia 
energetică, 20,4 MWh e- 
nergie electrică. O cifră 
care oglindește eforturile 
depuse privind preîntîmpi-

narea șl eliminarea 
cît și preocuparea 
reducerea 
energie electrică 
tea de produs și 
murilor generale 
productive. O 
mică, comparată 
unități, care are 
portanta ei.

laborat cu noi în cele 
mai bune condițiuni.

— Ce concluzii ați des
prins din recensămîntul de 
acum la Foit ?

Recensămîntul 
animalelor 

domestice - 
acțiune de interes 

general

— Că oamenii, 
mai mare parte, 
ce în ce mai

în cea 
sînt din 

interesați 
în a crește animale. Față
de anul trecut, efectivele 
au crescut la toate spe
ciile.

— Sînt în satul Foit 
gospodari în a căror curte 
nu se află animale ?

— Nu sînt. Dacă nu au 
vite mari, au oi și porci. 
Multi dintre locuitorii sa-

risipei, 
pentru 

consumului de 
pe unita- 
a consu- 

indirect 
economie 

cu alte 
însă im-

tulul contractează și 
vrează la fondul de 
tot ce 
produse 
podărie.
pildă a 
sămînt două vaci, o vițea, 
3 porci mari, 
53 de păsări.
contract

li
stat 

le prisosește ca 
animaliere în gos- 
Ioan Lazăr, de 

declarat la recen-

13 purcei și 
A încheiat 

pe 1000 1 lapte 
de la una din vaci care 
are vițel mic, și a mai con
tractat și un porc. Nicolae 
Adam crește 4 bovine — 
din care două vaci, 2 porci, 
și 25 de păsări. Și el a 
contractat 1 000 1 lapte și 
un vițel. Asemenea gos
podari sînt mai mulți în 
satul Foit

— Potrivit prevederilor 
desprinse 
sat din 
contribuția 
de stat va 
rească.

— In luna ianuarie — 
ne spunea subinginerul Ma
rinei Dragotă, șeful birou
lui mecana-energetic — am 
economisit 2 MWh. Aceasta, 
în condițiile cînd capacită
țile noastre au fost cu a- 
proape 20 la sută mai în
cărcate decît în luna ianu
arie a anului trecut. 
Spiritul ' de economie a 
funcționat mai bine, a fost 
prezent la locurile de mun
că. în același timp, membrii 
comisiei energetice și-au 
adus o contribuție de sea
mă la rezolvarea unor pro
bleme vitale producției, 
venind cu propuneri și so
luții de funcționare mai 
avantajoasă, cum sînt cele 
legate de utilizarea la ca
pacitate 
de producere 
pentru 
oprirea 
nilor 
mentul funcționării în gol, 
reducerea corpurilor de 
iluminat în întreprindere 
ș.a.

a generatoarelor 
a aburului 

presa de călcat, 
motoarelor mași- 

de tricotat în mo-

LIVIU BRAICA

(Continuare In pag. a 2-a)

pentru fiecare 
Programul unic, ■ 

i lor la fondul
trebui să spo-

TH. MĂRCUȘ

(Continuare in pag. a 2-a)

Cu 20 MWh între
prinderea de tricota
je Hunedoara func
ționează timp de 7 
zile, în care se pro
duc 50 000 bucăți tri
cotaje, în valoare de 
peste 3,5 milioane lei.
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Cadrele tehnico-inginerești — implicate 
activ, concret, în rezolvarea terenului

problemelor prioritare (Urmare din pag. 1)

Cînd spiritul de 
economie este mereu 

treaz...
13,15 i

viață a 
colecti- 
în ac- 
de pri- 
cadre-

în traducerea în 
sarcinilor ce revin 
velor muncitorești 
tuala etapă un rol 
mă mărime revine
lor tehnico - inginerești. 
Maiștrii, inginerii și tehni
cienii au atribuții impor
tante în organizarea mun
cii, soluționarea operativă 
a multitudinii de pro cle
me pe care le cemțr'tă 
bunul mers al producției 
în secții, ateliere ți U ni
vel de întreprindere.

Pornind de la aceste de
ziderate, comitetul de partid 
de Ia întreprinderea me-

ele se trec în caietele de 
sarcini, cu termenul de 
rezolvare. In cadrul adu
nărilor de partid. In ple
narele comitetului de 
partid. Ir. adunările U.T.C

le cetățenilor, acțiune la 
care au fost mobilizate 
atelajele membrilor coope
ratori.

La unitatea agricolă din 
Riu de Mori fertilizarea 
chimică a te. enuhii culti
vat cs cereale păioase se 
apropie de sfârșit, lucrarea 
fiind efectuată de tnecani- 

Liviu Dălinescu ți 
Cornenci. Ingine- 
al cooperativei a- 

de producție, Pasca 
&e spunea că se 

și fertilizarea 
cu îngrășăminte

(Urmare din pag. 1)

canică Orăștie a căutat să 
antreneze cît mai puternic 
cadrele de conducere și 
tehnico-inginerești în rea
lizarea unor obiective și 
măsuri vizir.d realizarea 
ritmică a prevederilor fizi
ce de plan, creșterea pro
ductivității muncii, a cali
tății produselor, reducerea 
consumurilor de materii 
prime, materiale, energie 
și combustibil. Ce a între
prins organul de partid ta 
acest sens, cu ce rezultate 
palpabile ? Primele amă
nunte le aflăm de la Ma
ria Munteanu, secretar ad
junct al comitetului de 
partid al întreprinderii.

— In acțiunea noastră 
de antrenare mai consis
tentă, mai eficientă a per
sonalului tehnic și ingine
resc la realizarea obiecti
velor pe care ni le-am pro
pus în anul precedent și 
în continuare am avut în 
vedere mai multe aspecte. 
In primul rînd să stabilim 
exact ce avem de înfăp
tuit, în ce termen și care 
sînt forțele de care dispu
nem. Odată stabilite prio
ritățile de acțiune pe locuri 
de muncă și domenii, au 
fost aleși oamenii care sînt 
în măsură să le rezolve, 
potrivit pregătirii lor pro
fesionale, experienței și 
responsabilității dovedite 
în muncă. Astfel, au fost 
trasate sarcini concrete, pe 
linie de partid, maiștrilor, 
inginerilor și tehnicienilor,

be- 
la-

tetului de partid a avut 
sarcina să răspundă direct 
de una dintre cele mai 
importante probleme ale 
activității colectivului. Este 
vorba de domeniul inves
tițiilor. Ducă cum se 
unitatea noastră este 
nefiriara unor ample 
crări de investiții ți
voitare. Or, tocmai aceasta 
a fost una din sarcinile 
primite de comunistul Mir
cea Rotea. Să urmărească 
și să intervină energic pen
tru realizarea ritmică ți de 
calitate a programului de 
investiții. Dacă avem In 
vedere că in anul prece
dent au fost puse în func
țiune toate capacitățile pla
nificate, chiar depășindu-se 
planul la total investiții și 
la construcții-montij. pu
tem afirma că organul 
nostru de partid s-a orien
tat bine trasind această 
sarcină directorului unită- 
ții-

Aprof undând analiza 
noastră am constatat că, in 
ce privește antrenarea prin 
sarcini concrete a întregu
lui personal tehnico-ingi- 
neresc la înfăptuirea unor 
obiective economice priori
tare, comitetul de partid 
al întreprinderii a adoptat 
un sistem riguros de ur
mărire și de evidențiere a 
modului cum au fost duse 
la îndeplinire. Mai exact, 
după ce au fost trasate de 
organizația de bază sau de 
către comitetul de partid,

rompaJTÂrrwwiTn 1 pretertâfi. 
pe baza unor sarcini pri
mite din partea crgar.z*- 
tiei de hard, ță-a adus o 
contribuție importantă la 
proiectarea. întocmirea da- 
cameatelcr tehaice ți ela
borarea SDV.-untor la o 
serie de produse noi. asi
milate și omologate in a- 
nul trecut in Întreprinde
re. Este vorbe de produse 
necesare siderurgiei noas
tre. care pînă de curând 
se aduceau din import De 
altfel, tot in acest dome
niu de activitate (în 1983 
ponderea produselor noi și 
modernizate au fost de 22 
la sută din valoarea pro
ducției marfă) au fost an
gajați — achitând u-se cu 
bune rezultate de sarcinile 
primite din partea organi
zațiilor de partid — și in
ginerii Marin Dunu. Szabo 
Iosif, Anu ța Braia, maiștrii 
Constantin Nicoița. Nico
lae Nas ta șa.

Adoptînd acest stil con
cret și metodic de lucru, 
comitetul și organizațiile 
de partid de la IM. Orăș- 
tie au reușit să antreneze 
cadrele tehnico-inginerești 
din unitate la rezolvarea 
unor probleme stringente 
cu care se confruntă co
lectivul.

Petrică 
șef 

gricoir

desfășoară 
terenului 
organice, fiind transportate 
pînă acum in efinp 1100 
torre gunoi de grajd. în 
ferma zootehnică a unită
ți: se află încă mari can
tități de îngrășăminte 
naturale, iar gunoiul dus
in cimp încă n-a fost
împrăștiat. însemnate can
tități de gunoi de grajd
se afiă in gospodăriile 
populației, dar transportul 
acestuia n-a început

— în momentul de față
— a completat tovarășul 
Co6tache Năforniță, ingine
rul șef al întreprinderii
— activitatea de producție 
este riguros coordonată 
și urmărită, pe fiecare 
schimb în parte, depășirea 
consumului planificat fiind 
CU desăvârșire interzisă. 
Consumurile zilnice oscilea
ză totuși intre 2 800 și 3 400 
kWh. în funcție de modul 
în care sînt utilizate cele 
patru generatoare. Fiecare 
dintre acestea consumă 40 
kWh, de aceea am mers 
pe ideea folosirii depline a 
suprafeței preselor de căl
cat și termofixat. Am a- 
juns să finisăm producția 
realizată in două schimburi 
într-unul singur, obținînd 
zi inie o reducere, față de 
situația anterioară de 0 5 
MWh. De asemenea, în 
cazul în care se depășește 
numărul de kilowați stabi-i

liți pentru consum (mai 
rar asemenea situații), a 
doua zi la anexele procesu
lui tehnologic (atelier me
canic, presă de balotat, 
generatoare sudură, ilumi
nat, diferite magazii și 
birouri) se întrerupe ali
mentarea cu energie elec
trică. Pînă la urmă oame
nii noștri au înțeles că toți 
răspundem de gospodărirea 
kilowaților, de realizarea 
planului în cele mai bune 
condiții.

în secții și ateliere am 
constatat pe viu realitatea 
afirmațiilor inginerului șef. 
Iluminatul general s-a re
dus total, iar cel local — 
la două mașini o lampă de 
2x40 W.

Maistrul Ion Burcică 
ne-a făcut o demonstrație.

— Priviți ! Se rupe firul 
sau se produce o avarie 
cit de mică. Motorul mași
nii de tricotat se oprește 
automat Pînă nu demult 
însă, funcționa în gol pînă 
era descoperit de munci
toare, care nici atunci, de 
cele mai multe ori, nu-1 
opreau. Așa se iroseau 
zeci și zeci de kilowați, 
în fabrică avem 306 ma
șini ; la 298 dintre ele am 
operat deja mici modifi
cări în schema de funcțio
nari. N-a fost ușor, dar 
facem economii. Noi vrem 
să gospodărim, să folosim 
cît mai eficient prețioasa 
energie electrică, 
care n-am 
îndeplinim 
plan, deci n-am beneficia 
de retribuția cuvenită.

Concluzia este una sin
gură : cînd spiritul do 
economie funcționează bine, 
risipa nu-și mai găsește 
locul.

putea
sarcinile

fără de 
să ne 

de

Mîndria 
gospodăriei 

fărănești 
(Urmare din pag. 1)

Fără discuție. Impor- 
este însă că există 
materială a acestui 
de contribuție.

MIRCEA LEPADATU

Sarcini importante, angajare unanimă pentru îndeplinirea lor
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Constructorii din cadrul 
Șantierului nr. 2, aparți- 
nînd T.C. Deva, întruniți 
în adunarea generală a 
oamenilor muncii, și-au 
analizat activitatea și rea
lizările din anul 1983, 
precum și sarcinile ce le 
revin în acest an, intr-un 
climat de însuflețitoare 
angajare, generat de săr
bătorirea a 125 de ani de 
la formarea statului na
țional român prin unirea 
Moldovei cu Muntenia ți 
de aniversarea a peste o 
jumătate de veac de activi
tate revoluționară și a zilei 
de naștere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România. Trecînd in re
vistă munca susținută pe 
care au depus-o la fiecare 
punct de lucru și obiec
tiv, oamenii muncii de 
la Șantierul nr. 2 Deva au 
înscris realizări notabile 
în 1983, care i-au situat 
pe locul al II-lea în între
cerea socialistă pe trust. 
Ei au predat integral nu
mărul de apartamente din 
plan — 468 (în Deva, Sime
ria, Călan, Certej, Dobra) 
—, au finalizat o serie de 
alte obiective importante, 
între care piața agroali- 
menteră, moara de grâu,

stația A.C.R. și spații de 
producție pentru I.J.T.L. 
— toate în Deva, canali
zare și spații comerciale 
în Simeria, fabrica de 
pline din Lupeni — lucrări 
care, având în vedere pe
rimetrul larg de dispersie, 
au necesitat eforturi deo
sebite de organizare și an
gajare în muncă.

După cum apreciau mai

perioare dacă nu întâmpi
nau o serie de greutăți în 
aprovizionarea tehnico-ma- 
teriaiă și în transportul 
la și de la lucru, dar și 
dacă se organizau mai bine, 
dacă nu s-ar fi perpetuat 
o serie de carențe discipli
nare. „Am mers zile în
tregi la serviciu, dar na 

mi s-a dat de lucru, afir
ma mozaicarul Ion Diaco

lăm mai atent operațiile, 
pentru a nu reface unele 
lucrări .și a pierde timp, 
pentru a nu consuma 
materiale in plus*, 
nia șeful de echipă 
Dumitru Matei.

Accentuând asupra 
sității asigurării la timp a 
amplasamentelor și docu
mentațiilor tehnologice, îm
bunătățirii calității unor

subli- 
zidari

nece-

ADUNĂRI GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII

mulți participanți la dez
bateri — Petru Drăghici, 
Szekcler Friederich, Ion 
Gheorghe, Victor Bodoron- 
cea —, aceste rezultate 
bune au fost posibile ca 
urmare a cadrului larg, 
democratic, în care a fost 
organizată și condusă ac
tivitatea șantierului, a sti
lului de muncă ferm, or
donat, principial, adoptat 
de consiliul oamenilor 
muncii, a înțelegerii de 
către fiecare constructor a 
necesității îndeplinirii pre
vederilor de plan și dăruirii 
lor în muncă.

Refractari la... automulțu- 
mire, cei care au luat 
cuvîntul și-au exprimat — 
în numele colectivelor în 
care muncesc — opinia că 
realizările puteau fi su-

nu. Dacă lucrăm in acord 
global, atunci să ne orga
nizăm munca mai bine*. 
„Eu consider că este ne
cesar ca 
ducerea 
trustului 
șantier 
producătorilor materialelor 
de construcții, să vadă la 
momentul punerii in operă 
ce calitate au materialele, 
pentru a lua măsuri de 
îmbunătățire", releva șeful 
de echipă izolatori Cristian 
Vlad. „Deși în 1983 am 
muncit mai bine dedt în 
1982, iar în acest an vrem 
să lucrăm șl mai bine, 
cred că trebuie să ne pre
gătim mai temeinic înce
perea obiectivelor, lucrul 
pe timpul iernii, să core-

tovarășii din eoci- 
șantierului, a 
să-i invite pe 

pe reprezentații

materiale ți a activității de 
transport și de aprovizio
nare, alți participanți la 
dezbateri — Marcel Ren
der, Petru Panait — au 
cerut consiliului oamenilor 
muncii — în spiritul prin
cipiilor autoconducerii și 
autogesiiunii economice — 
ca. sub îndrumarea per
manentă a comitetului de 
partid, să insiste pe linia 
organizării și normării 
muncii, pe baza acordului 
global generalizat, să ve
gheze la întărirea rolului 
maistrului în activitatea din 
șantier, să adopte măsuri 
corespunzătoare împotri
va celor care se abat de 
la disciplina tehnologică, 
care fac lucru de slabă 
calitate sau nu dau aten-

Șantierului nr. 
1984 sânt im- 
mobilizatoare :

pentru unele
La această 

de începere a 
Participanții

ne- 
oră 
iu
ta

ția cuvenită gospodăririi 
și punerii în operă a ma
terialelor.

Sarcinile 
2 Deva in 
portante și
391 de apartamente, de a- 
semenea dispersate în 
Deva, Călan, Simeria. Cer
te], Ilia, Petroșani, alte 
obiective ia Deva, Lupeni, 
Mintia.
existând 
condiții 
crărilor.
dezbateri au îmbogățit pro
gramul de măsuri prezen
tat in adunare și s-au 
angajat ca, împreună cu 
beneficiarii și proiectanții 
și cu sprijinul conducerii 
trustului și al Consiliului 
popular județean, să re
zolve in scurt timp toate 
problemele, să-și organi
zeze activitatea în spiritul 
noilor reglementări privind 
retribuirea în acord global 
a personalului muncitor 
din activitatea de construc- 
ții-mor.taj, prin preluarea 
lucrărilor în antrepriză ți 
să muncească în așa fel. 
Incit ți planul pe anul 
1984 să fie îndeplinit, să 
obțină rezultate tot mal 
bune în întreaga activitate.

DUMITRU GHEONEA

tant 
baza 
spor

Mircea Meda este deputat 
in Consiliul popular al 
comunei Rapolt, reprezeu- 
tîndu-i aici pe sătenii din 
Boiu, sat necooperativizat.

— Tovarășe Meda, la 
dumneavoastră în sat încă 
nu a început recensămân
tul, dar 
sat 
depozitele 
în Boiu 
cătari de

— Sînt 
mai fie.

— Aveți consăteni care 
nu-și valorifică suficient 
posibilitățile 
lor T

— Nu aș 
supere 
cei pe 
sînt șl 
Lucaei. 
porci, 
biiitatea 
vite mari, 
și-a făcut 
cât pierde 
mari, s-a hotărît 
cumpere. Avem și noi gos
podari buni, la care comi
sia de recensământ are ce 
inventaria. Artenie Homo- 
rodeanu, de exemplu, are 
două vaci, două vițele și 
trei tineret. Mai ține 3 
porci și 19 oi, plus curtea 
plină de păsări. Meda 
Romulus, de la numărul 83, 
ține cinci bovLne, 3 porci, 
10 oi. “ *
mulți. 
exactă 
vedea 
la noi 
în orice caz 
ne mândri.

de cum intri în 
îți dai seama, după 

de furaje, că 
sînt mulți cres- 
animale harn.ici. 
și ar putea să

guspodăriilor

vrea să se 
unul dintre 
numesc, dar 

Aurel
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pe întregul sat vom 
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avem eu ce
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Numai în temeinică cunoștință de cauză se pot 
rezolva problemele aprovizionării cu apă la Călan
Populația orașului Călan 

primește apă rece numai 
la anumite ore. Și _ nu 
dintr-un capriciu al cuiva, 
ci pentru că* nu este apă 
suficientă. Sistemul de 
captare al orașului reu
șește, după o serie de 
îmbunătățiri, să asigure un 
debit de circa 80 Lsec. 
Nevoile orașului sînt, evi
dent, mai mari, dată fiind 
dezvoltarea combinatului 
siderurgic din localitate.

Consiliul popular oră
șenesc n-a stat pasiv la o 
asemenea stare de lucruri. 
A organizat cu specialiștii 
o analiză a , consumurilor 
și a ajuns la concluzia că 
se risipește multă apă și 
că unul dintre „robinetele 
risipei" se află in combi
nat. în septembri» 1983, 
C.S. „Victoria" Călan era 
debitat de E.G.C.L. cu
150—160 000 mc apă pe
lună. Nici tehnicienii com
binatului n-au stat pasivi. 
la această stare de lucruri. 
Și-au luat măsurile proprii, 
între care eliminarea con
sumurilor de apă potabilă 
într-o serie de procese 
auxiliare producției, repa
rarea unor instalații și, de 
asemenea, contorizarea con
sumului.

De la aceste date am 
pornit ancheta noastră cu 
privire la consumul de 
apă potabilă în orașul 
Călan.

Sub rezerva că tovară
șul Vladimir David, direc
torul combinatului, nu 
și-a putut face timp cîteva 
minute pentru a discuta 
împreună această problemă, 
am dezbătut aspectele ei 
cu tovarășul Nicolae Ivaș- 
cu, directorul tehnic al 
combinatului și eu tovară
șul Eugen Mujic, șeful sec
ției hidro-gaz-aer.

Din capul locului tova-

răș 
mi

director tehnic ne 
mrisește că, fiind mai 
in funcție,

• bine toate aspectele 
■emeL Care ânt aceste

nu stăpî-

_-3r*c

e 7 Cu toate măsurile 
cu toată buna inten-

rtor cu
ipa po

tabilă a orașului. Pe de
cembrie anul trecut a 
sumat 87 000 mc apă și 
consum”1 "S~3

lucrări tehnico-edilitare șl 
care, la nivelul județului, 
însumează miliarde de lei; 
cele stabilite de organul 
local al puterii de stat de 
comun acord cu reprezen
tantul combinatului. Con
statăm însă cu stupoare 
că despre existența unor 
asemenea programe si nla- 
nuri de măsuri la C.S V. 
Călan se cunoaște prea 

Ele au fost băgate 
are și nu le-a mai

pu

pre

NU RISIPIȚI APA !

-gătoare la 
90 000 mc. Ce reprezintă 
aceasta ? 3o 10 Ia sută din 
debitul pe care-1 poate da 
captarea ! în 19 ianuarie, 
la ora cînd cei ce 
din schimb făceau 
combinatul lua din rezer
va de apă 180 mc pe oră. 
adică 50 1/sec.
de 60 la sută din puterea 
sursei. Explicăm celor doi 
tovarăși aceste lucruri tra- 
ducîndu-le în valoarea de 
întrebuințare a acestui 
element — apa — și nu 
ne înțelegem. „Ce nu-i 
clar ? Doar plătim aceas
tă apă, avem contor*. Le 
explicăm și ce nu e clar, 
ce nu e in ordine și 
ajungem, în sfîrșit, de co
mun acord la necesitatea 
adoptării unor măsuri sub
stanțiale pentru a nu mai 
lua combinatul cu toptanul 
din apa potabilă a orașu
lui. Ce fel de măsuri ? 
Cele stipulate în lege, 
stabilite de colectivul Con
siliului Central de Control 
Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale a- 
tunci cînd. din însărcina
rea partidului, a controlat 
modul cum sînt folosite 
fondurile fixe constind din

ieșeau 
baie.

Mai mult

La iiîa: Prestările de
servicii în continuă 

dezvoltare
ultimii ani, comunaîn

Ilia a cunoscut o însemna
tă dezvoltare economico- 
socială. Pe harta ei au a- 
părut diferite obiective in
dustriale, comerciale și de 
alimentație publică, de ca
zare, de prestări servicii 
către populație. Și pentru 
că în acest din urmă do
meniu realizările sînt sem
nificative, ne vom referi la 

' ceea ce anume s-a înfăp
tuit în ultima vreme.

Sondîndu-se posibilități
le de folosire a resurselor 
locale, consiliul popular a 
organizat o secție de insta
lații electrice și, cu spriji
nul întreprinderii județe
ne de producție industria
lă mică și prestări de ser
vicii, o unitate de prelu
crat piatră și marmură, 
unitate care s-a dovedit 
deosebit de rentabilă și ca
re are ca sarcină să rea
lizeze anual venituri în 
valoare de 500 000 lei, plan 
depășit în 1983 cu aproape 
100 000 lei. Receptivă la 
cerințele cetățenilor comu
nei și din localitățile li
mitrofe, la rîndul său, Coo
perativa de producție, a- 
chiziții și desfacerea măr
furilor a organizat nume
roase secții prestatoare de 
servicii, cum ar fi secția 
de zidari-zugravi, tricotaje, 
reparații ceasornice, de tă
iat sticlă și înrămat ta
blouri și oglinzi, de repa
rații încălțăminte, confec
ții plapume, secții de pre
parat răcoritoare, tapițerie, 
cojocărie, carmangerie ș.a., 
toate acestea aduclnd anul 
trecut un venit de 355 000 
lei. Demnă de remarcat 
este și preocuparea coope
rației meșteșugărești pentru

înregistrate anul 
remarcă tinichi- 
Ioan Peptea, fo- 
Florin Brînda, 

Lucaci,

dezvoltarea în comuna Ilia 
a acestui domeniu de acti
vitate. La indicația U.J.C.M., 
Cooperativa „Mureșul" din 
Deva a organizat la Ilia o 
secție de tricotaje serie, de 
croitorie bărbați și femei, 
frizerie, foto, coafură, re
parații radio și televizoa
re, un centru de primire 
pentru curățătoria chimi
că (aparținînd secției din 
Deva a cooperativei ..Pro
gresul" ).

Dintre autorii rezultate
lor bune 
trecut se 
giul auto 
tograful
frizerul Nichifor 
tricoterii Nicolae Chiorea- 
nu și Mariana Marian, croi
torii Florian ~ 
ria Marian, 
Virgil Crișan 
Florian.

— Faptul 
tele obținute 
tă linie sînt 
bune și că cerințele cetă
țenilor pentru anumite 
prestări sînt tot mai mari, 
determină consiliul popu
lar al comunei — ne spu
nea tovarășul Teofil Popa, 
secretarul biroului execu
tiv al acestuia — și unită
țile de profil să dez
volte continuu această 
activitate. De altfel, pen
tru 1984 s-a prevăzut ca 
în comună să fie organiza
te noi secții de tâmplârie, 
balastieră, artizanat, cusă
turi, eeaprăzărie, spălăto
rie chimică, împletituri din 
nuiele ș.a. Toate acestea 
vor contribui la întărirea 
economică a comunei, la 
satisfacerea pe plan local 
a cerințelor cetățenilor.

VASILE PÂȚAN

Popa și Ma- 
cooperatorii 

și Gheorghe

că rezulta- 
pe aceas- 
în general

IN LIBRARII A APĂRUT

>. Alt- 
' ee o 
ortan- 

unei 
pă se

cos nuiH-ni de acol 
fel nu se explica d 
măsură atît de im; 
tă cum e crearea 
surse proprii de 
află acum abia in
de proiect. Situația aceas
ta va dura probabil încă 
18—2-3 de luni și orice 
măsură e bună și utilă
cînd este luată la timp!

Au fost închise la C.S.V. 
Călan toate robinetele ri
sipei 7 Nu. Trecem la ora 
de baie prin sala de dușuri 
a turnătoriei vechi. Jumă
tate dintre oamenii care 
fac baie se află sub dușuri, 
altă jumătate se „îmbăia- 
ză" Ia chiuvete și la fie
care chiuvetă curge con
tinuu apă pe robinete de 
trei-sferturi de țol.

pindu-se împătrit față de 
consumul de la 
Și asta, pentru că 
suficiente dușuri 
toți, iar oamenii 
besc la autobuz.

Aceasta se întîmplă la 
marele consumator. Dar 
nici posesorul sursei de 
apă, E.G.C.L., nu și-a luat 
toate măsurile de îmbună
tățire a debitului prin 
adîncirea puțurilor spre a 
ajunge Ia 
a Straiului, 
combinatul 
program de 
furnizării apel, 
gram 
intere 
gem 
face.

Nu 
tanță

Mecanizarea 
minier in

transportului 
subteran

pus 
■sele 
de

dușuri ! 
nu sînt 
pentru 

se gră-

pînza freatică 
De asemenea, 
reclamă un 
întrerupere a 

un pro- 
de acord și cu 

sale. Nu înțele
se nu se poate

î

e lipsit de impor- 
să arătăm că prin 

i! unic de gospodă- 
apelor nr. 438 27 X 
CS. Victoria Călan 

■epartizat un debit
de 17,5 l'sec„ deci nu a- 
proape 33 cît consumă în 
medie.

Aceste obiecții făcute 
în numele locuitorilor 
Călanului dar și în numele 
unei priorități economice — 
reducerea consumurilor de 
orice
le facem 
varășului 
binatului

fel — am dorit să 
cunoscute și to- 
director al com- 
pe această cale.

ION CIOCLEI

Cadrele didactice de la 
Institutul de mine din Pe
troșani ne oferă tot mai 
multe prilejuri de satis
facții, îmbogățind literatu
ra științifică și tehnică, an 
de an, cu noi titluri. La 
acest început de an a apă
rut în librării lucrarea prof, 
univ. dr. ing. Ion Marian, 
intitulată „Mecanizarea 
transportului minier in sub
teran" (Editura Tehnică).

— Cînd am elaborat a- 
ceastă lucrare - se destăi- 
nuie autorul — m-am gîndit 
că ea poate fi de deose
bită actualitate mai ales 
în această perioadă, cînd 
se acționează cu toate for
țele pentru îndeplinirea 
programelor speciale de 
dezvoltare a economiei na
ționale. Și realitățile vieții 
îmi dau dreptate : anul tre
cut față de 1982 — așa 
cum rezultă din Comunica
tul privind îndeplinirea pla
nului pe 1983 — deși pro
ducția de lignit de exem
plu, a crescut cu circa 20 
ia sută, gradul de mecani
zare în industria minieră a 
crescut cu 40 la sută.
- Să înțelegem că „Me

canizarea 
destinată 
industria
- Nu. 

sează I 
subinginerilor 
nilor, atît de la exploatările 
carbonifere, cît și de mi
nereuri, precum și specia
liștilor din activitatea de 
cercetare și proiectare și 
din industria constructoare 
de mașini miniere. De ase
menea, poate fi folosită de 
studenții Institutului de 
mine.
- Cred că ar prezenta 

interes pentru cititorii zia
rului dacă ați face referiri 
la conținutul cărții.
- in introducerea lucră

rii se face o analiză a di
feritelor soluții de mecani-

transportului" este 
i specialiștilor din 

cărbunelui ?
Lucrarea se adre- 

tuturor inginerilor, 
și tehnicie-

zare a transportului minier 
în subteran, în corelare eu 
condițiile din țara noastră 
și sarcinile ce stau în fața 
industriei noastre miniere 
și constructoare de utilaj 
minier. Pornind de la con
cluziile acestei analize, în 
cuprinsul lucrării sînt tra
tate soluțiile cele mai larg 
întîlnite și cu perspectivă 
certă de utilizare pentru 
mecanizarea transportului 
subteran. Din categoria 
transportoarelor, sînt trata
te cele cu raclete, cu 
bandă pe role, cu banda 
pe suporți rulanți, cu 
bandă pe cabluri tractoare, 
cu bandă și lanțuri trac
toare și cu bandă din plăci. 
La transportul pe cale fe
rată, se tratează construc
ția și echipamentul căii 
ferate, materialul rulant și 
se dezvoltă în mod deo
sebit tracțiunea cu locomo
tive.

La fiecare sistem de 
transport, după o analiză 
a domeniului de utilizare, 
se prezintă utilajele ce se 
fabrică în țară și tendin
țele pe plan mondial. 
Alături de soluțiile construc
tive, sînt 
de calcul 
rametrilor 
lajelor, 
de întreținere și exploata
re. De asemenea, sînt pre
zentați indicatori econo
mici, făcîndu-se recoman
dări asupra căilor de 
creștere a capacităților de 
transport, a productivității 
muncii și a siguranței în 
funcționare a utilajelor, 
precum și a reducerii cos
turilor și consumului spe
cific de energie a consu
murilor de materiale.

— Vă mulțumesc și vă 
doresc o bună primire a 
cărții din partea specia
liștilor.

date metodologii 
și alegere o pa- 
principali ai uti- 

precum și reguli

A. NICULESCU
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IN ATENTIA
PRODUCĂTORILOR AGRICOLI

Tirgul de animale, pro- niza la o dată ce va li 
gramat la Mintia pentru anunțată ulterior. 
5 februarie, se va orga-

Programe atractive neonorate
Ani in șir Clubul mun

citoresc din Lonea și-a 
relevat cu succes misiunea 
de animator al activității 
politico-educative și cultu
ral-artistice, prezența sa în 
viața spirituală a minerilor 
fiind meritorie. Cînd nu 
veneau minerii la club ia 
„Ziua brigadierului", a 
„sectorului", mergeau oa
menii așezămîntului de 
cultură la locurile acestora 
de muncă, mai bine zis 
în sala de apel a minei, 
și nu era eveniment în ac
tivitatea întreprinderii să 
nu fie susținut și de for
mațiile artistice ale clu
bului. în Festivalul nație- 
Hai Rnmari’Piu
clubul s-a 
ediție cu 
artistice și 
din ele 
rioare ale 
cîndu-se
Dar despre toate acestea, 
se discută acum la timpul 
trecut. De cîteva luni, 
viața spirituală a minerilor 
din Lonea nu mal este 
animată de manifestările 
de ieri-alaltăieri. Fostului 
director de club — Dumitru 
Hlușcu — I s-a încredințat 
conducerea așezămîntului 
de cultură de la Petrila, 
unde a dus suflul muncii 
responsabile 
desfășurate 
Acum, clubul 
se afirmă,

succes spațiul modern și 
condițiile de care dispune, 
iar vecinul său — clubul 
din Lonea — este ținta 
unor justificate critici din 
partea beneficiarilor actu
lui de cultură.

Arcadie Ardeleanu, noul 
director de club, străin de 
munca și viața minerilor 
Văii Jiului, trebuie îndru
mat, sprijinit, dar și con-

nici un afiș, de invitații 
nu mai vorbesc", „Eu vă 
zic o vorbă : pe programul 
sâptămînal de la intrarea 
în clădirea clubului sînt 
trecute în fiecare zi cîte o 
manifestare. Dar dacă vrei 
să mergi la 
n-o găsești, 
ne facem 
„Nici clubul
club. E drept, sala mare

una măcar... 
Apoi, nu noi 
de rușine ?“ 
nu arată a

CLUBUL MUNCITORESC - IMPLICAT REAL ÎN 
REALIZAREA SARCINILOR DE PRODUCȚIE

.Cintarea Romanței' 
înscris, ediție de 
12—14 formații 

a urcat cu 
în fazele 
întrecerii, 
acasă cu

multe 
suoe- 
întor- 
lauri.

și atractive 
mulți ani. 
dki Petrila 

onorîndu-și cu

trolat. Din septembrie, de 
cînd se află la conducerea 
clubului, iși justifică puțin 
locul și rolul pe care-1 are 
in inițierea, organizarea 
și coordonarea unei acti
vități politico-educative și 
cultural-artistice pe mă
sura cerințelor. Au trecut 
două decade de la analiza 
făcută în adunarea de dare 
de seamă a consiliului de 
conducere al clubului — 
unde s-au arătat deschis 
lacunele din munca celor 
investiți cu răspunderi în 
organizarea activității po
litico-educative și s-au sta
bilit unele măsuri — dar 
în așezămîntul de cultură 
continuă acalmia. „în a- 
cest an n-am văzut deschi
să ușa la sala mare a clu
bului", „Am fi mers și 
noi, cum nu, la un spec
tacol, dar nu ne-a chemat

e aranjată, curată — de 
fapt, cine s-o deranjeze 1 
— dar exteriorul e o rușine 
pentru Lonea noastră". 
„Dincolo, în clădirea cu 
sălile de jocuri de club, e 
nevoie de mină de gospo
dar și mai multă grijă 
pentru bunul obștesc, că-i 
al nostru, al tuturor l".

Părerile, culese în sala 
de apel a minei Lonea, la 
ieșirea din șut a minerilor, 
ne-au fost confirmate în 
cele două clădiri ale clu
bului, 
în ziua
manifestare, 
doi elevi 
(chiar nu ia 
sură pentru 
nu mai țină
pentru tacurile de biliard ? 
Priveliștea găurilor din 
pereți e dezolantă), în sala 
de repetiții a formației

de muzică ușoară (singura 
care mai ființează la club) 
un tînăr repara instru
mente. Atît a oferit clubul 
într-o zi cînd. pe program 
figurau două activități. Am 
fost, totuși, informați că 
va avea loc o manifestare 
la căminul de nefamiliști 
al minei. Acolo, cu o oră 
înaintea presupusei mani
festări, nimeni nu știa 
nimic. Nici personalul mun
citor al căminului, nici 
minerii, beneficiarii actului 
de cultură. Ne îndoim că 
acțiunea — pe care n-em 
putut-o verifica — a avut 
loc. Iar dacă s-a desfășurat, 
totuși, ne îndoim de efi
ciența el. Cît putea fi de 
reușită o acțiune nepre
gătită, despre conținutul 
căreia nu știau niei... or
ganizatorii, nici gazdele ?

La comitetul 
al 1. M. Lonea, 
tul sindicatului, 
lucruri de la 
localitate este
Sînt cunoscute și măsurile 
stabilite în adunarea de 
dare de seamă a consiliu
lui de conducere al clu
bului. Tovarășul Iile Pă- 
ducel, secretarul comite
tului de partid de la I. M. 
Lonea, 
trecerea
înfăptuirea 
încredere.

de partid 
la coinite- 
starea de 

clubul din 
cunoscută.

Am căutat și noi, 
documentării o 

în club — 
jucau biliard 
nimeni o mă- 
ca pereții să 
loc de... cretă

ne-a asigurat de 
netntîrxbată Ia 
măsurilor Avem 
Așteptam

LUCIA UCHJ
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Mureșul Explorări - Minerul Lupeni

Schimb de mesaje la nivel inalt 
romano-venezuelean

CARACAS 3 (Agerpres).
— La Caracas a avut loc 
un schimb de mesaje Intre 
președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Republicii Vene
zuela, Jaime Lusinchi, cu 
prilejui instalării în func
ție.

Din Comunicatol 
de Statistică

VARȘOVIA 3 (Agerpres).
— în comunicatul Direc
ției Centrale de Statistică 
a R.P Polone privind si
tuația social-economică a 
Poloniei în 1983, se arată 
că, anul trecut, după de
clinul din 1979—1982, veni
tul național al țării a cres
cut.

Producția industrială a 
sporit, în prețuri stabile 
de desfacere, cu 6,7 la su
tă, comparativ cu anul pre
cedent. în industria extrac
tivă, creșterea a fost de 
2,3 la sută, în industria 
prelucrătoare de 7,1 la su
tă, iar a micii industrii de 
7 la sută. Sarcinile planu
lui central de dezvoltare 
social-economică a țării pe 
1983 au fost îndeplinite, 
în domeniul producției, cu 
105,9 la sută. însemnate 
sporuri de producție au 
fost obținute in ramurile

președinte vene-

Polone
electrotehnici, 

că, de in- 
lemnulai.

Schimbul de mesaje a 
avut loc cu ocazia primirii 
de către președintele Jaime 
Lusinchi a tovarășului Pe
tru Ekiache. vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, re
prezentant personal al tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
la ceremoniile de instalare 
a noului 
zuelean.

Direcției Centrale 
a B.P

energetică,
electronică, chin 
dustrializare a 
metalurgia feroasă și nefe
roasă

In 1983, valoarea produc
ției agricole globale a cres
cut cu 3,6 la sută.

Potrivit comunicatului, 
anul trecut au fost date în 
folosință 195 500 de apar
tamente, cu 5,1 la sută mai 
mult comparativ cu anul 
precedent.

în domeniul comerțului 
exterior, volumul exportu
rilor a crescut cu 11 la su
tă, comparativ cu 1982, iar 
al importurilor — cu 10.6 
la sută.

în unele cazuri — relevă 
comunicatul —, nivelul vo
lumului producției desti
nate pieței interne a conti
nuat să fie. in compara
ție cu cererea, nesatisfă
cător.

i

«

■ BEIJING. — In cursul 
unei reuniuni prilejuite de 
Festivalul de primăvară, 
președintele R. P. Chineze, 
Li Xianman, o relevat că 
poporul chinez va întări ia 
continuare prieten-a cu 
toote popoarele și va de
pune eforturi susținute pen
tru combate*ea politicii ce 
cg-esiune, a cv'sei inar- 
mărilo'. pentru sa ijc'dc- 
rea păcii.

PreșetfnteCe Li JCc----=n 
a subliniat că țc'° sa va 
continua. ia ocesl ca. să-și 
reajusteze, restructureze și 
consolideze eco'o-- a. B a 
arătat co ia 1 cu ?osi 
indeprnite sarcinile de pro
ducție în ira-sfe ș> agri
cultură n:țicl stoc- te pen
tru anul 1985. s-au obținut 
succese in domen.id îmbu
nătățirii condițiilor de t'Oi 
ale populației de c o-așe 
și sate.

nu aveau posibilitatea să-ți 
găsească un loc de muncă, 
a ajuns la 51 000, marcind 
o creștere de 13 la sută 
față de nivelul înregistrat 
in decembrie — relevă da
tele publicate de presa vie- 
nezo. In prezent, șomajul 
afectează aproape 191 000 
de pe'soc ne. respectiv 6.7 
la sută din populația acti
vă a țării.

I
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Liderul seriei a VHl-a a diviziei C își continuă 
seria meciurilor amicale cu parteneri de calibrul la 
care aspiră echipa deveariă, luînd de pe acum pulsul 
viitorilor adversari. Așadar, mîine, de la orele 11, 
Minerul Lupeni, condusă de Petre Libardi, va fi 
oaspetele devenilor.

Acțiuni in favoarea
WASHINGTON 3 (Ager

pres). — La New York a 
avut loc o conferință de 
presă organizată de femei
le militante pentru 
din ~ 
care 
neu 
din 
mînd creșterea îngrijoră
rii față de amplasarea de 
noi rachete nucleare pe 
continent.

Vorbitoarele au subliniat 
în cuvîntul lor pericolul pe 
care îl prezintă pentru ță
rile europene și pentru în
treaga lume prezența în 
Europa a rachetelor nuclea
re ca și proiectele privind 
amplasarea a noi asemenea 
arme de distrugere în 
masă.

pace 
Europa Occidentală, 

au întreprins un tur- 
prin mai multe orașe 
Statele Unite, expri-

păcii și dezarmării
COPENHAGA 3 (Ager- 

preș). — La Copenhaga a 
luat startul .Ștafeta pădi“. 
acțiune inițiată de organi
zația de partizani ai păcii 
recent creată In Danemar
ca „Șoferii de autobuze 
pentru pace1*. Timp de câ
teva zile, membrii organi
zației, circulînd pe șosele
le Danemarcei, vor preda 
unul altuia un apel adre
sat Conferinței de la Stoc
kholm, cerînd inițierea u- 
nor acțiuni concrete în ve
derea creșterii încrederii 
și dezarmării pe continen
tul european. Ștafeta ur
mează să fie purtată și de 
partizanii păcii din Suedia, 
care o vor. depune la se
diul unde se desfășoară 
conferința.

■V

UN FOTBAL DE 
Șl CU MILIOANE...

$

*
1

Campionatul mondial de 
fotbal, care va avea loc in 
1986, in Mexic, va fi o .in
dustrie miliardară’, susține 
ziarul vest-german .Frank
furter Rundschau". F.I.F.A 
a anunțat că se vor inca
sa, cu acest prilej, 145 mi
lioane franci elvețieni. Cu 
30 milioane mai mult țață 
de ciștigurile federației du
pă ultimul campionat mon
dial, din 1982, din Span.a. 
Totodată, federației națio
nale a echipei care va tiș- 
tiga medalia de aur i se 
garantează un premiu de 
3,15 milioane franci elve
țieni.

Potrivit revistei .Frankfur
ter Rundschau", campiona
tele mondiale de fotbal vor 
constitui, pentru țara-gaz- 
dă, un ciștig sigur: s-au a- 
nunțat de pe acum crește
rea taxelor pentru transmi
siunile directe, la televiziu
ne, pentru reclame. P-ime- 
le vor aduce organizatori
lor încasări în valoare de 
49 milioane franci elvețieni, 
iar reclamele încă 46 mi
lioane. Și tind ne gindim 
că Spania a încasat 64 
lioane franci elvețieni 
urma campionatului 
1982 !

m/-
in 

din

■ ROMA. - Un nou a- 
tentat terorist a fost co
mis, joi seara, in Italia, că
ruia i-a căzut victimă ad
junctul primarului din loca
litatea San Cataldo (Sici
lia). relevă ogenția France 
Presse. Este vorba de An
ge^ Lombardo. împușcat 
cu focuri de armă trase a- 
supra sa, în plină stradă, 
de către un grup de tero
riști. Anchetatorii au con
chis că este vorba de un 
atentat comis de Mafia.

■ LONDRA. - Numă
rul șomerilor a crescut in 
Marea Britanie, in ianua
rie O-C., cu 120 300, potrivit 
unei stcfsbci ofidole pu- 
tmeote la Londra. Oept 
vaore. potrivit agenției 
Associated Press, numărul 
total ol șomerilor din a- 
cecstc țară a urcat la 
3 199 678 — ceea ce repre
zintă 13.4 Io sută din for
ța de muncă națională.

Regiunile cu șomajul ce< 
mai ridicat sint Irlanda de 
No’d, cu 21,9 la sută, nor
dul Angliei, cu 17,7 la sută, 
zo-a de nord-vest, cu 16,2 
la sută. Țara Galilor, cu
17.7 la sută, și Scoția, cu
15.8 la sută.

I
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I.C.S. MĂRFURI INDUSTRIALE 
HUNEDOARA

încadrează conform Legii 22/1969

• LUCRĂTOR GESTIONAR pentru un 
magazin din Hunedoara.

Informații telefon 12244 Hunedoara.

■ OTTAWA - Pentru 
prima dată, un canadian 
va participa la un zbor 
spațial cu prilejul misiunii 
navetei -Discovery’, care 
va fi lansată de la Cape 
Canaveral în luna octom
brie a anului in curs, s-a 
onunțot la Ottawa. El ur
mează să fie ales dintr-un 
grup de șase persoane — 
cinci bărbați și o femeie - 
selecționate pentru progra- 

-'mul spațial național cana
dian.

■ VIENA. - in Austria, 
la sfirșitul lunii ianuarie, 
numărul tinerilor in vîrstâ 
de pină la 25 de ani, care

■ LUSAKA. — In capita
la Zambiei au început lu
crările reuniunii la nivel 
inalt a Conferinței de coor
donare pentru dezvoltare a 
țărilor din sudul Africii 
(S.A.D.C.C.). Participă re
prezentanți ai țărilor mem
bre ale acestei organizații 
— Angola, Botswana, Leso
tho, Malawi, Mozambic, 
Swaziland, Tanzania, Zam
bia și Zimbabwe —, ai altor 
state africane și oi unor 
organizații internaționale. 
Pe ordineo de zi se află 
înscrise probleme referitoa
re Io lupta împotriva con
secințelor secetei prelungi
te, cea mai gravă din ul
timii 50 de ani, ce afec
tează regiunea. Prejudiciile 
cauzate de acest flagel sta
telor afectate sint estima
te la peste un miliard do
lari. Totodată, vor fi exa
minate modalitățile de ac
țiune împotriva încercări
lor regimului minoritar ra
sist de la Pretoria de des
tabilizare economică a sta
telor independente din „pri
ma linie".
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Hci’idinne
ai insulei a împlinit 70 de 
ani.

TARIF DE SUPRAVIEȚUIRE

SARCOFAGUL 
DIN GRĂDINĂ

Culegind, in ajunul Anu
lui Nou, o recoltă tirzie de 
legume de pe dealul din 
apropierea localității Mon- 
telucia, regiunea Umbr a, 
Nasare.no Bonei la a dat. la 
o adincime de 2 m, peste 
o ușă grea din piatră Spe
riat, a anunțat aurorităwe. 
care, la rindul lor, i-au che
mat pe arheologi, pentru 
că de ei era nevoie. Dm 
intimplare, țăranul din Ape- 
nini făcuse o uriașă desco
perire: o cameră mortuară 
a unui trib etrusc. Ea era 
alcătuită din trei încăperi: 
una centrală, unde se afla 
un mare sarcofag, împreu
nă cu diverse urne, amfore 
și vase din lut, și alte două, 
laterale, cu alte urne și cu 
pereții împodobiți cu baso
reliefuri reprezentînd di
verse scene din viața po
poarelor antice, în specul 
a grecilor. Pe urne se află 
inscripții în limbile etruscă 
și latină. Descitrînd aceste 
inscripții, specialiști! susțin 
că este vorba despre tribul 
etrusc Kutu. După inscrip-

ții, ei au reușit să recon
stituie istoria tribului de-a 
lungul a trei secole — III—I 
i.e.n.

UN ROBINSON CRUSOE 
MODERN

Brazilianul Fernando Ed
ward Lee, ecolog de pro
fesie și cercetător din voca
ție, trăiește pe o m că insu
lă din Atlanticul de Sud. 
A văzut-o acum 32 de ani 
de la bordul unui avion ți 
a hotărit să trăiască pe a- 
ceasta palmă de pămint 
care, datorită solitarului ei 
locuitor, s-a transformat ra
dical. Cu mîinile sale, Fer
nando a construit o moa
ră de vint și o centra'ă 
eoliană cu o putere de 2,5 
kW, a defrișat o plantație 
de palmieri și a construit 
un acvarium pentru pești 
exotici, apa potabilă o co
lectează in rezervoare din 
piatră, dotate cu un sistem 
complex de purificare. In 
ce privește speciile de pă
sări, insula poate fi com
parată cu o rezervație or
nitologică. Nu de mult, a- 
cest unic și ciudat locu’tor

O nouă psihoză, „supra- 
viețuitorismui", a apărut și 
a luat proporții in Statele 
Unite. Ea atinge diverși en
tuziaști, care se pregătesc 
să supraviețuiască unui ca
taclism nuclear, „Supravie
țui tor iști i“ iși indeomnă se
menii neatinși de acest 
morb să se obișnuiască o 
trăi in locuri sălbatice și să 
renunțe la binefacerile ci
vilizației. Acest .nou val' 
s-a dovedit a fi o afacere 
de mari proporții pentru 
businessmen. După cum 
relevă presa occidentală, 
prompții afaceriști au ofe
rit „șupraviețuitoriștilor" nu
meroase servicii, cum ar fi, 
de exemplu, „stagii de su
praviețuire". Pentru „baga
tela’ de 2 000 dolari, ei 
promit să-și invețe clienții 
diferite metode pentru a 
face provizii de alimente 
și diverse obiecte de strictă 
necesitate. De asemenea, 
ei se angajează să dea 
lecții de... autoapărare. îm
potriva cui ? Această 'între
bare nu frămintă, pare-se, 
nici pe „elevi", nici pe 
.profesori". Primii iau con
știincioși lecții, ceilalți per
cep tarife de supraviețuire.
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FI
CASA DE AJUTOR RECIPROC 

A PENSIONARILOR DEVA 
Filiala Simeria

Convoacă membrii săi la adunarea genera
lă pentru ziua de 7 februarie 1984, ora 10,00, 
în sala clubului C.-F.R. Simeria, lîngă pod.

Ordinea de zi : activitatea pe anul 1983 ; 
alegerea delegaților pentru adunarea genera
lă de la Deva.

Consiliul

publicitate
VtNZABI-CUMPARARI

Vînd casă Bîrcea Mare
30. Informații Deva, tele- 
20467 sau Bîrcea. (4086) 

_ Vînd Dacia 1310, nerodată. 
Ghelari, telefon 143, zilnic du
pă orele 16. (4089)
• Vînd Dacia 1300,' stare per

fectă. Autoservice Deva, tele
fon 21046, electrician Cînda.

(4102)
• Vînd Renault 10, stare 

bună. Deva, strada Alexandru 
Vlahuță 33, orele 10—17. (4087)
• Vînd sufragerie stil Len-

gel autentic. Deva, telefon 
21850 sau 16683, interior 157, 
orele 13—15. (4100)
• Vînd haină blană astra

han, mărimea 48—50, masă te
levizor tip combină. Deva, te
lefon 12178. (4098)
• Cumpăr AR O 240 — 242 — 

244, indiferent starea, preț con
venabil. Deva, telefon 17508.

(4101)

nr. 
fon

SCHIMB DE LOCUINȚA

• Schimb apartament două 
camere, gaze, central Deva, cu 
similar ‘ —
rin.

Drobeta Turnu-Seve- 
Telefon 956/12581. (4091)

PIERDERI

Pierdut autorizație nr. 335 
1983 a C.P.A.D.M. Șoimuș, 

restaurant „Păltiniș", 
desfacerea băuturilor alcooli
ce. O declarăm nulă. (4085)

• Pierdut legitimație de ser
viciu, pe numele Mărginean 
Vasile, eliberată de Fabrica 
de încălțăminte Hunedoara. O 
declar nulă. (c. 1)

din
pentru

ANIVERSARI

So-• Soția Mioara și fiul __ 
rin urează dragului lor sărbă
torit Focșa Ioan, cu prilejul 
aniversării a 33 ani, fericiră șl 
„La mulțl ani I**. (4094)
• Fiicele Ana și Rodica, gi

nerele Petrică, nepoata Diana
.urează părinților Roșu Petru 
șl Florlca, din satul Lunca- 
Băița, cu ocazia aniversării a 
23 ani de căsătorie, „La multi 
ani !". (4069)

• Colectivul Uzinei de apă 
Batiz urează colegului Mun- 
teanu Matei, cu prilejul pen
sionării, sănătate și viață lun
gă. (4092)

DIVERSE 1

• Schimb autoturism Dacia 
1310, fabricație 1983 cu Oltcit 
Club. Deva, telefon 13148, du
pă orele 15. (4103)

COMEMORARE

• Familiile Ghlura Slmion, 
Daneilă Iile, Biriescu Ștefan 
anunță cu aceeași durere îm
plinirea unul an de la dispa
riția celei ce a fost o bună 
soră, cumnată, mătușă POVA- 
" * " ~ Comemorarea

loc la 5 februarie
RA FLOAREA.
va avea lzz ._ _ _____
1984, în Deva, strada Lenin.

(4104)
DECESE

• Cu adincă durere, so
țul Gheorghe, copiii Gheor
ghe șl Dorica, ginerele Do- 
rel, nora Marioara, nepoții 
Neluțu, Adi șl Edi anunță 
încetarea fulgerătoare din 
viață după o grea sufe
rință a celei care a fost o 
bună soție, mamă șl bu
nică

ARMINA PRIP
înmormîntarea va avea 

loc astăzi, 4 februarie, o- 
rele 14,00, la Silvașu de 
Jos.

Amintirea el va rămine 
neștearsă în inimile noas
tre.

• Familia îndurerată mul- 
țumește pe această cale na
șilor, tuturor colegilor de ser
viciu, colegilor de aviație, ve
cinilor, prietenilor, rudeniilor 
și tuturor cunoștințelor care, 
cu lacrimi și flori l-au condus 
pe ultimul drum pe cel ce 
a fost

RADU TUDOR (DORU)
Te vom păstra veșnic în ini

mile noastre.
• Soția Doina și fiii Călin 

și Alexandru mulțumesc con
ducerii și colegilor din 
I.C.I.T.P.L.C.I.M. Deva, condu
cerii I.M. Barza, colaboratori
lor de serviciu, grupa proiec
tări Brad, rudelor, prieteni
lor care le-au fost alături la 
f-ulgerătoarea dispariție a ce
lui ce a fost
ing. MOR AR IU ALEXANDRU, 

în vîrstâ de 46 ani. (4090)
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