
REALIZATA EXEMPLAR. ZT DE Z!

Functionarea corespunzătoare a 
utilajelor - imperativ al realizării 

ritmice a planului
Cărămizile refractare, 

plăcile termoizolante și pra
furile exoterme sînt prin
cipalele sortimente pe care 
le realizează Fabrica de 
produse refractare Baru, 
solicitate tot mai mult de 
către industria siderurgică.

— Cu toate depășirile 
obținute plnă Ia această 
dată peste 40 tone de că
rămizi refractare, 15 tone 
de plăci termoizolante —, 
beneficiarii noștri, combi
natele de la Hunedoara și 
Galați, ne solicită mereu 
mai multe produse refrac
tare, preciza Tiberiu Boța, 
șeful biroului plan. Și, ca 
să susțin această afirma
ție, vreau să arăt că întrea
ga producție realizată în 
luna ianuarie se află deja 
la beneficiari.

— Ce presupune acest 
lucru, tovarășe Boța ?

— Ritmicitate, producti
vitate și calitate pe toate 
fluxurile de fabricație.

Cererile de produse re
fractare sînt onorate la 
timp, integral. Beneficiarii 
n-au fost obligați să aș
tepte. Nici acum, nici altă 
dată. Ca atare, este Intere
sant de aflat cum a acțio
nat, cum acționează colec
tivul de muncă al acestei 
fabrici pentru îndeplinirea 
ritmică a planului la pro
ducția fizică și chiar pen
tru depășirea lui. Maistrul 

principal Ștefan Rahotă a 
punctat cîteva dintre ele
mentele care au stat la ba
za ritmicității producției. 
In ordinea prezentată de 
dînsul, pe primul Ioc se si
tuează aprovizionarea co
respunzătoare a fluxurilor 
de fabricație cu materii 
prime și materiale, apoi or
ganizarea riguroasă a locu
rilor de muncă, a forma
țiilor de lucru, cunoaște
rea de către acestea din 
urmă a sarcinilor zilnice 
de plan, a celor mai mici 
detalii din atribuțiile de 
serviciu, utilizarea cores
punzătoare a timpului de 
muncă și folosirea intensi
vă a capacităților de pro
ducție. „Desigur, a conti
nuat interlocutorul, toate 
aceste preocupări, existen
te pretutindeni în atelie
rele de producție, ar fi fost 
mult diminuate dacă nu 
ne-ar fi funcționat în bune 
condiții utilajele din flu
xurile de fabricație. Se cu
noaște, unitatea noastră 
este o capacitate de pro
ducție mai veche și, ca a- 
tare, unele utilaje au o u- 
zură fizică, chiar morală 
mai pronunțată. Tocmai 
aici a fost un domeniu co
mun de acțiune, atît pen
tru noi, cei de la exploa-

DORIN CORPADE
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DIN CRONICA 
ÎNTRECERII 
SOCIALISTE

Importante 
cantități de 

cărbune peste 
prevederi

Zi de zi, Ia întreprin
derea minieră Paroșeni 
sporesc cantitățile de 
cărbune extrase peste 
sarcinile de plan. Prin- 
tr-o mobilizare plenară 
a forțelor la toate punc
tele de lucru din subte
ran și de la suprafață, 
prin aprovizionarea co
respunzătoare cu mate
riale și buna organizare 
a muncii, cele trei sec
toare ale minei au dat 
suplimentar prevederi
lor perioadei trecute de 
la începutul anului și pi- 
nă în prezent 8 000 tone 
de cărbune. Intre for
mațiile cu cele mai sem
nificative plusuri de 
producție se numără bri
găzile conduse de Faze- 
kaș Ferencz, Constantin 
Ciobănoiu, Gavrilă Me- 
szaros și alții,

★
Și minerii de la Anî- 

noasa raportează impor
tante depășiri de plan, 
obținute în perioada tre
cută de la începutul a- 
nului. Ei au extras peste 
sarcinile planificate 3 600 
tone de cărbune. De 
menționat că sectorul III 
deține ponderea cu 2 100 
tone.

IN SPIRITUL HOTĂRÎRII SECRETARIATULUI 

C. C. AL P.C.R.

Marile rezerve de sporire 
a producției agricole — 

deplin valorificate!
Recenta Hotărire a Se

cretariatului C.C. ai PCR. 
pune în fața organelor și 
organizațiilor de partid, a 
tuturor comuniștilor, orga
nelor agricole și conduce
rilor unităților agricole, a 
fiecărui lucrător din agri
cultură, sarcina de a ac
ționa cu înaltă răspundere 
și exigență pentru a asigu
ra toate condițiile politice, 
organizatorice și materiale 
necesare îndeplinirii exem- 
plane a obiectivelor ce re
vin agriculturii din planul 
de stat pe anal 1984. In 
acest context, un accent 
deosebit trebuie pus pe 
pregătirea temeinică, sub 
toate aspectele, a campa
niei agricole de primăvară.

Sub conducerea organi
zațiilor de partid, colecti
vele de oameni ai muncii 
din SMA.-urile județului 
nostru s-au preocupat și 
au reușit să Încheie înain
te de termen reparațiile și 
reviziile la tractoare și ma
șinile agricole, respectând 
normele de calitate stabi
lite. Important este însă ca 
în fiecare unitate să se a- (Continuare in pag. a 3-a)

I.M.C. Bîrcea, atelier teracotă. Inginer Lia Muntean 
(stingă), împreună cu o parte din echipa de sortat produse 
export.

încetarea din viață a lui I.V. Andropov, 
secretar general al C.C.al P.C.U.S.,președintele 

Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.
MOSCOVA 10 (Agerpres.) 

— La Moscova, anunță a- 
genția TASS, a fost dat 
publicității comunicatul ofi
cial al Comitetului Central 
al Partidului Comunist al 

sigure o bună pregătire 
politică și profesională a 
mecanizatorilor, astfel în
cât toate utilajele să fie 
folosite cu randament ma
xim pentru a executa la 
timp și în condiții irepro
șabile întreg volumul de 
lucrări pe ogoare.

Ridicarea potențialului 
productiv al pămîntului 
impune ca o atenție apar
te să se acorde realizării 
in timpul cel mai scurt a 
lucrărilor de îmbunătățiri 
funciare, existînd serioase 
restanțe la acțiunile de pu
nere în stare de funcțio
nare a amenajărilor pen
tru irigații, la desecări și 
combaterea eroziunii solu
lui, cit și la îndeplinirea 
sarcinilor din programul 
județean de îmbunătățire 
a pajiștilor naturale. Aces
te sarcini, precum și obiec
tivele din Programul unic 
au fost larg dezbătute și 
cu prilejul adunărilor ge
nerale ale cooperatorilor, 
dar organizațiile de partid

Uniunii Sovietice, Prezidiu
lui Sovietului Suprem și 
Consiliului de Miniștri ale 
U.R.S.S., In care se arată 
că, la 9 februarie 1984, ora 
16,50 minute, după o înde

Depășirea 
planului 

la transport 
în întîmpinarea „Zi

lei ceferiștilor", oamenii 
muncii de la Uzina nr. 
7 — C.F.U. din cadrul 
C.S. Hunedoara acționea
ză cu abnegație și dă
ruire, înscriind rezulta
te bune pe graficul în
trecerii socialiste. De 
la începutul anului ei 
înregistrează depășirea 
planului Ia transport — 
principalul indicator — 
cu 63 Ia sută, ceea ce 
înseamnă aprovizionarea 
în condiții foarte bune a 
secțiilor combinatului cu 
materii prime și mate
riale și expedierea ope
rativă către beneficiari 
a metalului. Intre cei 
măi harnici muncitori 
din secție se numără 
loan Vulcu (fruntaș pe 
uzină pe anul 1983), 
Viorel Tășală, Teodor 
Bulgaru, Anton Șer- 
ban, Ioan Merian. (IOAN 
VLĂD, corespondent).

ÎN ZIARUL DE AZI:

■ CONFRUNTĂRI E- 
TICE
Din cuprins :
• Cu gîndul la noile 

recolte
• Iți mulțumim, tată, 

că ți-ai crescut 
copiii cu dragoste 
de mamă !

• Faptele n-au ne
voie de recoman
dare

■ SEMNAL
■ SINCOPELE TRE

BUIE ELIMINATE 
DIN ACTIVITATEA 
CULTURAL-EDUCA- 
TIVA.

lungată suferință, a încetat 
din viață I. V. Andropov, 
secretar general al -C. C. al 
P.C.U.S., președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

EUCDCIA CI CPTDIPA SĂ PRODUCEM CIT MAI MULTĂ 1 LllLnulA tLtu I nluA s.o KOnomisim pe TOATE CĂILE!

Cursul politic intensiv - formă 
complexă, eficientă, de pregătire 

a cadrelor de conducere
OAMENI 

Al MUNCII !
• Fiți factori ac

tivi în ampla acțiu
ne de economisire 
severă a energiei e- 
lectrice la locurile 
dumneavoastră de 
muncă !
• Dovediți spirit 

civic, înaltă răspun
dere cetățenească, 
acționînd cu fermita
te și perseverență 
pentru diminuarea pe 
toate căile a consu
murilor de energie 
electrică, combusti
bil, gaze naturale, 
pentru prevenirea ori
căror forme de risi
pă I
• Este numai în in

teresul bunei desfă
șurări a procesului 
de muncă în fiecare 
unitate, în interesul 
nostru, al tuturor I

ÎNSEMNATE ECONOMII

Am încheiat prima lună de muncă din acest an, 
lună în care, spre lauda lor, marii consumatori de 
energie electrică din județ au acționat cu spirit de 
buni gospodari.

• Siderurgiștii de la C.S. Hunedoara se situează 
în frunte, cu o economie totală de 4 249 000 kWh ener
gie electrică, cantitate suficientă pentru ca toate sec
țiile combinalu’ul să poată funcționa două schimburi 
fără întrerupere.

• C.S. „Victoria" Călan a economisit 2 392 000 
kWh. Cu acești kilowați neconsumați din sistemul 
energetic național, se poate lucra 4 zile în combinat

• I.L. Deva-Chișcădaga a consumat mai puțin cu 
686 000 kWh, ceea ce înseamnă consumul întreprin
derii pe două zile.

• Pe întregul județ, în luna ianuarie s-au econo
misit 9 329 000 kWh energie electrică.

RISIPITORI

Dar au fost șl dintre cei 
care au consumat energie 
electrică în plus din siste
mul național.

• I.U.M. Petroșani și-a 
depășit consumul cu peste 
180 000 kWh, de parcă luna 

ianuarie ar fi fost mai 
lungă ca de obicei.

• I.S.C.I.P. Orăștie — fer
ma Romos a depășit con
sumul de energie cu peste 
38 000 kWh.

CETĂȚENI !

• Acționați pentru 
ca spiritul de e- 
conomie să dom
nească la locurile de 
muncă, în casele noas
tre, în locurile publi
ce.
• Intensificați ac

tivitatea de educa
ție cetățenească, de 
creștere a spiritului 
civic, astfel îneît fie
care locuitor să res
pecte ferm măsurile 
de economisire a e- 
nergiei electrice, să 
devină un factor de 
opinie în favoarea 
reducerii consumuri
lor, prevenirii risipei.
• Nu uitați nici o 

clipă : bunul gosdo- 
dar nu risipește ni
mic, în nici o împre
jurare.

în contextul măsurilor 
adoptate de Comitetul ju
dețean de partid pentru 
traducerea în viață a sar
cinilor izvorîte din cuvân
tarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Consfătuirea 
de lucru de la MangaliR și 
pe baza Programului de 
măsuri elaborat de Comi
tetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. privind îm
bunătățirea activității ideo
logice și politico-educative 
în rîndurile comuniștilor, 
ale tuturor oamenilor mun
cii — Secția de propagan
dă a Comitetului județean 
de partid a inițiat cursuri
le politice intensive de 
pregătire a cadrelor. Con
cepute a se desfășura pe o 
perioadă de trei luni, sub 
forma dezbaterilor, expu
nerilor, schimburilor de ex
periență, simpozioanelor 
ș.a., la cursuri — organi
zate la nivelul municipiilor 
și orașelor — participă 
membri ai organelor de 
conducere ale organizații
lor de masă și obștești, 
consiliilor oamenilor mun
cii, conducători de unități 
industriale și agricole, șefi 
de formații de lucru, lu

crători în organele de stat, 
alte cadre. Tematica acti
vităților derivă din hotărî- 
rile Congresului al XII-lea 
și Conferinței Naționale ale 
partidului, din cuvîntările 
secretarului general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, din alte 
importante documente, legi 
și hotărîri adoptate de 
partidul și statul nostru, 
dar este axată, în fiecare 
grupă de studiu, pe sarci
nile concrete din domeniul 
în care muncesc cursanții.

Acestea fiind datele te
mei, ne-am propus să ve
dem cum sînt organizate, 
cum se desfășoară activi
tățile cursului politic in
tensiv la Brad. Primele a- 
mănunte le aflăm de la 
Aurel Benea, secretar al 
comitetului orășenesc de 
partid.

— în orașul nostru sînt 
constituite patru grupe de 
studiu, formate din cîte 
20—25 de cursanți, organi
zate pe următoarele dome
nii de activitate: cadre din

MIRCEA LEPĂDATU

(Continuare în pag. a 3-a)
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— Tovarășe director Axen- 
te Guțea, s-or părea că pe
rioada in care am venit lo 
S.M.A. Ilia cu intenția de a 
scrie despre fapte deosebi
te ale oamenilor e lipsită 
de urgențe...

— Eroare. Urgențele 
lipsesc met un moment 
la noi. Pregătirea piinii 
permanent sub semnul 
genței. Aici și acum, la 
urgențele se numesc 
cheierea fertilizării cu 
grășămmte chimice a

nu 
de 
stă 
ur- 
noi 
in- 
in- 

turiior de toamnă și cu in- 
grâșâminte organice c o- 
goarelor pentru cartofi și 
legume. A doua urgență 
este încheierea grabnică a 
reparațiilor la toate utila
jele ți dispozitivele cu care 
vom incepe campania de 
primăvară. Oameni care se 
dăruiesc finalizării cu suc
ces a unor asemenea ac
țiuni nu i 
dintre noi. 
Alexandru Covaci, 
salon Popovici. 
Sicoe, Alexandru

— Prin ce se 
acești mecanici 
agricole 
lor î

— Prin 
manenta 
crul 
Nu-ți îngăduie lor ți nu le

gindul la
îngăduie nici altora un ase
menea mod de a munci.

In atelierul de reparat 
combine e un moment de 
liniște. E pauza de masă.

— Urgențele noastre — 
ne spune inginerul Petru 
Sonoc, șeful atelierului și 
secretar cu probleme de 
propagandă in birou! or
ganizației de bază — poar- 

alte nume. Ele sînt per-tâ

noile recolte
pentru marșul grea ol re
coltelor ?
- La plinea oamenilor 

mă gindesc. Pentru că me
seria noastră este legată 
nemijlocit de rodul ogoare
lor.

— Colectivul atelierului 
dumneavoastră, de reparat 
combine. prezintă m-uMe 
din corocteristic-le unui soit 
calitativ : specializare. po-

VALOAREA ETICĂ A EFORTULUI 
SUPLIMENTAR

îți mulțumim, tată.

lipsesc niciodată 
l-aș numi pe 

pe Vi- 
Romulus 

Sărari.
deosebesc 
de utilaje 
asemeneade alții

exigență, prin per- 
neimpăcore cu Iu- 

făcut de mintuială.

manențe ale preocupărilor 
pentru ridicarea eficienței 
economice, a calității în
tregii activități. Aș vrea să 
cunoașteți aici în atelier 
un om pe care-l consider 
sufletul opțiunilor de recon- 
diționare a unor piese și 
subansamble de mașini. 
Se numește Ion Mărginea- 
nu.

Ne apropiem de omul 
care de aproape 35 de ani 
repară mașini agricole.

— La ce vă gindîți dum
neavoastră. tovarășe Măr- 
ginecnu, atunci cind toceți 
„chirurgie" pe organele 
mașinilor care sînt aduse 
aici obosite și pornesc apte

Faptele n-au nevoie 
de recomandare

Ion Artean lucrează ca lă- 
;ătuș-instalator la Șantierul 2 
montaj-instolații al I.C.S. Hu
nedoara. De multi ani mun
cește in această meserie. 
„Semnătura” lui stă cu min- 
drie alături de alte mii de 
„semnături" muncitorești așe
zate cu trudă și migală în 
zile, luni și ani. pe frontis
piciul a o seamă de obiecti
ve industriale la Hunedoara 
și Colan, la Aiud ori Baru.

De ce scriem aceste rîn- 
duri despre Ion Artean ?

Pentru că e un om mo
dest ; pentru că socotește că 
faptele n’au nevoie de vorbe 
de recomandare. II alesesem 
ca interlocutor, interpret al 
succeselor constructorilor de 
la șantierul 2, succese care, 
îmbinate in cifre se exprimă 
prin depășirea producției 
planificate și prin darea in 
folosință, în colaborare cu 
alte șantiere ale I.C.S.H., a 
unor însemnate obiective in
dustriale.

„Despre mine vorbește 
munca mea. De ce s-o fac 
eu î". Vorbește în schimb cu 
mult respect de oameni ea

Nicolae Năstase. Gheorghe 
Anctolie, Lodisiau Stoica.. 
Sînt oameni cu care împar
te greul și frumusețea mun
cii.

Și mai scriem aceste rân
duri pentru că de peste 22 
de ani. de fiecare dată cind 
s-au făcut alegeri pentru co
mitetul sindicatului pe șan
tier, Ion Artean n-a lipsit de 
pe lista aleșilor. Este pre
ședintele comitetului sindica
tului constructorilor de la 
șantierul 2. Și nu numai 
pentru asta, ci mai cu sea
mă pentru faptul că, din a- 
cest avanpost al răspunderi
lor exercitate obștesc, n-a 
încetat o clipă să militeze 
pentru munca făcută in rigu
roasă disciplină, și s-o cul
tive în conștiința oamenilor. 
Și a reușit ; o atestă fapte
le constructorilor de la mon
ta j-insta lății, cărora li s-au 
încredințat din acest an lu
crări de înaltă specialitate 
cum sînt instalațiile pentru 
tratarea oțelului în vid sau 
forja grea pentru Combina
tul siderurgic de la Hune
doara.

nu

ie

Cu

recentă — dispozitivul de 
acționare a combinelor in 
timpul p-obeior după repa
rații. JE creația tovarășului 
Mărg.necnu" — afirma in
ginerul. dar știam că dis- 
pozitivul este rodul gi.ndirS 
tehnice a amindurora. Prin 
el se reolizează nici mai 
m-It nici mai puțin decît 0 
economie de 50 l motorină 
pe fiecare combină in pro
be. Cite combine vin Io re
parat la lila — de odtea 
cri 50 I motorină economi 
sMâ. Dar na e numai asta. 
In cte~e- se află un mic 
stand cu pese recondițio
nate. in stand sini mult 
mai puține repere deci: se 
recond (.biează in realita
te. Dar și numai aceste ex
ponate vorbesc fără . greș 
despre modul cum îndepli
nesc oamenii de aici una 
din cerințele majore ale e- 
conomiei. Și o îndeplinesc 
exemplar. Nu o dată, re
perele recondiționate de el 
ou viață mal lungă decît 
originalele. Și nu se inves
tește in efe decît circa 30 
la sută din valoorea piesei 
sau reperului nou. Diferen
ța este 
fortului 
gindlre, 
raite.

valoarea etică a e- 
supllmentar; de 

de muncă, de dă-

ION CIOCLB

că
cu

țî-ai crescut copiii
dragoste
din edițiile ziaru- 
din aprilie 1975 
rubrica Fapte din 
Jon Ciortan din 

chemat-o in jude-

de mamă!
Intr-tma 

fui nostru 
scriam la 
instanță : 
Oraștie a 
cată pe Maria Ciortan, ma
ma minorilor Constantin și 
Filareta. plasați la tată pen
tru creștere și educare din 
motive pe care instanța le-a 
onalizat temeinic. Tatăl - 
mamă și tată a doi < 
minori — li cere prin 
fostei soții majorarea 
siei de întreținere", 
scriam acolo că mama

- azi 
copii 
lege 
pen- 
Mal

i a 
protestat vehement la faptul 
că instanța a obligat-o să 
plătească cu 50 lei mat mul
tă pensie copiilor pe care 
i-a părăsit

Nu de 
zugravului 
Orăștie a 
tcîă de la 
cu următorul conținut: 
mâți părinți, vă felicităm din 
toată inima și vă mulțumim 
pentru modul tn care v-ațî 
ocupat de creșterea și edu
carea fiului dumneavoastră,

mult pe adresa 
Ion Ciortan din 

sosit o carte poș- 
o unitate militară 

„Sti-

Tinerețe irosită
Existența umană mi este 

— nici nu poate fi — pre
cum o linie trasă cu rigla. 
Ea are meandre, urcușuri 
și coborișurf, împliniri și 
nereușite. Dar omul, dacă 
vrea, le poate corecta. A- 
cest adevăr se poate aplica 
și in cazul lui loan Pe- 
tresc din Brănișca. Numai 
că existența sa din ultima 
vreme este atît de întor
tocheată, încît nu mai știi 
cum s-o iei și s-o depeni.

O vreme, cit i-a trăit ta
tăl, loan Petresc părea că 
pășește pe o cale firească. 
Era un băiat liniștit, ascul
tător și promitea să se îm
plinească în condițiile ge
neroase ale societății noas
tre socialiste ce oferă cadru 
propice pentru afirmarea 
deplină a fiecărui membru 
al său. A învățat mai mul
te meserii — modelăria, 
mecanica, timplăria și alte
le. Pentru unele are acte 
de calificare, pentru altele 
nu. Dar cum spun cei ce-1 
cunosc, IP. are mîini pri
cepute și avea în față șanse 
multiple. Șanse cărora le-a 
dat însă cu piciorul, cu o 
inconștiență greu de înțe
les. A muncit, mai întii, la 
Uzina metalurgică din Cu-

gîr ca modelor în metal. 
Aici însă n-a stat decît pu
țină vreme. A lucrat apoi 
la I.M.M.R. Simeria. Nici 
aici n-a zăbovit cine știe 
ce și a „zburat* spre alte 
ținte. De aid încolo plim
bările de la o unitate la 
alta s-au încrucișat ca în- 
tr-o intersecție complicată.

• Era un băiat harnic 
și ascultător...

• ... apoi băiatul s-a 
transformat în alt
ceva...

• — și se mai află și 
acum la răspîntie.

Ipostaze ale responsabilității muncitorești. Întreprinderea de tricotaje tip lină Hune
doara. Maistrul Constantin Bărbulescu, ajutorul de maistru Gheorghe Preda, tricotezele Eu
genia Sechei și Elena Hada verifică un nou model ce a fost lansat în lucru.

A poposit, în intervalele 
cind nu tăia frunze la clini, 
pe la BJA.T.M., pe la „A- 
vicola* Mintia, I.L. Chișcă- 
daga. A făcut o pauză pen
tru a se căsători. Era mo
mentul să-i vină nunțile 
la cap și să-și caute un rost 
stabil. L-a pierdut și pe a- 
cesta. I.L. Chișcădaga i-a 
repartizat familiei Petresc 
un apartament, a venit pe 
lume și un copil. Iată ar
gumente în sprijinul ideii 
de mai sus. Dar lucrurile 
au evoluat viceversa. I.P. 
se plimba cu cartea de 
muncă de icî-colo și se pa
re că asta a fost una din 
cauzele care au dus la des
trămarea familiei. La „A- 
vicola” Mintia a cunoscut 
o altă femeie, pe Anuța 
Culda, despărțită de băr
bat și marnă a unui copiL 
Au alcătuit un cuplu în 
concubinaj mutindu-se a- 
mindoi la mama lui loan 
Petresc, la Brănișca. Din 
conviețuirea lor a rezultat 
un băiat. Iată un alt mo
ment, o altă șansă pentru 
U. să se țină de un loc 
de muncă stabil, să-și cau
te un drum al cinstei și o- 
noarei prin muncă, prin 
existență cinstită, demnă. 
Nu s-a întimplat așa. IJ». 
și concubina sa s-au lăsat 
amîndoi de lucru, deși el 
trebuie să plătească pensie 
alimentară fetiței ce-o are

cu prima soție, iar Anuța 
Culda are de achitat rate
le pentru mobila ce a cum
părat-o pe dnd trăia cu 
soțul ei.

I-am căutat acasă pe cei 
doi, dar nu i-am găsit și 
atunci am stat de vorbă 
cu Sînziana Petresc,’ mama 
lui loan, o mină de femeie, 
lucrătoare la căminul-spi- 
tal din localitate.

— Unde sînt loan șl A- 
nuța ?

— La Deva. Se duc a- 
mîndoi în fiecare zi. Mie 
îmi spun că se duc să se 
angajeze. - . ; •.

— Se pare că nu se stră
duiesc cu convingere în 
acest sens, de vreme ce 
din vara anului trecut cau
tă mereu și nu găsesc. Din 
ce trăiesc băiatul dumita- 
le, nora nelegitimă și ne
poțelul ?

— Din ce cîștig eu.
Este incredibil, dar ade

vărat. Da, Sînziana Petresc 
achită din retribuția ei și 
pensia alimentară ce tre
buie s-o plătească fiul ei 
pentru copilul din prima 
căsătorie. In schimb, rate
le Anuței Culda rămin ne
achitate, și sporesc cu ma
jorările ce se adaugă in 
mod automat. Se pare — 
după cum ni s-a spus la 
primărie — că Sînziana 
Petresc ii dă fiului și bani 
pentru băutură, loan fiind 
adesea văzut in bufetul 
din localitate. In finalul 
discuției noastre, Sînzia
na P. ne-a spus :

— Eu le zic mereu la 
amindoi să se angajeze, 
să muncească și să se 
poarte ca toți oamenii. Dar, 
uite, vremea trece și nu se 
încadrează nicăieri.

Ioan Petresc și Anuța 
Culda trebuie să Înțeleagă 
că o existență fără muncă 
nu este posibilă și că so
cietatea noastră socialistă 
— aflată în plin și multi
lateral progres — are ne
voie de toate mințile și 
brațele oamenilor săi, că 
fiecare om trebuie să-și 
afle rost într-o activitate 
utilă. In aceste condiții a 
sta fără să faci nimic este 
o atitudine ce nu poate fi 
concepută și admisă.

astăzi un cetățean și militar 
cu simțul datoriei față de 
patrie, care-și îndeplinește 
in mod strălucit obligațiile 
de ostaș". Scrisoarea ne-a 
citit-o zugravul din Orăștie 
cu lacrimi in ochi. Venea de 
ia comandantul unității mili
tare in care fiul său Con
stantin, copilul abandonat 
de mamă doar tn grija tată
lui, la vîrsta de 12 ani, își 
face datoria față de țară. 
Inima oricărui tată s-ar 
umple de mindrie la citirea 
unei asemenea scrisori. A 
lui ton Ciortan e cu atât mai 
plină pentru că bărbatul îm
plinit de azi, copilul de ieri 
nu e singura lui bucurie. So
ra sa Filareta n-avea decît 
9 ani cind mama sa a pă
răsit-o.

Ce-a ajuns Filareta Ciortan 
în acești ani în care l-a avut 
și tată și mamă doar in 
persoana tatălui său ?

in clasa a Xll-a de mate- 
matică-fizică o Liceului „Au
rel Vlaicu 
află o elevă care se bucură 
de respectul tuturor colegilor 
săi, ca și de o deosebită a- 
preciere din partea 
didactice. Eleva se 
Filareta Ciortan și 
cretara organizației 
clasei a Xll-a de 
ti că-fizică.

Atunci cind ne dă relații 
despre eleva Ciortan Filare
ta, profesorul diriginte al cla
sei respective, aproape că 
nu găsește suficiente cuvinte 
cu care să descrie calitățile 
și meritele acestei adolescen
te, crescută de Io 9 ani doar 
de tatăl său. „Nu are la 
nici o materie note sub 9. 
Este sufletul tuturor acțiuni
lor cerute de școală ori de 
organizația U.T.C.". Modestă, 
cuminte și harnică, fetița de 
acum 9 ani se străduiește — 
și reușește asemenea frate
lui său - să picure in sufle
tul tatălui lor, numai bucurii.

Fericit tatăl care a crescut 
asemenea viitori oameni pen
tru societate. Iți mulțumim, 
tată, în numele societății 
noastre ți-ai crescut și edu
cat cei doi copii cu grijă de 
mamă I

Valorile morale ale socie
tății noastre nu sînt singula
re. Din seva și Ia adăpostul 
acestor valori cresc și se 
dezvoltă altele, ca in episo
dul căruia i-am închinat 
ceste rînduri.

din Orăștie se

cadrelor 
numește 
este se- 
U.TX. a 
matema-
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Cursul politic intensiv
(Urmare din pag. 1)
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conducerea organizațiilor de 
partid și de masă; cadre 
de conducere din unitățile 
miniere; cadre de condu
cere din comerț și coopera
ție; de pregătire a depu- 
taților în consiliul popular 
al orașului. Pentru a asi
gura conducerea temeinică, 
responsabilă și competen
tă a activităților, un nivel 
ridicat dezbaterilor, în se
cretariatul comitetului oră
șenesc de partid s-a luat 
hotărârea ca de fiecare din 
cele patru grupe să răs
pundă un secretar al comi
tetului orășenesc de partid 
și vicepreședintele birou- 
iui executiv al consiliului 
popular, orășenesc. Deci, 
aceștia conduc direct acti
vitatea comisiilor de orga
nizare a fiecărei grupe de 
studiu, participînd, conform 
programului întocmit, la 
activitățile prevăzute, 
resc să subliniez că 
stabilite exact toate 
12 teme ale cursului, 
tru fiecare grupă în parte, 
zilele și locul unde acestea 
se desfășoară. Bineînțeles 
că tematica nu este rigidă, 
ci, în funcție de apariția 
unor sarcini, documente și 
hotărâri noi, importante,

Do- 
sînt 
cele 
pen-

ele vor fi supuse atenției 
cursanților.

Am adîncit documenta
rea, participînd, în ziua de 
31 ianuarie, la o activita
te a grupei pentru cadrele 
de conducere din comerț 
și cooperație. Se dezbăteau 
în acea zi prevederile și 
sarcinile cuprinse în Pro-> 
gramul unic de creștere a 
producției agricole în gos
podăriile personale ale mem
brilor cooperatori și în gos
podăriile producătorilor 
particulari, important docu
ment adoptat de Comitetul 
Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. Ce ne-au relevat 
dezbaterile ? Un dialog li
ber, fertil și competent în
tre participanții la dezba
teri (dîhtre care amintim 
pe Laurențiu Verdeș, 
Gheorghe Baltzer, Petru 
Stan, Ioan Tisu, Maria An- 
draș și Mariana Lupaș), 
care a evidențiat elemen
tele esențiale cuprinse in 
program. Un dialog bazat 
pe studiul temeinic al do
cumentului amintit.

In concluzie, putem a- 
precia că, 
serios în 
ganizate 
la Brad 
intensive 
ces scopului propus.

prin modul 
care au fost or- 
și se desfășoară, 
cursurile politice 
răspund cu suc-

Funcționarea corespunzătoare 
a utilajelor

(Urmare din pag. 1)
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tare, cît și pentru munci
torii din cadrul atelierului 
mecano-energetic. Menți
nerea utilajelor în perfec
tă stare de funcționare, 
reducerea numărului de 
reparații accidentale și di
minuarea timpului de exe
cuție a unor reparații pla
nificate ne-au asigurat 
continuitate și ritmicitate 
în procesele de producție". 

Cu subinginerul Vaier 
Miclăuș, șeful atelierului 
mecano-energetic, abordăm 
cîteva aspecte ale muncii 
desfășurate în acest sector:

— Deci, s-a redus nu
mărul reparațiilor, timpul 
afectat acestora. Cu cît și 
cum anume ?

-— De la un an la altul 
sînt evidente aceste dimi
nuări. Spre exemplu, în 
1983 am redus cu aproape 
50 la sută numărul repa
rațiilor accidentale, față de 
anul 1982. Tot în anul tre
cut, din timpul afectat re
parațiilor planificate am 
reușit să economisim 20 la 
sută.

— Și în acest an ?
— Âm mai găsit rezer

ve, soluții. Anul acesta, din 
calculele făcute de noi, 
prin aplicarea altor măsuri 
menite să scurteze durata 
reparațiilor, vom reduce 
cu încă cinci procente tim
pul reparațiilor planificate. 
Acest lucru va conduce 
la creșterea produc-

ției fizice cu cite 200 tone 
la cărămizi refractare, plăci 
termoizolante și prafuri e- 
xoterme. Trebuie să ne mo
bilizăm exemplar în acest 
domeniu de activitate pen
tru că, așa cum s-a subli
niat la recenta ședință a 
Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., func
ționarea corespunzătoare a 
utilajelor, utilizarea inten
sivă a capacităților de pro
ducție asigură ritmicitatea 
realizării sarcinilor de plan.

Florex Frljp

Brad, secția Încălțăminte de comandă. în 
Dorel Niță. Împreună cu creatorul de modele 
Faur, verifică execuția modelelor comandate.

Sincopele trebuie eliminate 
din activitatea cuitural-educativâ

Desp-e C’ubui munci to'esc 
.11 Iunie" din Colon. pens o- 
narii Pe'e'r Romulus și Ale
xandru G u'c ne spu-ecu că 
-de dnd ne știm, dar ți mai 
de multă vreme, orei, in a- 
c ea stă clădire tot ciub ci 
muncitorilor din uzina Cola
nului a fost". Intr-adevăr, 
otit fațada cît ți spațiile in
terioare poarta pecetea mul- 
ților ani care au 
la înființarea lui. 
club cu tradiție, 
incontestabile în 
vieții spirituale a 
muncii călăneni.

Am căutat să ofiăm, zilele 
trecute, in ce măsură du- 
bul de astăzi — prin octhn- 
tatea sa — cinstește trodiția 
moștenită.

Judecind după aspectul 
exterior — tencuiala căzută 
în multe locuri, uși zăvorite, 
geamuri prin care lumina zi
lei pătrunde cu mare greu
tate — după faptul că lip
sește firma, cine i-a cunoș
tință pentru prima oară cu 
orașul, este tentat să creadă 
că ceea ce se numește clu
bul „11 Iunie" este doar o 
clădire părăsită. Dar... să in-

trăm ! Nu se poate decît pe 
ușa din spatele clădirii, adi
că mai intii este nevoie să 
intri in— incinta combinatu
lui siderurgic. La parter, uși 
închise. Urcăm la etaj pe o 
scară de lemn core scîrțîie. 
La etaj se află sediul comi
tetului sindicatului din com
binat.

PEISAJ CU... PIETRE

Pe culturile semănate în J 
toamnă, in apropierea sa- A 
tutui Ciopeia au „răsărit" i 
pietrele ca ciupercile du- ? 
pă ploaie. Conducerea » 
C.A.P. Sintămărla Orlea ț 
nu vede oare că acestea i 

ț stinjenesc creșterea cultu- i 
țrilor agricole ? Dacă vede, • 

pe cind ii va mobiliza pe Ț 
cooperatori la adunatul' 
pietrelor ?

î

„AMĂNUNT" 
TRECUT CU VEDEREA

I

trecut de
Deci, un 

cu merite 
afirmarea 
oamenilor

Clubul muncitoresc 
- implicat real 

în realizarea 
sarcinilor de 

producție

Pentru stimularea activității 
de creație tehnico-științifică

Cu acest prilej — por- 
nindu-se de la sarcinile ce 
revin colectivelor muncito
rești și de învățămînt din 
județ din hotărârile Con
gresului al Xll-lea și Con
ferinței Naționale ale parti
dului, din indicațiile și sar
cinile cuprinse în cuvinta- 
rea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la recenta Con
sfătuire de lucru de la C.C. 
al P.C.R. — s-au adoptat 
programele de activitate a 
celor trei comisii pentru a- 
nul 1984 și măsurile menite 
să stea în atenția organi
zațiilor de masă și obștești 
pentru intensificarea acti
vității de cercetare și crea
ție tehnico-științifică în rîn- 
dul colectivelor de oameni 
ai muncii, elevilor și stu
denților.

Ieri, la Deva, a avut loc 
ședința comună de lucru 
a Comisiei județene pentru 
stimularea activității de 
creație tehnico-științifică de 
masă, Comisiei județene a 
inginerilor și tehnicienilor 
și Comisiei județene pentru 
stimularea activității de 
cercetare și creație tehnico- 
științifică în unitățile 
învățămînt, în cadrul 
reia s-a făcut bilanțul 
tivității de cercetare 
creație tehnico-științifică de 
masă desfășurate în județ 
în cursul anului trecut și 
a modului în care s-a ac
ționat pentru traducerea în 
viață a măsurilor stabilite 
în acest domeniu de Bi
roul Comitetului județean 
de partid, în februarie 
1983.

de 
că- 
ac-

Și

— Tovarășe Virgil Săvules- 
cu, in calitate de președinte 
al comitetului sindicatului, ce 
ne puteți spune despre clu
bul muncitoresc ol C.S.V. Co
lan ?

— Să nu credeți că activi
tatea clubului este aidoma 
aspectului clădirii. De fapt, 
cu cițiva ani în urmă clu
bul nostru a fost planificat 
pentru lucrări de reparație 
capitală. Calitatea respecti
velor lucrări nu mai nece
sită comentarii... Avem, ce-i 
drept, un spațiu restrins — 
o solă de spectacole, două 
încăperi mici pentru repe
tiții și o sală pentru biblio
tecă. Nu doar spațiul, ci și 
amplasarea clubului în ora
șul vechi fac să nu fie orga
nizate la sediu prea multe 
acțiuni.

Acele „nu prea multe ac
țiuni" sînt, de fapt, doar... 
două: în fiecare joi, de la 
orele 6 și 13 au loc pro
iecții de filme de protecția 
muncii și, a doua, repetițiile 
formațiilor de muzică ușoară. 
Da, nu prea multe I

Discuțiile pe care le-am 
avut cu autorii și, în același 
timp, beneficiorii actului de 
cultură — oameni ai muncii 
din combinatul călănean — 
au estompat, într-o oareca
re măsură, prima impresie pe 
care ne-o formasem referitor 
la activitatea clubului. Ac-

țiunile înregistrate în caietul 
de evidență al directorului 
așezămîntuiui de cultură, 
loon Vidicon, s-au dovedit a 
fi nu doar pe hîrtie. „Nici 
nu se poate altfel — ne spu
nea tovarășul loan Vîdican. 
Avem constituite multe forma
ții artistice, unele cu tradiție 
de decenii. Fanfara combi
natului a sărbătorit în 1981 
o sută de ani de la înfiin
țare, corul mixt, acum doi 
ani, a împlinit 20 de ani de 
activitate. Apoi, cele două 
formații de muzică ușoară 
„Solaris" și „Club 5", tara
ful de muzică populară, bri
găzile artistice — toate sînt 
în activitate, dau spectacole 
pentru oamenii muncii, par
ticipă la „Dialogul pe ace
eași scenă".

Intr-adevăr, pe scena... 
casei de cultură din orașul 
nou sînt organizate acțiuni 
cultural-artistice interesante. 
Dar formațiile enumerate de 
directorul clubului „11 funie" 
reprezintă cu adevărat între
gul potențial artistic al side- 
rurgiștilor călăneni ? Nu, 
spun aceștia. Cadrele tehni- 
co-inginerești nu răspund so
licitărilor de a participa la 
corul mixt, din 10 brigăzi ar
tistice aflate în activitate a- 
cum doi-trei ani au mai ră
mas trei.

Am reținut, totuși, ca fapt 
pozitiv atenția pe care mem
brii consiliului de conducere 
al clubului o acordă acțiu
nilor orientate spre popu
larizarea și temeinica însu
șire de către toți oamenii 
muncii a sarcinilor de pro
ducție ce le revin. Astfel, în 
aceste săptămîni au fost or
ganizate, direct la locurile 
de muncă, 
consfătuiri

Deci, o 
cope. Este 
mai multă 
eliminării 
ciență a multor manifestări 
înscrise, în unele cazuri, doar 
în programele săptămînale.

Pe strada Nicolae Băl- 
cescu din Orăștie se află 
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GROPILE

Pentru ca tractoarele și 
alte mașini agricole să 
pătrundă in incinta S.M.A, 
Simeria, trebuie să trea-

■ cu apă ce trece' de o ju- 
ț mătate de metru. Despre 

gropile 
mai scris in ziarul nostru, 
dar se vede că acest fapt 
n-a determinat nici o mă
sură. Or, nu e deloc com
plicat să se aducă două 
sau mai multe remorci de 
pietriș și să fie basculate 
in cele două gropi. Poate 

ț acum conducerea S.M.A. 
ț vo lua această inițiativă. 
ț 
ț 
ț 
ț

i 
I

ce frece' de o ju-

cu pricina s-a

DE LA UN REȘOU—

mese rotunde, 
și dezbateri, 
activitate in sin- 
imperios necesară 
muncă, in scopul 
lipsei de efi-

■ dn 1, 
■*da—Cluj
■ 119—133 
■misoaia ; 
■- Vidra— 
■km 0—40 
■DN13, km
■ Feldioa- 
fO—105 — 
|~ Funda- 
|)9—102 — 

|i aceleași 
■strat de- 
laficul de 
Icele mai 
Jind Bra- 
Icea, Bu- 
lați, Cluj, 
I Arad, 
felelor de 
fv, Galați 
k trenu- 
tată.
le coman- 
țregulatoa- 

la între- 
pmuri și 
tansporturi 
imunicații, 
Importante 
și teh- 

a z ă pen- 
mai grab- 
a drtimu- 
ero^i^re.

Lgerpres)

Marile rezerve de sporire a producției agricole
(Urmare din pag. 1)

conducerile unităților a- 
gricole nu au trecut peste 
tot cu operativitate la mo
bilizarea tuturor forțelor 
umane și materiale de la 
sate în vederea înfăptuirii 
hotărîrilor adoptate. întîr- 
zieri inadmisibile se con
stată și la preluarea semin
țelor repartizate pentru în- 
sămințările de primăvară, 
precum și la aplicarea în
grășămintelor chimice șl 
organice. Din cele 275 000 
tone îngrășăminte naturale 
s-au transportat în cîmp 
mai puțin de 70 000 tone, 
iar la aplicarea îngrășă
mintelor chimice prevede
rile sînt îndeplinite doar 
în proporție de 68 la sută, 

în ceea ce privește lu
crările curente în legumi- 
cultură și pomicultură, e-

Și

xistă întîrzieri ce trebuie 
grabnic înlăturate la ame
najarea răsadnițelor și se
mănatul legumelor, la pre- 
încolțirea cartofilor (s-au 
pus doar 73 tone din 400 
planificate), la efectuarea 
tăierilor în livezi (lucrare 
aplicată pe numai 1 428 ha 
din 3 700 ha prevăzute) și 
la tratamentele de 
în plantații, 
rile nu s-au 
jumătate din 
milor.

Importante
valorificate în toate consi
liile unice agroindustriale, 
în toate unitățile agricole 
de stat și cooperatiste și la 
gospodăriile populației e- 
xistă în privința sporirii 
efectivelor și a producției 
animaliere, a livrărilor la 
fondul de autoaproviziona- 
re și la fondul de stat. Fo-

iarnă 
unde stropi- 
făcut nici la 
numărul po-

rezerve ne-

losirea deplină a potenția
lului existent obligă la mă
suri hotărîte pentru creș
terea indicelui de natali
tate și reducerea pierderi
lor prin mortalități, îmbu
nătățirea asistenței sanitar- 
veterinare, permanentiza
rea și ridicarea pregătirii 
profesionale a îngrijitorilor 
de animale, generalizarea 
experienței înaintate 
nităților fruntașe în 
terea animalelor.

Obținerea in acest
unor producții agricole re
cord și materializarea ce
rințelor formulate de se
cretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, privind îmbu
nătățirea radicală a între
gii activități din agricultu
ră necesită întărirea ordi
nii și disciplinei în fiecare 
unitate și la fiecare loc de

a u- 
creș-

an a

muncă, să se desfășoare o 
susținută muncă politico- 
educativă în rândurile ță
rănimii, care să determine 
o mobilizare generală a tu
turor forțelor satelor la va
lorificarea marilor rezerve 
de care dispune agricultu
ra județului nostru, creș
terea răspunderii colective 
și personale față de soarta 
producției, aplicarea întoc
mai a normelor de organi
zare și retribuire a muncii 
în acord global și îndepli
nirea în cele mai 1 
condiții a planului și 
gajamentelor asumate 
întrecerea socialistă, 
ționînd 
crătorii 
tîmpina 
versare 
și Congresul al XIII-lea al 
partidului cu rezultate tot 
mai bune în muncă.

MIRCEA DIACONU

I
. Dorind 
în fața 

branșă, 
Mateșiu

bune 
i an

in 
Ac- 
lu- 
în-

în acest mod, 
ogoarelor vor 
cea de-a 40-a ani- 
a eliberării patriei

I
*

I*
I
*
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• vinătorească.
se „impună" i 

confraților din 
Gheorghe Cor, 
Ion Viorel, Nicolae Lupea 
și lonuț Sima de 
țile Bradului au 
un braconaj la 
Fiind prinși, li s-a 
carnea și armele 
toare, întocmindu-li-se tot
odată dosar de cercetare.

• Mușchetarul. Crezînd 
că face parte din tagma 
mușchetarilor, Virginei Da
rie, din Hunedoara, aflîn- 
du-se sub influența alcoo
lului, a provocat scandal 
la o unitate de alimentație 
publică din localitate, de- 
teriorînd și o parte din mo
bilier. A fost arestat și răs
punde pentru ultraj contra 
bunelor moravuri și distru
gerea avutului obștesc.

prin păr- 
organizat 

mistreți, 
confiscat 
de vînă-

Ignorind repetatele ape
luri ce se fac pentru e- 
conomisirea energiei elec
trice, Maria Leban, ges
tionară ia un chioșc din 
piața municipiului Petro
șani, folosea un reșou 
pentru încălzire. Lăsind 
reșouI in priză, gestiona
ra a plecat de aici cu 

ț alte treburi. Incendiul ce 
ț o izbucnit a provocat un 
ț prejudiciu de cîteva zeci 

de mii de lei, care tre- 
buie recuperat.

K .
■v a

• Avea zeci de guri ? | 
Traian Muntean, om ol J 
muncii la I. M. Lonea, a | 
cumpărat o dată 50 de pîini 1 
de la magazinul alimentar J 
din Cimpa, gestionat de | 
Maria Mihăilă. Intenția n-a » 
fost de a folosi pîinea pen- | 
tru hrana oamenilor, ci 
pentru furajarea animal 
încâlcind astfel prevederi
le Decretului 306/1981. Va 
suporta consecințele.
• „Comercianta". Cas

nica M. Iliev, din Petroșani, 
și-a etalat și o altă voca
ție, cea de comerciantă cu 
bunuri de proveniență străi
nă. Fiind prinsă făcînd spe
culă, i s-au confiscat bani 
și bunuri în valoare de pe
ste 20 000 lei. La domiciliul 
său s-au. găsit, și numeroa
se contacte de argint sus
trase de la unități econo
mice.

• aaaa* a aanaa a aaaaa a
«

«6 
ilelor, I 
*deri- "

Rubrică realizată cu 
sprijinul Inspectoratului 
județean de interne

I w 
I

I
w

Iw
I*
I*
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I«



Pag. 4 DRUMUL SOCIALISMULUI NR. 8 165 • SÎMBĂTA, 11 FEBRUARIE 1984

Schimb de mesaje la nivel înalt 

româno-cehoslovac
PRAGA 10 (Agerpres). — 

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia. au fost transmise tova
rășului Gustav Husak. se
cretar general al CC al 
Partidului Cc rauclst i. “ 
Cehoslovacia, președintele 
Republicii Socialiste Ceho
slovace. un cald mesaj 
tovărășesc și cele mai bone 
urări de sărâtate și feri
cire, de noi sjrcese po
porului cehoslovac fa edifi
carea societății socialiste.

Exprimind vii mulțumiri, 
tovarășul Gustav Husak a 
rugat să se transmită tova
rășului Nicolae Ceaușescu

Conferința de
STOCKHOLM 10 (Ager

pres). — Conferința pen
tru măsuri de încredere și 
securitate și pentru dezar
mare în Europa — ale că
rei lucrări se desfășoară 
Is Stockholm — își con
centrează in aceste zile 
activitatea asupra aprofun
dării pozițiilor și sondării 
domeniilor care ar putea 
oferi un teren comun de 
dialog între cele 35 de state 
participante la lucrări.

O contribuție însemnată, 
de largă recunoaștere, în 
această direcție, o consti
tuie participarea României 
la Conferința de la Stoc
kholm, evantaiul larg de 
măsuri propuse încă din 
primele zile ale reuniunii 
și prezentate apoi ca docu
ment de lucru, întreaga 
activitate a țării noastre 
la Conferință. O expresie

„Datoriila externe ala statelor 
în curs da dezvoltare**

Anul trecut, datoriile ex
terne ale țărilor în curs de 
dezvoltare au înregistrat un 
ritm atit de rapid incit cel 
puțin 25 de state au fost 
nevoite să ceară creditorilor 
— in majoritatea cazurilor 
bănci americane — un răgaz 
pentru achitarea acestora, 
in 1983, Brazilia, Chile și 
Nigeria au fost constrinse 
să procedeze la astfel de a- 
ra-njamente în două rinduri. 
Denumite „refinanțare", „re- 
eșalonare" sau „restructura

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

re", înțelegerile respective 
acordă. într-adevăr, debito
rilor un anumit răgaz, dar, 
în același timp, costă și 
bani.

La începutul lunii octom
brie a anului trecut, 22 
de țări amînaserâ deja ram
bursarea unor credite în 
valoarea totală de 60 miliarde 
dofarî. Potrivit unui recent 
studiu al Fondului Monetar 
internațional, pînă la sfîrși- 
tul anului, cel puțin alte trei 
state urmau să facă aceeași 
solicitare.

In cei cinci ani anteriori, 
creditele scadente neachita
te ș-au ridicat la numai 
5 miliarde dolari. Intre 1974 
și 1981 datoriile externe ale 
statelor sărace au crescut 
într-un ritm de 10 la sută, 
ținînd cont de creșterea 
inflației, și, cu toate că 
rambursările au fost în medie 
cu 23 la sută mai mari, ele 
nu au reușit să țină pasul 
cu angajamentele asumate.

Studiul menționat relevă 
eă, la sfîrșitul anului 1982, 

salutul său prietenesc, pre
cum și cele mai cordiale 
urări de sănătate și feri
cire. de noi și remarcabil* 
realizări Partidului Comu
nist Român și poporului 
român prieten in transpu
nerea fa viață, a progra
mului de făurire a societă
ții socialiste multilateral 
dezvoltate.

Schimbul de mesaje a 
rvzxx loc di ocrz^a pcimirii 
de către tovarășul Gustav 
Husak a tovarășului M.u 
Dobrescn. membru supleant 
al Comitetului PoEtfc Exe
cutiv. secretar al CC. al 
P.CJL. care. Îs invitația 
Preaidiului CC. al PCC, 
efectuează o vizită de 
prietenie fa RS. Ceho
slovacă.

la Stockholm
grăitoare în arest serts o 
constituie ap. cererile po
zitive frecventele referiri 
fa cadrul ședințelor de 
lucru ca și în afara lor la 
propunerile românești, care 
au continuat să se făcă 
adesea auzite și fa cursul 
acestei săptămini,

1
■ BEIJING. - La Beijing 

a fost semnat acordul pri
vind schimburile de mărfuri 
și plățile intre Uniunea So
vietică și R.P. Chineză pe 
anul 1984, anunță agențiile 
TASS și China Nouă. Schim
burile come'ciale bilctem'e 
vor cunoaște anul acesta o

țările debitoare erau în ur
mă cu plata unor datorii 
externe în valoare totală de 
18 miliarde dolari, în com
parație cu 5—6 miliarde în 
cei 5 ani precedenți. Studiul 
nu precizează dacă aranja
mentele realizate în anul 
1983 au determinat reduce
rea fondurilor datorate, pe 
plan global, de acest grup 
de țări. Se apreciază, de 
exemplu, că Nigeria a rămas 
în urmă cu plata a 5 mi

liarde dolari, sumă conside
rabil moi mare decit cea 
datorată la sfîrșitul anului 
1982.

In privința dobinziior, tre
buie spus că, indiferent de 
condițiile stabilite in mo
mentul în care țara debi
toare a contractat împrumu
tul, atunci cină face un nou 
aranjament în acest sens, ea 
trebuie să plătească bănci
lor o dobîndă mai ridicată 
decit cea curentă — și 
aceasta nu numai pentru 
datoria în sine pe care o 
are de rambursat, ci și 
pentru întreaga dobîndă pe 
care nu a reușit să o plă
tească. Un astfel de sistem 
al dobînzilor este practicat 
în prezent în S.U.A., unde 
procentul este de 11 la sută. 
Aceasta înseamnă că unele 
state sînt nevoite să plă
tească dobînzi de pînă la 
13,25 la sută anual, pentru 
datoriile reeșalonate. 
(Associated Press).

(AGERPRES)

DIN ȚĂRILE
O MOSCOVA 10 (Ager

pres). — Constructorii hidro
centralei Salano—Șușenskaia 
de pe Enisei au atins cota 
de'inăiț.me proiectată de 
245 metr' to barajul de pe 
malul sting ol Nuriului. 
P'-ă acum, in barajul hidro
centralei a fost turnat un 
milion de metri eubi beton, 
ceea ce constituie o can- 
Liote record pe țară la 
asemenea construcții. Dacă 
s-ar așeza unu! după altul 
vehiculele care au trans
portat betonul pentru ba
raj, coloana ar putea cu
prinde jumătate din Ecua
tor.

Q FRAGA 10 (Agerpres). 
— La Combinatul chimic din 
Sokolov a tost dată in 
funcțiune o nouă instalație 
de producere a acidului 
acrilic realizată in țară. 
Încă in 1986 combinatul ur
mează să producă 30 000 
tone acid ocrilic ți 24 000 
tone materiale pe bază de 
oc-d acrilic. După darea 
m funcțiune a tuturor co- 
poc tăt or prevăzute la 
comolezul de la Sokolov 
p-od-jctia de acid acrilic a 
R5. Cehoslovace va crește 
de trei ori.

c-ește<e de 60 la suta față 
de anei precedent.

■ LISABONA. - După 
cura informează agenția 
U- 'ed P-ess International, 
peste 4 OM de muncitori 
de la șantiere'e de construc
ții narate din Lisabona 
au participat, joi, la o de
monstrație de protest îm
potriva intenției patronatu
lui de restringere a capa
cităților de producție.

Împotriva demonstranților

AW.YAViWiY^/iVAV.'.V.'.'.-.'.WAVA'.V/r.VAV.

TORT
SARAJEVO 10 (Ager

pres). — După încheierea 
probei feminine de 10 
km, schioarea finlandeză 
Marja-Lisa Hamalainen, 
prima medaliată cu aur a 
Olimpiadei Albe de la 
Sarajevo, a declarat: „Vic
toria obținută astăzi con
stituie răsplata celor trei 
ani de pregătire pentru 
cucerirea titlului de cam
pioană olimpică. Pe primii 
kilometri am avut unele 
dificultăți, dar apoi am 
căpătat încredere în for
țele mele și pe ultima parte 
a traseului am accelerat 
ritmul”.

• Din lotul japonez pre
zent Ia Sarajevo lipsește 
cunoscutul săritor cu schiu- 
rile Masahira Akimoto, 
cotat printre favoriții pro
bei. Victimă a unui ac
cident de automobil, M. 
Akimoto se află în pre
zent în convalescență la 
Sapporo.

• Pentru antrenamentul 
săritorilor cu schiurile, e- 
chipele de întreținere ale 
trambulinei de la Malo 
Polje au fost obligate să 
aducă 300 mc de zăpadă 
necesari pentru a permite 
o bună aterizare a concu- 
renților. în schimb, a doua 
zi, ca urmare a ninsorii 
abundente din timpul nop
ții, aceleași echipe au 
trebuit să degajeze 500 mc. 
Ambele operații au fost 
efectuate într-un timp re
cord.

• Ordinatorul Jocurilor 
Olimpice de la Sarajevo a 
stabilit că dintre cei 1 510 
participanți cel mai în 
vîrstă este boberul suedez 
Erik Eriksson — 54 ani, iar 
cel mai tînăr schiorul ar-

SOCIALISTE
O SOFIA 10 (Agerpres).

— Specialiștii bulgari au 
experimentat cu succes a 
instalație electronică pen
tru raționalizarea consumu
lui de benzină la automo
bile. Aceasta analizează 
situația drumului, condițiile 
climaterice și încărcătura 
automobilului, elaborind re
comandări concrete pentru 
șofer. Dacă acesta, in 
decurs de 2-3 secunde, nu 
ține seama de recoman
dări se aprinde un indica
tor care îi amintește că 
mașina consumă prea multă 
benzină. Noua instalație a 
fost deja supusă unor ies
te, determinînd o economie 
de benzină în lotul de 
mașini respectiv de 6,6 la 
sută.

Q BEIJING 10 (Agerpres).
— In luna ianuarie, exploa
tările petroliere din R. P. 
Chineză au extras o canti
tate de 9 333 000 tone de 
țiței, cu 5,5 la sută mai 
mult decit in aceeași lună 
a anului trecut, in obține
rea acestor rezultate un 
aport însemnat au avut 
cele două mari bazine 
petrolifere Daqing și Shen- 
gli.

au fost trimise unități de 
poliție. Au avut toc inci
dente, soldate cu rănirea a 
ce! puțin 14 demonstranți.

■ LONDRA. - Potrivit 
unui raport al poliției bri
tanice, citat de agenția 
Associated Press, numărul 
infracțiunilor și delictelor 
comise anul trecut in Lon
dra se ridică la 659 000. 
Furturile de automobile au 
reprezentat 205 300 de ca- 
zuri, menționează raportul.
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JOCURILE OLIMPICE j

DE IARNĂ
* 

gentinian Americo Astete >
— 17 ani. Cel mai înalt • 
concurent este schiorul J 
australian Samuel Alistair I 
(2,08 m). în timp ce vest- • 
germanul Hans Stangga- | 
ssinger cîntărește 110 kg, . 
patinatoarea Babett Preu- I 
ssler (R.D. Germană) are o J 
greutate de numai 36 kg. |

• Câștigătoarea probei * 
feminine de 1500 m la | 
patinaj viteză. Karin Enke 
(RJ>. Germană) a declarat i 
la conferința de presă, I 
printre altele : „Deși am J 
doborît recordul mondial, | 
cu 2'03" 42/100, speram să - 
realizez o performanță in | 
jurul lui 2’02“. în ultimii « 
patru ani, patinajul viteză I 
feminin a progresat consi- . 
derabil. dovadă fiind fap- | 
tul că în cursa de astăzi ’ 
primele 12 clasate au do- j 
borît recordul olimpic". I

• Este de așteptat ca i 
în cadrul concursurilor o- * 
limpice recordurile celor j 
două trambuline de la I 
Sarajevo să fie corectate. J 
Ele aparțin, din luna fe- | 
bruarie a anului trecut, « 
iugoslavului Primoz Ulaga |
— 95 m pe trambulina de » 
70 m și finlandezului Matti | 
Njkaenen — 114,5 m pe J 
trambulina de 90 m.

• Fostul președinte al .
Comitetului internațional I 
olimpic, lordul Killanin, și J 
actualul președinte, Juan > 
Antonio Samaranch, au fost I 
distinși cu înalte ordine J 
iugoslave și felicitați pen- | 
tru activitatea depusă în J 
cadrul mișcării olimpice, | 
de către președintele Pre- » 
zidiului Republicii Socla- | 
liste Federative Iugoslavia, * 
Mika Șpiliak. I

STAȚIllNEA PENTRU MECANIZAREA 
AGRICULTURII SIMERIA

județul Hunedoara
încadrează în muncă :

9 sudor electric și autogen ;

# mecanic agricol - posesor de permis 
conducere categoria B și C.

încadrarea și retribuirea se vor face în baza 
Legii nr. 12/1971 și 57/1974.

Informafii suplimentare la sediul unității.

ÎNTREPRINDEREA
DE PRODUCȚIE INDUSTRIALĂ 

PENTRU CONSTRUCȚII CĂI FERATE 
DEVA

încadrează de urgență

® FREZORI categoria 2-6

9 STRUNGARI pentru strun
guri Carusel categoria 2-7

• ȘEFI MANEVRA pentru cariera Brănișca.

întreprinderea asigură permise pe C.F.R., 
pentru titulari și familie și abonamente gratuite 
pe C.F.R., pe distanța pînă la 60 km.

publicitate
VÎNZARI

■ Vînd Dacia 1300. un an 
vechime, la bord 13 000 km.

.Deva, telefon 23195. (4176)
■ Vînd apartament liber,

două camere, beci. Deva, tele
fon 17871. (4149)

■ Vînd două apartamente a
două camere, cărămidă, gaze. 
Deva. Dacia, bloc 29, scara C, 
apartamente 24—26. (4153)

■ Vînd urgent Lada 1 500, 
Criscior, strada Zar and ului, 73, 
telefon 235, după orele 15.

(4118)
■ Vînd Opel Kadet 1 000,

stare bună, preț convenabil. 
Hunedoara. Trandafirilor, bloc 
36. apartament 26. (c. 8)

SCHIMB DE LOCUINȚA

■ Schimb locuință două
camere, bucătărie, hol, depen
dințe. Brăila cu Deva. Tele
fon Deva. 13986. (4151)

PIERDERI

■ I.P.E.G. Hunedoara—Deva 
declară nulă autorizația de 
transport, seria B 198208 pentru 
auto 31 HD 4497, fiind pierdută.

(4160)
■ Pierdut legitimație de ser

viciu, pe numele Florea E- 
lena, eliberată de Direcția sa
nitară Hunedoara—Deva. O 
declar nulă. (4163)

■ Pierdut câine rasa Brac- 
German (maro cu alb). Deva, 
telefon 11277, orele 18—22. Gă
sitorului recompensă. (4164)

ANIVERSARI

■ Mama urează Simon ei
Popescu cu ocazia majoratu
lui „La mulți ani“, fericire și 
noroc ! (4162)

■ Copiii și nepoții își feli
cită părinții, Popa Nicolae 
și Ana din Simeria, cu ocazia 
aniversării a 50 ani de că
sătorie. (4154)

■ Colectivul oamenilor mun
cii de la I.C.S. mărfuri ali
mentare Deva urează tovară
șului Gheorghiu Aurel cu pri
lejul pensionării, multă sănă
tate și viață îndelungată.

(4150)

■ Colectivul magazinului a- 
limentar nr. 9 Deva urează 
tovarășului Gheorghiu Aurel 
cu prilejul pensionării „La 
mulți ani !“. (4159)

COMEMORĂRI

■ Soțul și fiul anunță cu
aceeași durere comemorarea 
unul an, la 12 februarie, de 
la decesul scumpei soții și 
mame CRIȘAN SONIA din 
Sulighete. (4141)

■ Soția Rozalia, fiica Stan
ca. ginerele Voicu șî nepoțica 
Mirona din Brad reamintesc 
celor ce l-au cunoscut că la 
11 februarie 1984 se împlinesc 
trei ani de la dispariția ful
gerătoare a bunului soț, țață 
și bunic NICOLAE ZAHUȚ.

(4137) 
DECESE

■ Foștii colegi de li
ceu, adine îndurerați de 
pierderea dragului lor

MOLDOVAN MIRCEA 
(MOLDI) 

sînt alături de familia 
îndoliată, transmițîndu-i 
sincere condoleanțe.

■ Mioara soție, Irina 
fiică, Daniei fiu anunță 
cu adincă durere înceta
rea din viață a scumpu
lui lor soț și tată

STANESCU GR1GORE 
din Hunedoara, în vîrstă 
de 43 ani.

înhumarea are loc as
tăzi, 11 februarie 1984, 
orele 13. (4167)

■ Colectivul secției a 
II-a furnale din C. S. Hu
nedoara cu profundă tris
tețe și durere se desparte 
de apreciatul și iubitul 
lor maistru

STANESCU GRIGORE.
(4168)

■ Adînc îndurerați de 
pierderea fulgerătoare a 
colegului lor 
IORDACHESCU IULIAN* 
colectivul de oameni ai 
muncii de la S.C.M.E. 
Mintia transmite sincere 
condoleanțe familiei în
doliate.

Niciodată nu-1 vom uita. 
(4173)
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