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Mobilizarea întregului colectiv 
și Duna organizare a muncii- 

factori decisivi
în realizarea planului

în luna ianuarie a aces
tui an, colectivul întreprin
derii de tricotaje tip lină 
Hunedoara și-a Îndeplinit 
sarcinile fizice de plan și a 
realizat o depășire valori
că la producția marfă de 
500 000 lei. De asemenea, 
toate contractele cu parte
nerii de peste hotare au 
fost onorate în condițiile 
prescrise.

Așadar, prima lună s-a 
Încheiat, primele concluzii 
se pot desprinde. în 1984, 
activitatea de producție a 
demarat mai greoi, cu 
stocuri mici pe faze de 
fabricație, datorate lipsuri
lor în aprovizionarea cu 
materii prime. S-au înre
gistrat restanțe de 26 tone 
fire PNA (20 tone din cota 
anului trecut), care tre
buiau să fie livrate de 
F.L.P. Bistrița și Buzău. 
Din acest motiv, în unele 
zile producția a suferit. 
Numărul mare și diversita
tea modelelor lansate în 
fabricație au influențat și 
ele, într-un anume fel, 
asupra derulării ritmice a 
planului fizic. Totuși, co
lectivul întreprinderii a 
găsit soluții de ieșire din 
impas, s-a mobilizat exem
plar, reușind să se achite 
onorabil de sarcinile lunii 
ianuarie. _

— N-a fost ușor pentru 
noi, dar pînă la urmă am

reușit — spunea maistrul 
Grigore Anton, șeful ate
lierului de tricotat. Toate 
trei schimburile au reali
zat norma fizică. Cel mai 
bine a muncit schimbul 
maistrului Constantin Băr- 
bulescu. A încheiat luna cu 
două zile mai devreme.

— Știm că au fost pro
bleme cu asigurarea ma
teriei prime. Se pare că 
n-ați fost afectați din mo
ment ce lucrați în avans, 
tovarășe Bărbulescu.

— Față de celelalte 
schimburi, n-am fost favo
rizați cu nimic. Toți am 
lucrat pe aceleași mașini, 
aceleași articole, cu ace
leași tipuri de fire. Ne-am 
detașat printr-o mai bună 
organizare a muncii, prin- 
tr-o colaborare strînsă între 
cele 42 de muncitoare. 
Hotărîtoare au fost — și 
aici am cîștigat noi timp 
— pregătirea și lansarea 
atentă a producției zilnice, 
schimbarea cu mare rapi
ditate a mașinilor de la un 
model la altul. Am reali
zat în luna trecută circa 
20 de articole diferite, iar 
din totalul producției, peste 
40 la sută a fost destinată 
exportului.

— Eu lucrez la șase ma-

L. CRIȘAN
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• Este necesară o mai 
bună participare la 
muncă

• Receptivitatea la solici
tările cumpărătorilor

• Sportul hunedorean - 
prezență de elită in 
bilanțul anului 1983

• Carnet cultural

• 24 de ore pe glob

• Meridiane

I.M.M.R. Simeria — Sec
ția a Il-a vagoane marfă. 
Strungarul Ioan Barbu e- 
xecută lucrări de calitate 
bună și la termen.

Unanimă angajare pentru sporirea 
producției de minereuri

Minării și preparatorii 
de la Certej au făcut bilan
țul activității pe anul pre
cedent, au trecut în revis
tă realizările obținute, au 
analizat cu simț de răspun
dere sarcinile pe acest an 
și s-au angajat să le ma
terializeze exemplar. Așa 
cum s-a consemnat în da
rea de seamă, prezentată 
de ing. Gherasim Felea, 
directorul exploatării, pro
ducția netă pe anul 1983 
a fost realizată în pro
porție de 117,8 la sută, 
producția marfă de 113,6 la 
sută, minereul complex 
extras de 101,4 la sută, 
producția marfă vîndută 
și încasată de 107,6 la 
sută, productivitatea mun
cii raportată la producția 
marfă mai mare cu 14,2 
la sută, s-au obținut eco
nomii suplimentare la chel
tuielile totale și la cele ma
teriale, alte importante de
pășiri la toate sortimentele 
de metale.

Cei care au luat cuvîntul 
în cadrul forumului de 
autoconducere și autoges- 
tiune muncitorească au 
arătat că realizarea sarci
nilor deosebit de mobiliza

toare din acest an, în care 
noul obiectiv minier (pri
mele două linii de prepa
rare) va intra în exploa
tare, reclamă o activitate 
susținută și responsabilă 
a fiecăruia la locul său de

ADUNĂRI 
GENERALE ALE 
OAMENILOR 

MUNCII

muncă, dar și un sprijin 
concret, permanent din 
partea conducerii întreprin
derii și a centralei. „Am 
încheiat anul 1983 cu rea
lizări importante și con
tinuăm să obținem rezulta
te bune în acest an, însă 
întîmpinăm greutăți lega
te de aprovizionarea cu 
unele materiale, de trans
portul personalului pe 
Valea Vorței spre locurile 
de muncă. Putem și tre
buie să le soluționăm cît 
mai repede, pentru a ne 
crea condiții să muncim 
normal, să extragem mai 
multe minereuri pentru 
țară, așa cum ne-a in

dicat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu" — spunea 
Constantin Șufană, șeful 
sectorului Vorța. „în ca
riera Coranda s-a lucrat 
din greu pentru a termina 
la timp descoperta și putem 
spune că am reușit ceea 
ce ne-am propus — să asi
gurăm minereul necesar 
prelucrării pentru anul 
1984. Ce trebuie să avem 
în vedere pentru ca pro
ducția să nu sufere 7 Mai 
întîi să fim aprovizionați 
mai bine cu piese de schimb 
pentru utilaje, să rezolvăm 
problema apei în carieră, 
execuția grupului social, 
organizarea unor cursuri 
de calificare în meseriile 
de mecanici utilaje și fre
zori".

Alți participanți la dez
bateri — Constantin Ma
xim, Ion Iancu, Marton 
Ferencz, Petru Suciu, Ion 
Kovacs — au reliefat, în 
spirit critic și autocritic, 
că mai există încă neajun
suri de natură organizato
rică și disciplinară, ex-

LIVIU BRAICA
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Delegația de partid șl de stat, 
condusă de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, a plecat 
la Moscova

Luni, la amiază, a plecat 
la Moscova delegația de 
partid și de stat condusă 
de secretarul general al 
Partidului Comunist Ro
mân, președintele Repu
blicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care va parti
cipa la funeraliile tovară

șului Iuri Vladimirovici 
Andropov.

împreună cu conducăto
rul partidului și statu
lui nostru au plecat 
tovarășii Constantin Dăs- 
călescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim mi
nistru al guvernului și Miu 
Dobrescu, membru supleant

al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

La plecare, pe aeropor
tul Otopeni, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost 
salutat de tovarășa Elena 
Ceaușeseu, de alți tovarăși 
din conducerea de partid 
și de stat.

Sosirea la Moscova
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, conducătorul delega
ției de partid și de stat 
care va participa la fune
raliile tovarășului Iuri An
dropov, a sosit luni la 
Moscova.

Au sosit ceilalți mem
bri ai delegației — to-

De gardâ la
Luni după-amiază, tova

rășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, a făcut 
de gardă și a păstrat un 
moment de reculegere la 
catafalcul cu corpul neîn
suflețit al hii Iuri Andro
pov, aducînd un ultim o-

varășii Constantin Dăs- 
călescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-mi- 
nistru al guvernului, și Miu 
Dobrescu, membru supleant 
al Comitetului Politic E- 
xecutiv, secretar al C.C. al 
P.CJt.

La aeroportul Vnukovo, 
din capitala Uniunii Sovie
tice, delegația a fost întîm- 
pinată de M. S. Solomen- 
țev, membru al Biroului 

catafalcul lui I.
magiu fostului conducător 
al partidului și statului 
sovietic.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au fă
cut de gardă tovarășii Con
stantin Dăscălescu, mem
bru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al guvemu-

Politic al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Comitetului 
Controlului de partid de pe 
lingă C.C. al P.C.U.S., K. V. 
Rusakov, secretar al C.C. 
al P.C.U.S., N. V. Talîzin, 
vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., 
și E. M. Tiajelnikov, am
basadorul U. R. S. S. în 
România.

A fost prezent Traian Du- 
daș, ambasadorul României 
in U.R.S.S.

V. Andropov
lui, Miu Dobrescu, mem
bru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Tra
ian Dudaș, ambasadorul 
României la Moscova.

Lingă catafalc se afla 
coroana depusă din par
tea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.
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Valea Jiului. 0 producție suplimentară j 
de aproape 20000 tone cărbune !

din 
din 
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Și în prima decadă 
luna februarie minerii 
abatajele Văii Jiului 
continuat să lucreze 
ritm susținut punind
accent deosebit pe utili
zarea intensivă a tehnicii 
din dotare și a timpului 
efectiv de lucru și, bine-

pășiri, conți nuînd 
mențină printre 
prinderile de profil frun
tașe in bazinul carbonifer 
al Văii Jiului.

Astfel, putem sublinia 
că cele mai bune rezul
tate în producție s-au în
registrat la minele Live-

să se 
între-
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înțeles, pe organizarea 
mai bună a locurilor de 
muncă. Rezultatele obți
nute sînt apreciabile. Opt 
întreprinderi miniere — 
Lonea, Petrila, Dîlja, Li- 
vezeni, Aninoasa, Vulcan, 
Paroșeni și Uricani — au 
extras împreună, supli
mentar sarcinilor de plan, 
o cantitate de 18 300 tone, 
îmbucurător și încuraja
tor este faptul că unități 
miniere care anul trecut 
nu reușeau să-și îndepli
nească sarcinile planifica
te Ia extracție, au acum, 

această perioadă trecu- 
din an, importante de-

în 
tă

zeni, Vulcan, Petrila și 
Uricani.

Avînd ca bază rezulta
tele din cele 8 unități mi
niere, la nivelul Combi
natului minier Valea Jiu
lui Petroșani, după pri
ma decadă de activitate 
din luna februarie s-a a- 
cumulat o producție su
plimentară Ia cărbunele 
brut extras de 1 658 to
ne. Bineînțeles, acest spor 
putea fi și mai mare dacă 
în alte trei unități — Lu- 
peni, Bărbăteni și carie
ra Cîmpu lui Neag — s-ar 
fi realizat în mod ritmic 
sarcinile zilnice de plan.

însă două dintre unități 
— Lupeni și Bărbăteni — 
abia din această a doua 
decadă vor trece Ia recu
perarea restanțelor acu
mulate (prin intrarea în 
funcțiune a unui nou a- 
bataj la sectorul III Lu
peni și prin sporirea me
diei zilnice la extracție, 
la mina Bărbăteni). De 
asemenea, la nivelul com
binatului este depășit pla
nul și la huilă netă cu
1 652 tone. Acest lucru 
vine să confirme o altă 
preocupare de bază a mi
nerilor și preparatorilor: 
îmbunătățirea 
cărbunelui și 
randamentelor de extrac
ție.

Cu aceste sporuri 
producție înregistrate 
prima decadă a lunii 
bruarie și cu producția 
suplimentară obținută la 
finele lunii ianuarie, Com
binatul minier Valea 
Jiului Petroșani a furni
zat economiei naționale 
peste prevederi o canti
tate de cărbune de aproa
pe 20 000 tone.

calității 
creșterea

de 
în 

fe-

1984 — an de producții agricole record

De ce pregătirea campaniei de primăvară mai
ridică unele semne de întrebare?

Cerința de a acționa e- 
nergic și cu întreaga răs
pundere pentru a asigura 
obținerea în acest an a u- 
nor producții agricole re
cord își găsește doar în 
parte corespondent în fap
te la C.A.P. din satul Au
rel Vlaicu. Din relatările 
inginerului șef, Antonie Pe
ra și șefului fermei legu
micole, Valeriu Oprean, 
am reținut că unele lucrări 
au demarat cu întîrziere, 
însă se depun eforturi pen
tru grăbirea acestora.

în legătură cu preocupă
rile ce au existat pentru 
pregătirea unor baze te
meinice viitoarei recolte, 
ni s-a spus că o atenție

sporită s-a acordat și se a- 
cordă în continuare ridi
cării fertilității pămîntului. 
Pe lingă, aplicarea de în
grășăminte complexe pe 
toate suprafețele însămîn-

C.A.P. 
Aurel Vlaicu

țațe în toamnă, inclusiv pe 
cele ocupate cu. legume, 
au mai fost fertilizate 35 
de hectare care sînt repar
tizate pentru cultura car
tofilor (cu sare potasică), 
iar pe 30 de hectare la 
grădina de legume s-a dat 
superfosfat. Acțiunea de 
fertilizare cu superfosfat 
va continua pe încă 125
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hectare, unitatea primind 
în aceste zile cantitatea de 
îngrășăminte chimice re
partizată. Am notat, de a- 
semenea, intenția de a se 
aplica azotat de amoniu pe 
unele suprafețe cultivate 
cu plante de nutreț.

Cooperativa agricolă dis
pune de 220 ha pajiști na
turale pe care este necesar 
să fie întreprinse lucrări 
de amploare, cu participa
rea tuturor locuitorilor sa
tului, în vederea ridicării 
potențialului lor productiv 
în afară de fertilizarea a

N. TIRCOB
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Unanima cultural
angajare
(Urmare din pag. 1)

primîndu-și hotărîrea de a 
lucra mai ordonat, de a 
folosi : integral timpul dis
ponibil de muncă, de a 
utiliza la capacitate mij
loacele tehnice din dotare.

loan Albu, inginerul șef 
și Aurel Moldovan, conta
bilul șef din cadrul unită
ții au insistat pe modul 
în care trebuie acționat 
pentru a îndeplini în bune 
condiții sarcinile din acest 
an. „Trebuie să punem 
in funcțiune noul obiectiv, 
să atingem capacitatea pro
iectată la primele _ două 
linii de preparare a mine
reului — arătau ei. Nu
mai astfel vom putea 
realiza metalele planifica
te, la care sarcinile au 
.-rescut față de aniil trecut 
le peste cinci ori“.

Prin înlăturarea neajun
surilor manifestate, parti- 
âpanții la adunarea gene
rală a oamenilor muncii 
le la Exploatarea minieră 
Joranda—Certej au consi- 
Jerat că au resurse pentru 
i realiza suplimentar sar- 
rinilor de plan pe anul 
1984, 5 tone de cupru,
100 tone de sulf, de a de
păși prevederile producției 
marfă și nete cu cite 1 la 
sută, să obțină alte im
portante economii de ma
teriale și energie elec
trică. De fapt, acest anga
jament este minim, colec
tivul unității fiind ferm 
hotărât să întîmpine cea 
de-a 40-a aniversare a re
voluției de eliberare so
cială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă și 
cel de al XIII-lea Congres 
al partidului cu realizări 
lintre cele mai frumoase 
a toți indicatorii de plan.

Este necesara o mai bună
participare la munca

Prin munca cooperatori
lor și mecanizatorilor din 
Bîrsău, planul stabilit la 
cultura griului și orzului 
în anul trecut a fost în
deplinit și depășit, ca și 
predările la fondul de stat. 
In zootehnie, efectivele de 
bovine planificate au fost 
realizate, s-au făcut lu
crări de modernizare la 
adăposturi, a început con
strucția unui saivan nou, 
furajele obținute sint în
destulătoare. Darea de sea
mă și participanții la dez
bateri s-au oprit însă pe 
larg asupra aspectelor ne
gative manifestate în acti
vitatea unității in 1983, 
care au dus la înregis
trarea unor rezultate neco
respunzătoare la porumb, 
cartofi, lapte și la alte 
produse. Astfel. datorită 
neurmăririi îndeaproape a 
evoluției culturilor o mare 
suprafață de teren cultiva
tă cu porumb a fost ata
cată de dăunători, fiind 
compromisă. Cu toate că 
încă în luna mai s-a des
coperit atacul viermelui 
sîrmă, abia in iunie s-a 
efectuat reinsămințarea te

C.S. Hunedoara — atelierul de reparații electrice. O parte din echipa de bobinatori 
condusă de comunistul Nicolae Răsmeriță, care se achită eu cinste de sarcinile de serviciu.

renului respectiv și din a- 
ceastă cauză cultura n-a 
ajuns la maturitate. Ne- 
realizarea producției plani
ficate la porumb și cartofi 
se datorește și neefecluării 
în epoca optimă a lucrări
lor de întreținere. Dacă 
cooperatori precum Avon 
Susan, Maria Lugojan. 
Gheorghe Hojda, Petru V. 
Dălie și alții, au participat 
la toate lucrările din dmp. 
efectuindu-le în timp optim 
și la înalt nivel calitativ, 
alții au venit ia lucru 
doar după insistențe mari 
din partea conducerii coo
perativei. Referindu-se la 
acest aspect, cooperatorul 
Romulus Crisan spânei in 
cadrul adunării generale:

— Buna desfășurare a 
activității impune ca toți 
cooperatorii să participe Ia 
munca pe ogoare, fără nici 
o excepție. In acest sens 
conducerea cooperativei tre
buie să acționeze mai mult 
pentru organizarea cores
punzătoare a muncii, pen
tru mobilizarea tuturor 
membrilor unității noastre 
la lucrările agricole.

Participanții la dezbateri 
— Adriani Dăncilă. Lucre- 
ții Pleter, Aron Cornea și 
alții — au insistat în cu
vântul lor pe necesitatea 
de a se acționa cu mai 
multă răspundere pentru 
ca ta 1984 — în lumina
indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Con
sfătuirea de lucra pe pro
bleme de agricultură din 
7—9 decembrie 1983 — să 
se obțină producții sporite, 
în acest sens Lucreția Ga
vrila, brigadieră de cimp. 
spunea :

— în 1984 ne revin sar
cini mult sporite. înfăp
tuirea lor cere fiecărui 
locuitor al satului nostru 
să participe la muncă cu 
cea mai mare conștiincio
zitate, să-și asume răs
punderea de a efectua toa
te lucrările agricole la
timp și de bună calitate.

Adunarea generală a
adoptat in unanimitate un 
plan de măsuri îmbunătățit 
pentru îndeplinirea pro
ducțiilor planificate, ca și 
angajamentul unității de a 
depăși sarcinile la o serie 
de indicatori economici.

o ANIO/.OG/E DE POE
ZIE PATRIOTICA. Sub egida 
Consiliului Culturii ți Edu
cației Socialiste ți a Edi
turii Eminescu, zilele aces
tea a ieșit de sub tipar an
tologia de poezie patriotică 
.Uniți in cuget și-n sim
țiri". Alături de nume de 
frunte ale literaturii noastre 
contemporane — D. R. Po
pescu, Mihai Beniuc, Eugen 
Barbu, Valeriu Râpeanu, 
Ion Brad, Dinu Săraru 
țja. —, semnează poeme ți 
mulți dintre poeții hunedo- 
reni: Neculai Chirico, Va
leriu Bârgău, Marin Negoi- 
ță, loan Vasiu, Miron Țic, 
Mihaela Oros, Mariana Pân- 
daru, loan Radu Igna, Ste- 
han Dena, Nicolae M. Isac, 
Vasile Cojocaru ți George 
Holobâcă.

0 RECITAL DE POEZIE. 
Poeta Mariana Pândaru, 
membră a cenaclului „Fla
căra" al scriitorilor din Hu
nedoara, a citit un bogat 
grupaj de poeme din crea
ția proprie in cadrul ședin
ței cenaclului „Numele poe
tului" al revistei literare 
„Luceafărul", condus de 
poetul Cezar Ivănescu. Poe

Deranjament remediat
Deteriorarea instalații

lor subterane pentru apă, 
de pe strada Gheorghe 
Lazăr din cartierul O.M. 
din Hunedoara afectase 
cablurile de telecomuni
cații pe o lungime de pe
ste 100 de metri. 300 de 
abonați telefonici — uni
tăți economice și locatari 
— erau puși în imposibi
litatea -ă comunice cu o- 
rașul și cu alte localități 
din țară.

— Sint corodate cablu
rile — constată maistrul 
șef de rețea Petru Radu. 
Va trebui să răminem la 
datorie pină vom elimina 
deranjamentul. Abonații 

mele citite s-au bucurat de 
o bună primire din partea 
membrilor cenaclului bucu- 
reștean, poete! hunedorene 
reinnoindu-i-se invitația de 
a participa cu creații pro
prii la viitoarele ședințe ale 
cenaclului.

0 „ZIUA CRESCĂTORU
LUI DE ANIMALE". La că
minul cultural din comuna 
Lunca Cernii de Jos, in or
ganizarea consiliului comu
nal de educație politică ți 
cultură socialistă s-a des
fășurat tradiționala mani
festare „Ziua crescătorului 
de animale". In prezența 
unui numeros public — lo
cuitori ai ținutului pădure- 
nilor, recunoscuți crescători 
de animale — a fost orga
nizat un concurs gen „cine 
știe, cițtigă", pe teme de 
zootehnie. Au participat ti
neri din toate satele co
munei, cei mai buni dove- 
dindu-se a fi Floarea Zepa, 
din satul Meria, Rodica I. 
Crăciunescu și Rodica C. 
Crăciunescu din satul Va
lea Bobii, ocupantele, in 
această ordine, a primelor 
trei locuri.

Tot in cadrul acestei ma
nifestări a avut loc un spec
tacol la care și-au dat con
cursul sofiștii vocali, instru
mentiști și formațiile de 
muzică populară din co
mună.
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așteaptă intervenția noas
tră operativă.

Și astfel, au dovedit- hăr
nicie și dăruire profesiu
nii alese electromecani
cii Ion Pîrvănescu, Nico- 
lae Ghilea, Petru Buru
iană, alți membri din ca
drul formației rețelei de 
telecomunicații Hunedoa
ra, aparținătoare secției 
de întreținere a D.J.P.Tc. 
Timp de o săptămînă, in
clusiv duminica, au lucrat 
aici cite 10—12 ore pe zi, 
remediind deranjamentul 
cu mult mai repede decît 
se estimase că va dura, 
recuperînd totodată și 50 
metri de cablu telefonic.
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ENERGIE ELECTRICĂ ÎN PLUS
Acționind cu răspunde

re și fermitate pentru 
reducerea consumului de 
energie electrică din siste
mul energetic național, 
energeticienii din C.E.T.- 
urile C.S. „Victoria" Că- 
lan sporesc producția de 
energie electrică din sur

Mobilizarea întregului colectiv
(Urmare din pag. 1)

șini — a adăugat trico- 
teza Nieulina Mihalache. 
be supraveghez permanent. 
Dacă ai ce-ți trebuie și 
ești atentă, nu se poate 
să nu-ți faci planul în mod 
ritmic.

— După ce mi-am ter
minat norma zilnică șl nu 
mai am ce lucra — a com
pletat confecționera Zoe 
Idita — cer de la colege, 
nu pierd timpul inutil. în 
medie fac 100 de bucăți 
confecții pe zi.

Ing. Dumitru Spătaru, șe
ful secției tricotat-bobinat, 
și ing. Doina Stoica, șeful 
secției confecții, au reliefat 
preocuparea responsabilă a 
tuturor factorilor pentru 
soluționarea la timp a pro
blemelor ivite în mersul 
producției, mobilizarea 
muncitorilor, interesul spo
rit de care dau dovadă 
pentru realizarea planului 
în bune condiții. Astfel, 
cu toate că spre mijlocul 
lunii trecute s-a resimțit 
mai puternic lipsa de fire, 
iar activitatea s-a redus 
ta intensitate, prin efor

sele proprii. Astfel, prin 
mai buna utilizare a ca
pacităților de la C.E.T. I 
și II, in prima decadă a 
lunii februarie s-au produs 
în plus 485 000 kWh ener
gie electrică, ceea ce 
înseamnă economisire din 
sistemul energetic națio
nal.

turi unite restanțele au fost 
recuperate ta următoarele 
zile. Atelierele conduse 
de maiștrii loan Gonea și 
Daniel Stupineanu au fi
nalizat loturile de articole 
prevăzute cu o zi mai 
devreme.

— Pentru anul 1984 — 
a precizat ing. Cornelia Vi
zitiu, directorul întreprin
derii — colectivului nos
tru îi revin sarcini mobili
zatoare aproape la toți in
dicatorii. Vom face totul 
pentru a ne îndeplini obli
gațiile contractuale cu par
tenerii din țară și de peste 
hotare. Colecțiile de modele 
sînt noi, diverse (pentru 
semestrul tatii sînt con
tractate 150 de articole), 
întocmite cu fantezie și bun 
gust și, credem noi, vor fi 
apreciate de beneficiari. La 
fel — modelele pentru se
mestrul al doilea, care sînt 
în curs de omologare. Ne 
străduim, prin tot ceea 
ce facem zi de zi, să ne 
realizăm ritmic sarcinile de 
plan, să valorificăm su
perior materia primă utili
zată, să dăm activității 
noastre un curs mai efi
cient.

De ce pregătirea 
campaniei de 

pr măvară mai ridică 
anele semne 

de întrebare ?
’.Urmate din pag. 1)

43 de hectare nu s-a între
prins însă nimic pentru 
curățarea de vegetație ne
folositoare sau distrugerea 
mușuroaielor.

Cooperatoarea Krumesz 
Jana, care depune mult in
teres pentru efectuarea lu
crărilor in legumicultură, 
ne spunea că există posibi
lități ca intîrzierea acțiuni
lor în acest sector, in spe
cial la amenajarea răsad
nițelor și insămințarea le
gumelor ta vederea produ
cerii răsadurilor, pe 2 400 
tap in prima urgență, să 
fie recuperată. Alături de 
ea lucrează cu hărnicie și 
alți cooperatori, între care 
i-am notat pe Maria Pește- 
rean, Safta Mariș, Silvia 
Lazăr, Marieta Borza, Ilea
na Cărăguț, Iosif Crișan, 
Ion Rusan, Eva Căliman, 
Octavian Bologa și alții. 
Obținerea în acest an a u- 
nei producții marfă de 
peste 1400 tone legume și 
realizarea unor recolte spo
rite la toate culturile obli
gă organizația de partid și 
consiliul de conducere al 
C.A.P. (președinte Aurel 
Mariș) să depună eforturi 
stăruitoare pentru unirea 
tuturor forțelor unității la 
pregătirea în condiții ire
proșabile a campaniei a- 
gricole de primăvară.

Receptivitatea la solicitările cumpărătorilor
— In centrul preocupării 

noastre — ne spunea Elena 
Ștefan, director ol între
prinderii come'ciale de stat 
mixte Lupeni — stă stră- 
donto continuă pentru ser
virea in condiții civifi- 
zate, pentru respect și înol- 
tă conduite profesională a 
lucrătorilor comerciali.

Lc perieru! noilor blocuri 
de locuințe ridicate in car
tierul Borbâteni cu fost 
deschise mari magazine de 
tricotaje, țesături, ferome- 
tai. In perspectivă opropia- 
tă se va da in folosință 
in același cvarial un com
plex modern de alimentație 
publică, iar la parterul blo
cului 4, un elegant maga
zin de confecții pentru fe
mei, bărbați și copii — toa
te in scopul îmbunătățirii 
servirii cetățenilor.

In raidul pe care l-am e- 
fectuat în continuare în nu
meroase unități comercia
le din oraș și sondînd pă
rerile cumpărătorilor am 
constatat că acolo unde lu
crătorii gestionari manifes
tă exigență cu oamenii din 
subordine, urmăresc în
deaproape aprovizionarea 
și servirea, treburile merg 
bine. Am remarcat această 
strădanie, ca și multă so
licitudine din partea lucră
torilor la magazinele 389 
cosmetice, 330 tricotaje, 331 
țesături, coordonate de ges
tionarele Vass Angela, Sil
vester Maria șl Elvira lo- 
nescu, ca și din partea 
vînzătoorelor Maria Petro- 
van și Lidia Oros de la ra
ioanele gospodina și de 
dulciuri (deosebit de bine 
aprovizionate) ale autoser

virii nr. 290 din cartierul 
Bărbăteni. Cumpărătoare □- 
fiate in unitate — intre care 
Viorica Nagy și Maria 
Meica, muncitoare Ic I.FA. 
„Viscoza", Paroschiva Seleș 
ți Magdalena Gurzu, mun
citoare la Fabrica de con
fecții Vulcan, s-au declarat 
mulțumite de modul în care 
ou fost servite.

Prin vitrinele marelui ma
gazin de menaj nr. 370 se 
poate observa curățenia ți

Servirea civilizată — 
cerință elemeniară 

în activitatea 
comercială

abundența de articole de 
uz casnic aranjate în raf
turi cu pricepere. In jurul 
orei 14,30 insă, un anunț 
lapidar „Am primit mar
fă" acoperea îndărătul gea
mului orarul. Cu alte cu
vinte, am primit ți... am 
plecat, vino mîine.

Un grup vesel, gălăgios, 
de tineri vinzători — care 
nu erau deloc interesați de 
cine intră, cine pleacă, da
că vrea cineva să cumpere 
ceva — se distra, la raio
nul de aparate electronice 
al magazinului metalo-chi- 
mice, în timp ce multe alte 
raioane — cu excepția ce
lui de articole electrice, 
unde Elena Burciu servea 
corect cumpărătorii — ră
măseseră fără vinzători. „Vă 
rog, nu scrieți nimic" — in
sistă poate prea mult So
rin Aștelean, motivînd că 
ei sînt abia la începutul 
activității, susținînd ți pro-

Rezult
12 febri

Extr.
Extr.
Extr.

mițind că-i prima ți ultima 
oară că se -tntîmplă ast
fel.

Nici la magazinul 329 
încălțăminte, vînzotoarele 
de la tejghea, Ana Van- 
draț, Florica Botoi ți Ana 
Gonea nu sînt prompte în 
servirea celor care le soli
cită ghete sau cizme. Poate 
n-ar fi rău să viziteze mai 
des pe vecinele de-alături. 
de la țesături-bumbac, unde 
cumpărătorii sint impresio
nați de amabilitatea cu ca
re vînzătoarele - am notat 
numele Elenei Mătăsărean 
— adresează obișnuitele în
trebări, dau informații ți 
sugestii celor care intră în 
magazin.

Cu unele excepții, servi
rea in unitățile comerțului 
mixt din Lupeni se efec
tuează cu răspundere. Ti
nerii lucrători, după cum 
am constatat ți cu alte pri
lejuri, mai au însă de în
vățat din experiența cole
gilor mai vîrstnici. De ce 
tocmai atunci cînd cel în
vestit cu răspundere pentru 
întreaga activitate a colec
tivului lipsește din magazin 
din motive obiective, cei 
care rămîn să desfășoare 
munca o fac cu superfi
cialitate ? Este o întreba
re la care îi invităm să re
flecteze pe toți cei care 
nu știu încă o regulă sim
plă: respectul pentru cum
părător, calitatea muncii 
comerciale înseamnă o a- 
titudine demnă, civilizată 
în raporturile cu toți cei 
ce trec pragul magazine
lor.
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2.

în bilanțul

7 medalii (1. T, 
Constanța 2 (2

neolimpice : 1.
Steaua; 3. Fa-

probele olimpice, cele neo
limpice, cit și la cumulatul 
celor două.

aplauze pentru marea sportivă 
Ecaterina Szabo.

■ CAMPIONATE 
EUROPENE

CAMPIONATE MON
DIALE :

Contribuția unităților

I, 14 FESRUARIE 1984

in completarea bilanțului 
sportivilor hunedoreni în anul 
competițipnol 1983, dispunem 
in prezent de noi date sem
nificative, deosebit de suges
tive ale dezvoltării fără pre
cedent a activității de edu
cație fizică ți sport desfășu
rate în județul nostru.

Clasamentele republicane 
ale unităților sportive ți ju
dețelor cu contribuții în rea
lizarea palmaresului româ
nesc în campionate mondia
le și europene, întocmite se
parat pe probe și sporturi 
olimpice și neolimpice, pre
cum și cumulat (olimpice -j- 
neolimpice), plasează clubu
rile C.S.Șc. „Cetate" Deva, 
Jiul Petroșani și Știința Pe
troșani, precum și județul 
Hunedoara pe primele locuri 
în țară.

lată însă aceste clasamen
te :

medalii; 3. Tulcea 2 medalii.
Și în clasamentele pri

vind contribuția județelor la 
obținerea punctelor, pentru 
locurile 4, 5, 6 — nemedalia
te —, care punctează. în sta
bilirea ierarhiilor, județul Hu
nedoara figurează pe locul 
2, după București, atit la

in clasamentul cumulat olim
pice + neolimpice, fiind ur
mat de Dinamo București.

• In clasamentul contribu
ției județelor la obținerea 
medaliilor europene, Hune
doara ocupă primul loc la 
sporturi olimpice, înaintea 
București ului; locul 5 fa spor-

Sportul hunedorean — 
orezență de elită 
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•
sportive la obținerea meda
liilor - sporturi olimpice: 1. 
Steaua București 8 medalii 
(3 aur, 3 argint, 2 bronz) ;

„Cetate" Deva 8 (1, 5, 2,); 
3. Dinamo București 5 (1, 
1. 3).

• Sporturi neolimpice : 1. 
Dinamo 2 (2 argint); 2. Stea
ua 2 (1 argint, 1 bronz); 3. 
Jiul Petroșani 2 (de bronz).

• Total (olimpice -j- ne
olimpice) : I. Steaua 10 me
dalii ; 2. „Cetate" Deva 8
medalii; 3. Dinamo 8 me
dalii.

• Contribuția județelor la 
obținerea medaliilor: 1. Bucu
rești 14 medalii; 2. Hune
doara 8 medalii; 3. Tulcea 
2 medalii.

• Total (olimpice ne
olimpice): 1. București-18 me
dalii ; 2. Hunedoara 10

• Sporturi oiimpice: 1. „Ce
tate" Deva 9 medalii (3 aur, 
3 argint, 3 bronz); 2. Dina
mo București “ 
5) ; 3. Farul 
argint).

• Sporturi 
Dinamo: 2. 
rul; 4. Grivița roșie; 5. Știin
ța Petroșani (ordine în func
ție de contribuția cu jucă
tori la echipa campioană eu
ropeană de rugbi. Știința 
furnizind doi titulari — I. Bu
can și Constantin Ștefan).

• Total (olimpice +, ne
olimpice): 1. „Cetate" Deva; 
2. Dinamo; 3. Steaua; 4. Fa
rul; 5. Grivița roșie; 6. Știin
ța Petroșani.

• In clasamentul pe baza 
punctelor, „Cetate" Deva o- 
cupă locul I la olimpice, 
înaintea lui Dinamo și Stea
ua, și locul 2, după Steaua,

turi neolimpice ți locul 1 la 
total (olimpice -j- neolimpi
ce).

• In clasamentul pe punc
te, județul Hunedoara se cla
sează din nou pe locul 2, 
după București.

Sinteza clasamentelor evi
dențiază pregnant contribu
ția gimnastelor de la C.S.Șc. 
■Cetate" Deva la obținerea 
a 9 medalii europene ți 8 
mondiale, cucerite în fapt 
de cele două mari gimnaste 
devene, Ecaterina Szabo și 
Lavinia Agache, plus contri
buția lor la rezultatele pe 
echipe. Se înscriu cu contri
buții rugbiștii I. Bucan ți 
Constantin Ștefan de la Știin
ța, ți medaliile de bronz ale 
Danielei Ciortan, de la Jiul 
Petroșani, la navomodelism.

Rezultatele sînt incontesta
bile și ele certifică buna o- 
rientare a conducerii mișcă
rii sportive hunedorene, care 
și-a axat încă de mai mulți 
ani preocuparea pe dezvol
tarea prioritară a cîtorva ra
muri sportive, cu largi per
spective de afirmare și con-

solidare — gimnastică, atle
tism, fotbal, rugbi, sanie, 
schi etc.

Totodată, se confirmă că 
acolo unde s-a lucrat cu o- 
devorat hotă rit, asigurîndu-se 
codrul organizatoric, baza 
materială, incodrarea secții
lor cu specialiști ți tehni
cieni de înaltă competență 
ți, nu în ultimul rind, des- 
fășurindu-se o selecție știin
țifică, rezultatele n-au intir- 
ziat Centrul olimpic de pre
gătire la gimnastică. Clubul 
sportiv școlcr „Cetate" Deva 
constituie in prezent modele 
de organizare ți ocum, după 
nominalizoreo secției de atle
tism de la .Cetate" ca sec
ție de nivel olimpic, este de
sigur de oșteptat ca ți c- 
ceasta să intre in rindui e- 
litei atletismului românesc. 
De altfel, se poate afirma 
cu certitudine că odată o- 
juns sus, in virful piramidei, 
sportului hunedorean ii re
vine datoria, să-și consolide
ze poziția prin lărgirea oriei 
de reprezentare, diversifica
rea ramurilor și probelor 
care să aducă noi medalii 
ți puncte în clasamentele 
naționale privind contribuția 
ia reprezentarea culorilor pa
triei in marile confruntări in
ternaționale.

Ne aflăm în anul olimpic 
1984, și atenția tuturor din 
mișcarea sportivă se concen
trează spre acest asalt final, 
care să asigure loturi și spor
tivi pregătiți pentru marea 
confruntare de la Los Ange
les. Gimnastele sint primele 
cărora le vor reveni înalte 
obligații de reprezentare o- 
limpică și este sigur că, așa 
cum se muncește la Centrul 
olimpic de gimnastică din 
Deva, aici nu se va precu
peți nici un efort pentru ca 
la Olimpiadă sportul româ
nesc să strălucească din nou.

Meci amical

Fază din meciul amical 
Mureșul Explorări Deva — 
Universitatea Craiova un 
nou atac la poarta lui Bol- 
dici.

Foto: IOSIF GRUNNER
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Aplauzele s-au stins
Parcă o nostal

gie fără margini 
au conținut aces
te cuvinte rostite 
de marea campi
oană Ecaterina 
Szabo în fața par- 
ticipanților la a- 
na ii za octrvității
sportive desfășu
rate in 1983. Spu
nea atit de frumos 
Coti : .împreună 
cu colegele mele 
am cucerit pentru 
culorile patriei 
noastre 8 medalii 
Io mondiale, adi
că jumătate din 
totalul celor puse 
in joc, iar la eu
ropene 9, dintre 
care 3 de our, din 
cele 5 disputate. 
Daco era după 
mine și prietena 
mea Lavinia le-am 
fi luat pe toate, 
dar acolo a tre
buit să înfruntăm 
gimnaste de mare Florl ’ 
valoare, cu expe
riență mult mai mare decît 
a noastră".

Și fiindcă ședința miș
cării sportive hunedorene 
nu s-a rezumat numai Io 
analiza excelentelor rezul
tate din 1983, ci s-a ocupat 
mai mult de obiectivele 
anului 1984 — an olimpic, 
in care și sportivii noștri, 
mai cu seamă gimnastele 
au de apărat pozițiile lor 
de frunte in ierarhia mon
dială, Ecaterina Szabo spu
nea: „Aplauzele s-au stins 
și noi ne-am inters in sala 
de antrenamente de la 
Deva, acolo unde am plă
mădit cu multă trudă și cu 
renunțări 
Pentru 
mele 
etapă. Vom 
fără excepție, pentru prima 
dată, la o Olimpiadă. Sin- 
tem insă optimiste și avem

marile succese, 
mine și colegele 

a început o nouă 
fi prezente,

și antecedente : Nadia a 
strălucit tot la o Olimpiadă 
pe continentul american, iar 
eu și Lavinia am mai con
curat in S.U.A. și chiar la 
Los Angeles. Așa stau lu
crurile vorbind teoretic, dar 
pină atunci noi avem mult 
de muncit și Împreună cu 
antrenorii noștri vom face 
totul ca să ne întoarcem 
și de acolo încununate cu 
laurii victoriei".

Aplauzele pentru 1983 
s-au stins, dar bucuria lor, 
ce ne-au dat-o aceste 
mari sportive e greu de 
uitat I Avem insă toate mo
tivele să credem in tăria 
și torța, in maturitatea spor
tivă ale unor tinere aflate 
încă în pragul adolescenței, 
in angajarea lor generoasă 
pentru ca înflăcărarea a- 
plauzelor să reînvie...

F.C. CORVINUL (COPII) - LOCUL 3 LA 
CUPA SPERANȚELOR"

„Cupa 16 Februarie"
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le trei 
menține 
ea, cu 

mult 
natului, 
semnala 
l va su- 
'itensifi- 
oră din 
iceputul 
înd ză- 
e mini-

mWime 
plus 2 

de ser- 
i Pron-

MUREȘUL EXPLORĂRI DEVA 
UNIVERSITATEA CRAIOVA 1-2 (1-1)

Cartea de vizită a oaspe
ților a atras mulți specta
tori pe stadionul îmbrăcat 
în haina iernii, 
parte din tribună 
sufletește prezența 
liștilor olteni la 
S-a regretat faptul 
8 internaționali 
au devenit 
medical, după turneul lo
tului național, dar și așa 
ceilalți colegi ai lor Boi- 
dici, Tilihoi, Donose, Iri- 
mescu, Crișan și în special 
Cîrțu au fost la înălțimea 
colegilor internaționali 
senți.

Pentru conducerea 
bului acesta ar fi 
primul meci de omogeni
zare (din 6 decembrie nu 
s-a mai reunit întregul
lot), înaintea meciului din 
„Cupă", cu F.C. Bihor.

o bună 
trăind 
fotba- 
Deva. 

că cei 
craioveni 

indisponibili

ab-

Craiovenii au promis însă 
o revenire 
acesta 
plet, 
plăcere 
admire 
grafe.

Debutul meciului este do
minat de deveni, care, cu 
curaj, își creează cîteva 
clare ocazii de gol, Mircea 
Marian dominînd careul 
advers. La o centrare a lui 
Fogoroși, de pe stînga, 
M. Marian vine lansat, lo
vește năpraznic mingea 
cu capul, trimițînd-o în 
dreapta lui Boldici : 1—0, 
în min. 13.

La puțină vreme, la o 
centrare tot de pe stînga, 
I. Popa reia puternic de la 
8 m, dar Boldici deviază 
miraculos. Urmează șutu
rile lui Stoica, „cap“ în

la Deva, anul 
cu efectivul com- 

lucru așteptat cu 
de cei ce vor să-i 
și să obțină auto-

Meci de antrenament
F.C. CORVINUL - C.S.M. REȘIȚA

a IlI-a a diviziei B, C.S.M.
Reșița. Vor juca și inter
naționalii Klein, Gabor, 
Mateuț, Bogdan, ș.a. Me
ciul va avea loc pe tere
nul central al stadionului 
„Corvinul".

■ După victoria cu 
3—0 obținută la Sibiu, în 
fața echipei locale, Șoimii, 
formația hunedoreană F.C. 
Corvinul va susține azi, 
de la orele 15,30, un nou 
meci de antrenament, în 
compania liderului seriei

transversală al lui Preda, 
apoi o replică craioveană, 
prin Irimescu, care șutea- 
ză tare și pe jos, dar se 
opune temerar Balla. 
Balla nu se va mai putea 
opune la șutul lui Cîrțu, 
care fructifică mingea tri
misă de Irimescu în careul 
mic : 1—1.

Repriza a II-a este a 
oaspeților — de trei ori 
campioni și de 4 ori cîști- 
gători ai „Cupei". Cîrțu 
jonglează cu abilitate, va 
rata vreo trei ocazii, dar 
va marca, în min. 88, la 
o intercepție din presingul 
efectuat de Mitroi.

Un meci plăcut, specta
culos în care s-au re
marcat : Tirchinici, Mircea 
Marian, Fogoroși, Balla, 
respectiv Cîrțu, Boldici, și 
Donose.

A arbitrat Gr. Macavei 
(Deva).

„U“ Craiova : Boldici — 
Ad. Popescu, Donose, Ti
lihoi, Bărbuceanu, Bica 
(Ruicea), Sorohan (Mitroi, 
Sinescu), Irimescu (Bîcu), 
Crișan, Cîrțu, Păuna (Ba
dea).

Mureșul-Explorări: Balla 
— Bucur (Novac), Ștef, 
Mechinici, Fogoroși, M. 
Marian, Preda (Pălăcean), 
Tirchinici, Ștefănescu, I. 
Popa (Vălășutean, Oloșu- 
tean), Stoica. (Voicu Lăză- 
ruț, corespondent).

w
Participînd la turneul 

final al „Cupei speranțe
lor", desfășurat la Buzău, 
echipa de copii a F.C. Cor
vinul, antrenată de Octa
vian Cojocaru, a obținut 
următoarele rezultate : 2—2 
cu Univ. Craiova, 3—0 cu 
CjS.Șc. Piatra Neamț, 3—1 
cu Gaz metan Mediaș, 1—0 
cu Gloria Buzău și 1—3 
cu Sportul studențesc. în 
urma acestor rezultate, tî-

CROS. Campionatul național, etapa zonală
Pe fondul unui autentic 

peisaj de iarnă, în pădu
rea de la Valea Seacă — 
într-o lăudabilă organizare 
a comisiei municipale de 
atletism de pe lingă 
C.M.E.F.S. (președinte Ște
fan Bereczazy și secretar 
Petru Vaidaș) — s-a des
fășurat duminică diminea
ța, etapa de zonă a Cam
pionatului național de 
cros, cu participarea a 150 
de sportivi din 16 clu
buri și asociații sportive 
reprezentînd județele Alba, 
Arad, Caraș-Severin, Timiș, 
Sibiu 
urma 
putate, 
alocuri,

năra formație hunedoreană 
a ocupat locul 3, cu 7 
puncte, după Univ. Craio
va și Sportul studențesc, 
ambele cu cîte 8 puncte.

în turneu, portarul hu- 
nedorenilor,
deasă a fost declarat cel 
mai bun, iar Cristian Mo
vilă, Alin Țibici și Mircea 
Chiorea s-au remarcat 
prin frumoase evoluții.

Viorel Bă-

fost cîștigat de 
C.S. „Cetate" Deva 

„Tîrnava-

și Hunedoara, 
unor întreceri 

dîrze chiar, 
primul loc

în 
dis- 

pe 
pe

echipe a 
către
— la junioare. 
Blaj — la juniori, A.S.A. 
Sibiu — la tineret și se
niori și Unirea 
lulia — la senioare.

Printre cîștigătorii 
lui întîi la probele 
viduale am notat pe Lu
minița Zaițuc (C.S. „Cetate" 
Deva) — la junioare, Ma
riana Stănescu (Politehnica 
Timișoara), Vasile Bichea 
(C.S.M. Sibiu) — la se
niori. C.S. Metalul a ocupat 
două meritate locuri doi : 
la seniori — pe echipe și 
individual, prin Gheorghe 
Udrea. (V. loan, corespon
dent).

Alba

iocu- 
indi-

Sub genericul „în marea 
arenă a Daciadei — sport, 
sănătate și destindere", ti
nerii oameni ai muncii de 
la Uzina nr. 7 din cadrul 
C.S. Hunedoara, au partici
pat la întreceri sportive 
de masă, organizate după 
toate exigențele, dotate cu 
„Cupa 16 Februarie".

în pitoreasca Vale a 
Runcului, un număr mare 
de iubitori ai frumosului, 
peisajului în alb, ai între
cerilor sportive pe zăpadă, 
au luat startul la concur
sul de săniuțe, printre cîș- 
tigători detașîndu-se Ma
rian Ariciuc, loan Lulea 

Gh. Pop — la proba 
individual; Gavril Co
și Mariu= Șofronea —• 
dublu. Cu gîndul la

DE LA COMISIA JUDEȚEANĂ DE FOTBAL
Au fost stabilite unele 

date privind desfășura
rea unor acțiuni premer
gătoare reluării activită
ții competiționale.

• Astfel, normele fizi
ce de control pentru ju
cătorii din divizia B 
vor avea loc între 13—18 
februarie, iar pentru cei 
din divizia C între 26 fe
bruarie — 4 martie.

• Testarea fizică și teo
retică a arbitrilor se va 
face în 26 februarie pen
tru arbitrii din lotul' ju
dețean, la Stadionul „Ce
tate" din Deva.

• Returul 
lui județean de fotbal va 
începe la 
Seria Valea 
18 martie — Seria Valea 
Jiului.

Și 
de 
ciș 
la
relaxare, la întărirea să
nătății și capacității de 
muncă, alți tineri au parti
cipat la concursul de orien
tare turistică, cîștigat de 
loan Lulea și loan Nicolae. 
Nu au lipsit întrecerile de 
înot, popice, șah și tenis 
de masă, 
tori am 
Benone 
(șah), 
la tenis
dual și Dan Mocanu — 
Grigorie Giurumescu — la 
dublu (Ioan Vlad, cores
pondent).

Printre ciștigă- 
notat pe Maxim 

(înot), Radu Mihai 
Nicolae Tomenchî 
de masă indivi-

campionatu-

4 martie — 
Mureșului și

Pagină realizată de 
NICOLAE STÂNCIU, 

cu ajutorul colaboratorilor 
ți corespondenților
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In legătură cu încetarea dm viața j
a tovarășului I. V. Andropov

Din partea tovarășului 
Kicolae Ceausescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, a fost depusă, 
luni, la Ambasada Uniunii 
Sovietice din București, o 
coroană de flori.

De asemenea, au fost de
puse coroane de flori din 
partea Comitetu’ui Central 
al Partidului Comunist Ro
mân, a Consiliului de Stat 
și a Guvernului Republicii 
Socialiste România.

în aceeași zi, la Amba
sada Uniunii Sovietice din 
București, a avut loc pre

W* ■ ' '.’3-' 'XMAMAWZAWAWAVAWWA'AMA'.1 SV.SWAMAVASWASWAVA'.V.V.VAW.'A’A'.’.'.'A'

Tovarășul Konstantin Cernenko 

a fost ales in funcția de 

secretar general al CC al P.C.U.S.
MOSCOVA 13 (AgerpresP 

— Agenția TASS anunță 
că la 13 februarie a avut 
loc plenara extraordinară 
a Comitetului Central al 
P.C.U.S.

în legătură cu încetarea 
din viață a lui luri Andro
pov, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., președin
tele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., parti
cipanta la plenara C.C au 
cinstit memoria lui luri 
Vladimirovici Andropov 
printr-un minut de recule
gere.

Plenara C.C. a relevat că 
Partidul Comunist al Uniu
nii Sovietice, Întregul po
por sovietic au suferit o 
pierdere grea, arătind că a 
încetat din viață un emi
nent conducător al parti
dului comunist și statului 
sovietic, un patriot înflăcă
rat, un leninist, un luptă

SPORT i
Jocurile Olimpice de iarnă

BELGRAD 13 (Agerpres). — 
Jocurile Olimpice de iarnă 
de la Sarajevo au continuat 
toni, pe o vreme geroasă dar 
însorită, ninsorile din ultime
le zile oferind condiții idea
le și pentru desfășurarea 
probelor de schi. După amî- 
nări succesive, determinate 
de viscol, s-a disputat și pri
ma probă de schi alpin, cea 
de slalom uriaș feminin, pe 
muntele Jahorina, încheiată 
CU victoria surprinzătoare a 
sportivei ame. icane Debbie 
Armstrong, cronometrată in 
două manșe cu timpul de 
2’20”98/100. Pe locul doi s-a 
clasat, de asemenea, o schi
oare din S.U.A., Christin Coo
per - 2'21"38/100, în timp ce 
medalia de bronz a revenit 
concurentei franceze Perrine 
Pefen — 2’21”40/100. Princi
pala favorită, elvețiano Erika 
Hess, a ocupat doar locul 7, 
CU 2'22,,51/100.

Pe pirtia de pe muntele 
Igman, în proba masculină 
de 15 km fond, pe primul 
loc s-a clasat schiorul sue
dez Gunde Svan (22 ani), 
înregistrat cu timpul de 
4r25"6/10, urmat de trei 
sportivi finlandezi: Aki Kar- 
vonen, la 9”3T0, Harri Kir- 
vesniemi !a 20”, Juha Mieto, 
la 40" 2 '10.

• Depuneri de coroane
și prezentarea de condoleanțe la 

Ambasada Uniunii Sovietice de la București
zentarea de condoleanțe în 
legătură cu încetarea din 
viață a tovarășului Iun 
Vladimirovici Andropov.

Au fost prezentate con
doleanțe din partea Comi
tetului Centra! a! Pv-tidu- 
lui Comunist Român, a 
Consiliului de Stat și a 
Guvernului Republicii So
cialiste România. Totodată, 
au fost prezentate condo
leanțe din partea Ministe- 
rclui Afacerilor Externe și 

tor neobosit pentru pace 
și comunism

Plenara C.C. a exarr. at 
problema alegerii secreta
rului general al C. C. al 
PjC-UJS.

Din insărctoarea Birou
lui Politic ai CXL, N.xo’.vi 
Tihonov, membru al Birou
lui Politic al C. C. al 
P.C.US. președintele Con
siliului de Miniștri al 
U.RSS, a rostit o ak>ra
țiune în legături cu aceas
tă problemă. El a prepus 
alegerea lui Konstantin 
Cernenko în funcția de se
cretar general al C.C. al 
P.C.UJS,

Plenara l-a ales în una
nimitate pe Konstantin 
Cernenko in funcția de se
cretar general al Comite
tului Central al P.C.US.

A luat apoi cuvîntul 
Konstantin Cernenko, se
cretar general dl C. C. al 
P.C.US.

In concursul de patinaj vi
teză, pe pista complexului 
Zetra, a avut loc proba fe
minină de 1 000 m, înche
iată cu succesul sportivei din 
R.D. Germană, Karin Enke, 
cu timpul de 1'21"61/100. Me
dalia de argint a fost odju- 
decată de Andrea Schoene 
(R.D.G.) - 1’22"83/100. ior 
cea de bronz a fost atribui
tă campioanei sovietice Na
talia Petrușeva — 1'23"21/100. 
Karin Enke cucerește a doua 
medalie de aur la actuala 
Olimpiadă și a treia din pal
maresul său olimpic. In virstă 
de 23 de ani, atletă și pati
natoare artistică la începu
tul activității sale sportive, 
Karin Enke a fost de trei ori 
campioană a lumii și record- 
menă mondială.

în concursul de patinaj 
artistic, în proba de perechi, 
medaliile de aur au fost cu
cerite de cuplul sovietic Ele
na Valova-Oleg Vasiliev. Pe 
locurile următoare s-au cla
sat Kitty și Peter Carruthers 
(S.U.A.), Larisa Șelesneva- 
Oleg Makarov (U.R.S.S.), Sa
bine Bass-Tassilo Thierbach 
(R.D.G.)

în turneul de hochei pe 
gheață, echipa Suediei a în
trecut cu scorul de 10—1 (2—1, 
7-0, 1-0) Selecționata Polo
niei.

Ministerului Apărării Na
ționale. a Uniunii Genera
le w Sindicatelor din Româ
nia. Comitetului Centrai al 
Uniunii Tineretului Comu
nist, precum și din partea 
reprezentanților unor co
lective de întreprinderi din 
industriile constructoare de 
mașini, metalurgică, elec
troni ~ă și electrotehnică, 
așoară și altele.

Cei prezenti au păstrat

WSQsâfl
■ HCLSJNC1 - In orașul 

■ fwondez Jyxcsxy Io s-a >»»-
chewt trcart-onaiul fesbvol 

! ai cufturu muncitorești 
-Jyvaskyia—M* *. Festvolul. 

‘ o'ge-rct din irvțiabva 
l po-t-ce-c-- comur st ți so- 
I cxs’-ceo-oc-ot dm Finlanda, 

precum și a ixxx organi
zații sindicale. de femei și 
de tine-et s-o desfășurat 
sub lozincile luptei pentru 
pace, împotriva cursei înar
mărilor. pent-u dezarmare, 
in primul rind dezarmare 
nuclearo.

• Soția Emilia și copiii 
Corneliu și Dorel anunță, 
cu mare durere în suflete, 
despărțirea de tot ce le-a 
fost mai scump și iubit în 
viață

NEGROIU CONSTANTIN
în etate de 55 ani.

înmormîntarea — azi, o- 
rele 15,00, la cimitirul din 
strada Eminescu, Deva.

Dragul nostru, rana din 
sufletele noastre va sînge- 
ra toată viața.

■ ROMA - Procentul 
mediu de creștere a prețu
rilor la bunurile de consum 
in Ita'ia a fost, in 1983, de 
15 la sută, -formează a- 
gertic ANSA Citind datele 
pubi'cate de Institutul cen
tral de statistică din Roma 
(I.S.T.A.T.), agenția preci
zează că. în oceeași peri
oadă, prețurile cu ridicata 
ou crescut cu 9,7 la sută.

■ SAN SALVADOR. - 
In cursul soptăminii trecu

PESTE 400 DE STOPURI 
CARDIACE

George Derrick, in virstă 
de 65 de ani. din Pitts
burgh, a avut, in cinci zile, 
peste 400 de stopuri car
diace. dar a fost salvat gra
fie eforturilor medicilor, re
latează agenția Associated 
Press. După fiecare aseme
nea stop, medicii i-ou repus 
inima in mișcare, prin șocuri 
electrice puternice. Ei au 
stabilit, cu ajutorul unui a- 
parat de înregistrare a im
pulsurilor electrice genera
te de diferitele țesuturi car
diace, că sistemul electric 
cardiac al pacientului a fost 
dezorganizat de un țesut 
cicatrizat in urma unui atac 
de cord suferit in 1980. Du
pă îndepărtarea țesutului 
respectiv, George Derrick 
s-a restabilit complet, fiind 
considerat în afară de pe
ricol.

EXPOZIȚIE CONSACRATA 
LUI „HOMO ERECTUS"

Institutul de paleontolo
gie din Roma a consacrat 
o expoziție de mari propor
ții strămoșului omului - 
„Homo erectus". Cu circa 
un milion de ani în urmă, 
arată specialiștii, acesta 
trăia in Africa australă. Do
tat cu o inteligență apre
ciabilă, Care i-a permis să 

un moment de reculegere I 
și au semnat în cartea de . 
condoleanțe. ★

De asemenea, au depus . 
coroane și au prezentat con- I 
doleanțe șefi de misiuni ' 
diplomatice acreditați la | 
București, alți membri ai • 
corpului diplomatic. ■

★
La Consulatul general al I 

U.RS.S. din Constanța, re- , 
prezentanți ai Comitetului I 
județean al P.C.R. și Con- ’ 
siliului popular județean > 
Constanța au depus coroa- I 
r.e de flori și au prezentat 2 
condoleanțe. | 

te. 117 persoane și-au pier
dut viața in Salvador, ca 
urmare a actelor de violen
ță politică, a declarat arhie
piscopul capitalei, Arturo 
Rivera y Damas. El a pre
cizat că un mare număr de 
net me ou fost executate 
de -escad'ocne ale morții*.  
alcătuite din elemente de 
ext-emă dreoptă.

■ LONDRA. - Reprezen
tanții a peste 20 de orga
nizații sindicale din Marea 
Britanie, întruniți la Londra 
in cadrul unei conferințe 
intitulate ..Șomajul și bom
ba*,  au subliniat că înar
mările nucleare nu numai 
câ amenință pacea mon
dială, dar agravează situa
ția socială, afectind direct 
nivelul de trai al oameni
lor muncii. Vorbitorii la 
conferință au dec*a'Ot  că 
înarmările nu creează locuri 
de muncă noi și sigure, ci 
.înghit*  tot mai multe fon
duri, care ar putea ff fo
losite pentru reducerea șo
majului și. in generat, pen
tru progres economic și 
social.

■ d ■ ane
inventeze ma: multe unelte 
de muncă, acest strămoș, 
înalt de 1.60 m, a părăsit 
Ai: ■ca și, parcurgind în cir
ca 15 000 de ani estul A- 
stei, apoi India, s-a fixat în 
Europa.

Unul dintre paleontologii 
care au pregătit expoziția 
a arătat câ „istoric acestei 
migrații este unul dintre 
ceie mai mari mistere care 
ma'chează evoluția strămo
șilor noștri, iar cercetările 
nu au furnizat pină ocum 
nici o dovadă privind sChim. 
batea climei sau vreo ex
plozie demografică ce l-ar 
fi determinat pe „Homo e- 
rectus" să se lanseze în- 
tr-o asemenea călătorie". 
Potrivit unor ipoteze, el ar 
fi sosit in Europa traversind 
pe jos canalul Siciliei, unii 
experți estimind că in acea 
epocă. nivelul Mediteranei 
era toarte redus, și un pod 
natural lega Tunisia de Ita
lia. Cert este faptul că a- 
ceasta călătorie s-a efectuat 
pe parcursul mai multor 
generații.

Vizitatorii expoziției vor 
putea vedea reconstrucția 
uneia dintre primele „case" 
ale omului - un adăpost 
din pămînt, de circa 11/3,5 
m, datind de circa 130 000 
ani, descoperit in Franța. 
Sint prezentate mai multe 
unelte ce vor fi, de ase
menea, expuse.

i 
I
I
I
I
I

i
wI
wI
I
i
I
I
i
i
I
i
i

I
I
I
I

I
«I
i «I
i
I
i
*I
9I 
âI
I*I
I 
wI*I*I 
âI

ÎNTREPRINDEREA
DE PRELUCRARE A LEMNULUI DEVA

încadrează

pentru secția de mobilă Hațeg :
• timplari
• frezori
• sudori.
încadrarea se face in conformitate cu 

Legea nr. 12/1971, iar retribuirea conform 
Legii nr. 57/1974 republicată.

Informații la sediul întreprinderii din De
va, strada Dr. P. Groza nr. 24.

AUTOBAZA T.A. ORĂȘTIE
ÎNCADREAZĂ

0 șoferi categoriile C.D.E.

j buletin rutier j
' PRECIZĂRI PRIVIND '
î CIRCULAȚIA AUTOVEHICULELOR ÎN ZONA ț 
î BD. DR. PETRU GROZA - STR. K. MARX ț

Biroul circulație al Mi- 
ț liției municipiului Deva 
ț reamintește tuturor con- 
. ducătorilor auto că este 
’ interzisă circulația tuturor 
1 vehiculelor pe porțiunea
ț bulevardului Dr. Petru
i Groza inch’să cu jardi-
’ niere, atit de clar vizi-
\ bile. Este, deci, interzisă 
) și persoanelor deținătoare 
i de autovehicule care au 
i locurile de muncă la u- 
1 nitățile situate în această 
ț zonă '
\ • Aprovizionarea uni-
< taților comerciale este

publicitate
PIERDERI

•
• Pierdut, In zona gării, pe- 

chineză maro. Deva, telefon 
14837, după orele 16. Recom
pensă. (4186)

• Pierdut legitimație de ser
viciu, pe numele Acatrinei 
Constantin, eliberată de C.S.H. 
O declar nulă. (C. 10)

• Pierdut legitimație de ser
viciu, cu nr. 501, pe numele 
Condrea Costică. O declar nu
lă. (C. 12)

DECESE

• Cu adîncă durere in su
flet copiii Voiclrița, Dorina, 
Dorel și .Danu, soțul și rudele 
anunță dispariția fulgerătoare 
din viață a celei ce a fost cea 
mai bună mamă și soție

BANC VICTORIA, 
în vîrstă de 51 ani.

înmormîntarea are loc as
tăzi, 14 februarie, 1984. la ci
mitirul din strada Eminescu, 
Deva.

Niciodată nu te vom uita.
(4189)

permisă doar între orele ' 
6—8 și 18—20. I

• In perspectiva închi- 
derii accesului pe str. ’ 
K. Marx dinspre bulevar- 1 
dul Decebal, se aprobă 
circulația autovehiculelor i 
aparținînd unităților și ’ 
posesorilor din str. K. \ 
Marx ne aleea din fr> k i 
Consiliului popular mu- : 
n'cipal, pe bd. D-. Peț-u 1 
Groza, pină la intrarra In ț 
str. K. Marx si !n sens 
inver>.

Rugăm toți co nlucălo- I 
rii auto să respecte aces- . 
te reglementări.

• Adine îndurerată, fami
lia ing. Moldovan din Hu
nedoara mulțumește și pe 
această cale tuturor celor 
care au luat parte la ma
rea durere și suferință pri
cinuită de pierderea fulge
rătoare a scumpului lor fiu

MOLDOVAN MIRCEA 
(PLIU), 

in vîrstă de 21 ani.

• Soția Valeria și fiica 
l Dorina anunță cu adîncă 
I durere moartea fulgerătoa- 
ț re a scumplui lor soț și 

tată
MATEȘ DUMITRU

• in vîrstă de 54 ani.
înmormîntarea va avea 

, loc miine, 15 februarie, o- 
■ rele 14. la cimitirul din sa- 
f tul Lunca, comuna Băița.
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