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1984 — an de producții 
agricole record 

Mobilizare susținută 
la lucrările din livezi

Delegația de partid și de stat condusa 
de tovarășul Nieolae Ceaușescu, 
care a participat la funeraliile 

tovarășului I. V. Andropov, 
s-a reîntors în Capitală

-•'V ’ 1
Ridicarea potențialului 

productiv al livezi^r re
prezintă un/» din sarcinile 
prioritare ce revin pomi- 
cultorilor, de modul cum 
sînt efectuate lucrările 
curente în plantații depin- 
zînd hotărîtor soarta pro
ducției de fructe din acest 
an. Răspunzînd sarcinilor 
pe care secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu, le-a tra
sat pomicultorilor, munci
torii care lucrează în plan
tația fermei pomicole a Sta
țiunii de cercetare și pro
ducție pomicolă Geoagiu, 
condusă de ing. Cornel 
Igna, depun eforturi susți
nute pentru realizarea în 
cele mai bune condiții a 
acțiunilor de sezon. Ca 
urmare, tăierile s-au efec
tuat pe mai mult de 130 
ha din 200 planificate. Cei 
50 de muncitori fac zilnic 
tăieri la cîte 2 500 pomi. 
De asemenea, s-a aplicat 
prima stropire de iarnă șl 
s-au fertilizat 30 de ha 
cu îngrășăminte organice. 
Concomitent ~se adună ra
murile tăiate, urmînd ca 
apoi să se treacă și la 
aplicarea celei de-a doua 
stropiri. Atenția ce se 
acordă calității lucrărilor 
dă certitudinea că și în 
acest an ferma își va onora 
cu cinste sarcinile din pro
gramul de autoaprovizio- 
nare teritorială, așa cum a 
făcut-o și în anul prece
dent, . cînd a livrat supli
mentar peste 200 tone 
fructe.

O bună mobilizare a po
micultorilor am întîlnit și 

la ferma pomicolă a C_AȚ*. 
Geoagiu. în plantația din 
„Arini" am întilnit-o pe 
șefa fermei, Ing. Maria 
Roman, împreună cu coo
peratorii loan Girjob, Ana 
Crișan, Elena Muntean, 
Finuța Lazăr, Saveta Go
lea, Valeri Cocoș, Ana 
Albu, Paladia Oancea, Ma
ria Muntean și alți pomi- 
cultori, care efectuau 
tăierile. O altă echipă lu
cra în plantația „Ciulin", 
pînă acum tăierile fiind 
realizate pe mai mult de 
40 ha din cele 160 exis
tente. Cu sprijinul mecani
zatorilor Ion Bordaș, Ion 
Lazăr și Ion Dănilă s-a 
făcut prima stropire de 
iarnă, iar pentru fertilizări 
s-au dus 67 tone îngrășă
minte organice. Pentru e- 
fectuarea corectă a tăieri
lor, ing. Dumitru Prică, de 
la stațiunea de cercetare, 
vine deseori în livada 
C-A.P., unde acordă asis
tența tehnică necesară. în 
plantația din „Arini" a în
ceput și aplicarea îngrășă
mintelor organice la pomi, 
acțiune realizată de coope
ratorul Octavian Crișan.

Șefa fermei ne spunea 
că pentru realizarea pro
ducției de 940 tone fructe 
în acest an se va acorda 
întreaga atenție efectuării 
în cele mai bune condiții 
a întregului volum de lu
crări din tehnologia live
zilor. în același timp, se 
va acționa pentru înfiin
țarea noii plantații pe cele 
85 de hectare planificate.

T. DOBRICEANU

ECONOMII 
LA CONSUMUL 

DE ENERGIE 
ELECTRICA

Corespondentul nostru j 
din Hunedoara, Vasile 
Grigoraș, ne scrie că 

ț s-a documentat la Cen- 
■ trul de distribuire a 
’ energiei electrice din 
ț localitate, în problema 
ț consumului de energie 
i electrică. Aflăm că prin 

măsuri chibzuite, bine i 
‘ aplicate, la nivelul mu- ț 
‘ nicipiului s-au econo- 

misit de la începutul < 
anului peste 1 25(^000 J
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partiția planificată.

REALIZĂRI 
LA PRODUCȚIA 

DE MOBILA
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După prima lună și J 
prima decadă a lui fe- ț 
bruarie, ne spunea mer- 4 
ceologul Maria Mag- < 
dalina, de la comparti- J 
mentul desfacere al i 
I.P.L. Deva, ca urmare ț 
a bunei mobilizări a i 
tuturor lucrătorilor, a ' 
responsabilității cu care 
s-a muncit, planul pro- 
ducției marfă a fost • 

în proporție 
Ia sută, u.

fizice 
la sută, iar 

puriui de 100 la sută, , 
De menționat că peste > 
30 la sută din mobilierul || 
destinat beneficiarilor i 
interni este de concep- ? 
ție nouă, într-un stil > 
modern și funcțional. j

ducției i 
îndeplinit 
de 102,7 
producției 
100,1 
portul

»«« J 

al 1 
de ț 
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Marți seara, s-a reîntors 
In Capitală, venind de la 
Moscova, delegația de 
partid și de stat condusă 
de secretarul general al 
Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, to
varășul Nieolae Ceaușescu, 
care a participat la fune
raliile tovarășului Iuri Vla- 
dimiroviâ Andropov.

împretmă cu conducăto
rul partidului și statului 
nostru s-au aflat tovară
șii Constantin Dăscălescu. 
membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al

★
Tovarășul Nieolae 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a 
participat, în cursul dimi
neții de marți, 14 februa
rie, la funeraliile lui Iuri 
.Andropov, care au avut loc 
în Piața Roșie din Mos
cova.

împreună cu tovarășul 
Nieolae Ceaușescu, în tri
buna rezervată delegațiilor 
străine participante la fu
neralii, s-au aflat tovară
șii Constantin Dăscălescu. 

I.C.I.T.PX.C.I.M. Deva. Responsabilul colectivului de prototipuri, tehnicianul Aurel 
Duma (centtu), impreunâ cu sudorul Rotam și lăcătușul Ovidiu Clofrîngeanu execută 
lucrări de modernizare la o mașină de perforat.

P.C.R., prim-ministru al 
guvernului, și Miu Dobres- 
cu, membru supleant al 
Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C. C. al 
PjQR.

La sosire, pe aeroportul 
Otopeni, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu a fost întîmpi- 
nat de tovarășa Elena 
Ceaușescu, de ceilalți to
varăși din conducerea de 
partid și de stat.

★
La plecarea din Mos

cova. tovarășul Nieolae

★
membru al Comitetului Po
litic Executiv al C. C. al 
P.C.R., prim-ministru al 
guvernului, Miu Dobrescu, 
membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., 
și Traian Dudaș, ambasa
dorul României la Mos
cova.

După încheierea mitingu
lui de doliu și a ceremoniei 
înhumării, în cadrul unei 
solemnități care a avut loc 
la Kremlin, delegația de 
partid și de stat condu
să de tovarășul Nieolae 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
precum și membrii delega
ției, au fost conduși de
M. S. Soiomențev, membru 
al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Co
mitetului Controlului de 
partid' de pe lingă C.C. al 
P.C.U.S., K. V. Rusakov, se
cretar al C.C. al P.C.U.S.,
N. V. Talîzin, vicepreședin
te al Consiliului de Miniș
tri al U.R.SJS., alți condu
cători sovietici dc partid și 
de stat.

★
Ceaușescu, împreună cu ce
lelalte delegații străine, a 
prezentat condoleanțe to
varășului K. U. Cernenko, 
secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., altor conducători 
de partid și de.sțat sovie
tici pentru pierderea grea 
suferită prin încetarea din 
viață a lui Iuri Andropov.

Conducătorii sovietici au 
exprimat recunoștința pro
fundă tuturor șefilor dele
gațiilor străine care au ve
nit la Moscova pentru a lua 
parte la funeraliile lui Iuri 
Andropov și a-i aduce un 
ultim omagiu.

523333
Petroșaniul își modifică 

an de an chipul, devine tot 
mai mindru, mai modern. 
In prezent, marea bătălie a 
noului se dă în centrul 
orașului. Vechiul dispare 
aici din rădăcini. Se de
molează clădiri vechi, insa
lubre, asigurîndu-se fron
turi de lucru pentru con
structori. Brigăzi complexe 
de antrepriză din Petroșani, 
Deva și Orăștie vor scrie 
un nou certificat de naștere 
centrului celui mai mare 
oraș carbonifer din fără

Anul 1984 va fi cel mai 
dinamic în ceea ce va 
însemna și va dăinui peste 
vreme „nou! centru al 
Petroșani ului*. Timpul pre
sează. Constructorii ur
gentează începerea lucră
rilor. Dar asigurarea am
plasamentelor se derulea
ză greoi.

Tocmai urci intervine 
întrajutorarea, ni s-a spus 
la Consiliul popular muni
cipal Petroșani. Majoritatea

A

întrajutorare
unităților economice dau 
sprijin consistent, cu oa
meni, mașini și utilaje la 
dizlocarea clădirilor vechi, 
recuperarea materialelor’ 
și eliberarea amplasamen
telor pentru constructori. Co
lectivele de la I.U.M.P., 
I.C.M.M. și l.P.S.R.U.E.E.M. 
au înțeles cel moi bine ne
cesitatea întrajutorării în 
acest moment important 
pentru soarta orașului lor 
de mîine. Și alte unități 
le-ar putea urma exemplul. 
De asemenea, mari efective 
de personal muncitor de 
la I.G.C.L. Petroșani răs
pund chemărilor de dumini
ca pentru radierea vechiu
lui și crearea condițiilor 
de începere a noilor con
strucții.

Dar toată suflarea ora
șului ar trebui mobilizată 
după-amiaza și duminica 
aici, să pună umărul la 
zidirea unui nou și mo
dern Petroșani, pe măsura 
timpurilor pe care le trăim,

G. DINU
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ADUNĂRI GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII

Succese
REALIZĂRI ÎN 1983 : 

Depășirea planului la ga
lerii cu 1208 m, ia suitori 
cu 203 m, la puțuri de 
exploatare cu 19,5 m și la 
puțuri de cercetare cu 
114 m, la foraje cu 4167 
m, a sarcinilor în valori 
normate cu 0.5 la sută și a 
volumului de finanțare a 
lucrărilor executate cu 
forțe proprii cu 4,4 la sută, 
a veniturilor planificate 
Prin buget cu 6,6 la sută 
și a beneficiilor planificate 
cu 2,37 milioane lei, a 
vitezelor de avansare cu 
8,6 la sută la foraje și cu 
13,2 la sută la galerii.

ANGAJAMENT PE 1984: 
Depășirea sarcinii de creș
tere a rezervelor de mine
reuri cuprifere cu conținut 
scăzut cu 10 la sută, a 
planului fizic la forajul cu 
sondeze cu 5 la sută și la 
galerii cu 4 Ia sută, a be
neficiilor planificate cu

remarcabile—locul I pe fără
un milion lei, reducerea 
cheltuielilor la lucrările 
geologice cu 3 lei la 1000 
lei producție, recuperarea 
in procesul de producție a 
230 tone materiale feroase 
și 120 mc lemn de mină, 

I.P.E.G. DEVA

economisirea a 150 mc lemn 
de mină, 150 tone ciment, 
120 000 kWh și 20 tone c.c.

In 1983, oamenii muncii 
de Ia I.P.E.G. Deva au ac
ționat cu dăruire și res
ponsabilitate în toate șan
tierele și compartimentele 
productive obținînd rezul
tate remarcabile, superioa
re celor din anii trecuți, 
prin care s-au situat pe 
primul loc pe țară în 
întrecerea socialistă pe ra
mură.

Așa cum s-a desprins din 

darea de seamă prezentată 
în cadrul adunării gene
rale a reprezentanților oa
menilor muncii și din cu- 
vîntul participanților la 
dezbateri, frumoasele rea
lizări dobîndite s-au da

torat modului ferm și res
ponsabil în care a acțio
nat consiliul oamenilor 
muncii pentru îndeplinirea 
ritmică a sarcinilor de 
plan, dind atenția cuvenită 
folosirii judicioase a bazei 
tehnico-materiale și a for
ței de muncă, creșterii pro
ductivității muncii, ridică
rii continue a nivelului 
tehnic și calitativ al pro
ducției, sporirii eficienței 
întregii activități. Preocu
pați permanent de a răs
punde cerințelor exprese 

puse de partid în dome
niul dezvoltării bazei pro
prii de materii prime și 
resurse energetice, oame
nii muncii de la I.P.E.G. 
Deva și-au orientat cu 
prioritate eforturile în di
recția punerii în eviden
ță a unor noi rezerve de 
substanțe minerale utile 
(cărbuni, minereuri de 
fier, neferoase și nemeta
lifere) și a prospectării 
unor noi zăcăminte geo
logice și geofizice în cele 
patru județe în care-și 
desfășoară activitatea.

Evidențiind rezultatele 
bune din 1983, cei care au 
luat cuvîntul — loan 
Bușe, Ioan Rosetti, Viorel 
Ștefan, Filimon Ionescu, 
Vladimir Galcenco — au 
relevat că în activitatea

DUMITRU GHEONEA

(Continuare in pag. a 2-a)
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ADUNĂRI GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII
Succese remarcabile

locul pe țară

(Urmare din pag. 1)

colectivelor în care lu
crează au mai existat și 
unele greutăți și neajun
suri și au cerut consiliu
lui oamenilor muncii, orga
nelor superioare de resort 
să-i sprijine substantial, 
îndeosebi în privința apro
vizionării tehnico-mate.-la- 
le și a îmbunătățirii con
dițiilor de transport al 
personalului la lucru și de 
la lucru, s-au angajat. In 
numele celor pe care i-au 
reprezentat la adunare, 
să-și intensifice strădanii
le în muncă, să lucreze 
mai organizat și mai eco
nomic, pentru a obține și 
In 1984 rezultate cel puțin 
la fel de bune ca in 
1983. „Deși brigada geolo
gică complexă Iscroni, pe 
care o conduc, și-a depășit 
toți indicatorii de plan, 
obținind locul I In între
cerea socialistă pe între
prindere, mai avem și noi 
probleme de normare a 
muncii, de aprovizionare, 
de dotare cu unele utilaje 
și echipamente de măsură, 
sublinia Gheorghe Negescu. 
Cu sprijinul consiliului 
oamenilor muncii și al 
ministerului tutelar, spe
răm să le rezolvăm și să 
obținem în continuare re
zultate bune în producție, 
să punem în evidență noi 
cimpuri de cărbune în 
Valea Jiului". „Și noi ne 
angajăm să muncim mai 
bine și mai economic, dar 
solicităm ajutor în apro
vizionarea cu unele mate
riale și piese de schimb, 
în cantitățile necesare și 
de calitate corespunzătoa
re”, spunea Remus Furdui, 
de la brigada geologică 
complexă Teliuc.

ic
PC*-

Qttțe-: err-zv— 
podărirea maî atestă a 
tuturor rvorfior materia
le ale tetrept Inderfî*. re
marca Hresa Rates, de la 
atelierul mecanic, iar șef al 
brigăzii geologice ecsnpiexe 
Brad, Floria Todea. sub
linia necesitatea acri nw 
bune corelări a sarritrlor 
de plan cu condițiile con
crete din 
temeinică
organizare 
grupe șf 
pecia-ea severă a d sri- 
plinei tehnologice, a nor
melor de protecție a mun
cii.

Printr-o activitate -nai 
susținută, ordonată și res
ponsabilă, prin lărgirea 
cadrului democratic de 
participare a oamenilor 
muncii la conducerea și 
soluționarea tuturor tre
burilor întreprinderii, geo
logii, sondorii, minerii, 
specialiștii, întregul per
sonal al I.P.E.G. Deva sînt 
hotărîți să-și îndeplinească 
exemplar toate sarcinile 
de plan și in 1984, să 
confirme cu prisosință că 
merită locul I între uni
tățile de profil din țară, 
să poată raporta succese 
remarcabile în întimpina- 
rea celei de a 40-a aniver
sări a eliberării patriei și 
a Congresului al XHX-lea 
al partidului.

șantiere, o mai 
planificare și 
a lucrului pe 

echipe și res-

C.S. „VICTORIA- CĂLAN

Singurul și adevăratul criteriu

de apreciere: realizarea exemplară

a sarcinilor de producție

i înțelegem 
mai ales 
conducere.
producției 

miicindu-Le

cu 
ca- 
că 
nu 
în 
ia

diverse adunări, ei actio- 
sind occcret, zbătindu-ne 
la fiecare loc de muncă 
pentru a le rezolva. Să nu 
avem odihnă zi și noapte, 
atit thnp cit treburile pro
ducției nu merg cum tre
buie. Ui 
ca urmare 
producției fizice 
retribuția medie 
naiului muncitor 
2 641 lei. Dacă 
producția fizică 
sută, retribuția medie luna
ră ~ “ 
E 
cu 
a 
muncind 
bine cu toții 
mai* mult.

— Noi, cei care muncim 
la depoul C.FJt. Simeria, 
sintem un colectiv de mun
citori harnici, uniți, dăruiți 
meseriei noastre, pe care 
vrem să o facem jnereu 
mai bine, mai de calitate, 
spunea mecanicul de loco
motivă. Izidor Dumitres
cu.

Vorbe înțelepte, pildui
toare pentru mai tinerii 
ceferiști, cu deosebire aju
tori mecanici de locomo
tive electrice, cărora li se 
acordă toată atenția, s-au 
spus multe în adunarea 
oamenilor muncii. îmbinate 
cu angajamentele luate, 
lucrările adunării generale 
a oamenilor muncii de la 
Depoul C.FJL. Simeria 
au fost deosebit de fruc
tuoase, printre animatorii 
ei numărîndu-se Aurel 
Carola, Victor Halunga,

Gheorghe Arhip, Constan
tin Băltățoiu, Rusalim 
Tărău.

Reprezentanți din partea 
Nodului de cale ferată — 
Simeria, Regionalei C.F.R. 
Timișoara, prezenți la 
adunare, au reținut proble
mele ridicate de ceferiștii 
Depoului Simeria. Pentru 
că probleme mai sînt, 
unele depășind puterea de 
rezolvare a conducerii de
poului.

— Iar pentru ca munca 
oamenilor noștri să ne 
aducă în continuare numai 
laude — cum se exprima 
inginerul Gheorghe Pave- 
lescu, adjunctul șefului de 
depou — trebuie să punem 
cu toții umărul la treabă. 
Mii cu seamă acolo și 
atunci cînd este mai greu...

GH. I. NEGREA
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C.A.P. ILIA

ar fi fost de 3 076 lei. 
o diferență, dar mai 
seamă o reconfirmare 

adevărului 
mai

că numai 
mult și mai 
vom ciștiga

Adevărații gospodari chibzuiesc 

temeinic asupra modului 

de folosire a pămintului
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G. IGNAT

întreaga desfășurare a lu
crărilor adunării repre
zentanților oamenilor mun
cii de la C.S. „Victoria'1 
Călan a purtat amprenta 
indicațiilor, îndemnurilor 
și exigențelor formulate de 
secretarul general al parti
dului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în cu- 
vîntarea rostită la recenta 
Consfătuire de lucru de 
ia -C.C. al P.CJt consa
crată analizării activității 
din industrie și investiții, 
stabilirii măsurilor pen
tru înfăptuirea sarcinilor 
de plan pe 1984 și pe în
tregul cincinal, în aceste 
domenii deosebit de im
portante pentru economia 
națională.

Darea de seamă a încer
cat șl în bună măsură a 
reușit să fie critică și 
autocritică, dar — după 
cum au apreciat cei mai 
mulți participanți la dez
bateri — ar fi trebuit să 
spună și mai concret lu
crurilor pe nume. „Mem
brii consiliului oamenilor 
muncii, ai biroului său 
executiv au fost reparti
zați să răspundă de cîte 
un obiectiv de producție". 
Bună măsura. Dar de ce 
nu s-a spus în adunarea 
generală cum și-iu înde
plinit această sarcină to-

varășii numiți să răspundă 
de cocserie, de furnale, de 
transporturi, 
aglomerator, 
sectoare care
Uzat planul 7
mai nimerit moment 
numească vinovății 
se stabilească soluțU 
tru viitor.

— Pîinea noastră

semicoc serie, 
turnătorii — 
nu și-au rea- 
Ar fi fost cel 

să se 
și să 
pen-

că in familia 
a siderurgiștilor

este 
aici, la furnale, spunea pe 
bună dreptate furaalistul 
loan Stăniloiu. Noi ne-o 
facem după cum muncim. 
Oare de ce nu înțelegem 
cu toții 
noastră,
din Călan, pentru că sîn- 
tem ca o familie, trebuie 
să muncim mai bine, să 
ne îndeplinim exemplar 
sarcinile 
duce pe 
noastre o 
bună. Mie 
sînt prea sfătos cînd vor
besc în adunări. Oi fi. Dar 
eu spun adevărul. Noi, 
furnaliști, cocsari, turnă
tori avem putere să în
vingem greutățile, să dăm 
țării produsele pe care le 
cere de la noi. i~ 
ziceam, atunci și 
rile noastre vor 
bune...

— Adevărul este

și atunci vom 
masa familiilor 
pîine tot mai 

mi se spune că

Și, cum 
cîștigu- 
fi mai

că la 
secția a II-a furnale ne-am 
confruntat cu multe pro-

DEPOUL C.F.R. SIMERIA

Rezultatele anului trecut

imbold la muncă mai susținută
„Raportăm In fața adu

nării generale a camenilor 
muncii asupra modului in 
care au fost îndepliniți 
principalii indicatori ai 
planului In 1983. începem 
cu o subliniere : dintre cei 
9 indicatori economici de 
bază, 8 au fost realizați și 
chiar depășiți”.

Așa începea darea de 
seamă prezentată în fața 

la 
Depoul C.F.R. Simeria. To
nul optimist, angajant, 
lucru a trecut apoi 
limbajul celor care 
participat la dezbateri.

<— Eu transport cărbune 
energetic din Valea Jiu
lui la Termocentrala Min
tia. Peste 3 000 de tone 
„trage" locomotiva în fie
care tură. Și trage bine, 
fără nici o întîrziere, chiar 
în avans. Am înțeles că și

oamenilor muncii de

de 
in 
au

de munca noastră, a celor 
din cabina de comandă a 
locomotivelor, depinde flu
xul necontenit al energiei 
electrice
Spunea, 
conducă 
cui de 
Mî-ja.

Lâviu 
nic de 
tarul comitetului U.T.C. din 
depou, sublinia: „Cei mai 
mulți dintre colegii mei de 
muncă înțeleg să se instru
iască, să se perfecționeze, 
să învețe 
lumea. Ca 
repartizați 
nicii de

pentru țară — 
angajindu-se să... 
mai bine, mecani- 
locomotivă loan

Hala, ajutor 
locomotivă,

meca- 
secre-

meserie ca 
ajutori mecanici, 
pe lingă meca- 

locomotivă cu
multă experiență, avem 
posibilitatea să aflăm toate 
secretele muncii, să deve
nim meseriași de cea mai 
înaltă calificare în condu
cerea locomotivelor”.

Adunarea generală a ță
ranilor cooperatori din Ilia 
s-a desfășurat în lumina 
exigențelor formulate de 
secretarul general al parti-, 
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, privind asigu
rarea tuturor condițiilor 
politice, organizatorice și 
materiale necesare obține
rii în acest an a unor 
producții agricole record. 
Analizind cu răspundere și 
exigență rezultatele econo- 
mico-financiare înregistra
te in anul trecut, coope
ratorii au reliefat însem
natele rezerve existente 
pentru creșterea mai pu
ternică a producției agri
cole la hectar, ca și în 
sectorul zootehnic. Drept 
argument a fost adus 
faptul că pe unele supra
fețe, unde s-au aplicat cu 
rigurozitate tehnologiile 
înaintate, s-au obținut pro
ducții de cîte 7 tone po
rumb. 20 tone cartofi și 
40 tone sfeclă de zahăr la 
hectar.

Cum este și firesc, în 
centrul dezbaterilor s-a si
tuat analiza măsurilor și 
acțiunilor întreprinse de 
consiliul de conducere al 
CAP. (președinte Gheor
ghe Suba) în vederea fo
losirii raționale a pămîn- 
tului. în acest context s-a 
subliniat că în anul tre
cut s-a realizat un însem
nat volum de lucrări de 
îmbunătățiri funciare, între 
care locul principal l-a 
ocupat redarea în circuitul 
arabil a unei suprafețe de 
30 de hectare. De aseme
nea. pentru ridicarea po
tențialului productiv al 
pămintului s-au folosit 
peste 3 500 tone gunoi de 
grajd și 82 tone îngrășă
minte chimice substanță 
activă.

înfăptuirea prevederilor 
de plan și a angajamentu
lui asumat în întrecerea 
socialistă pe acest an, 
care trebuie să se concre
tizeze în obținerea și li
vrarea suplimentară a unor 
însemnate cantități de 
produse — cereale, cartofi, 
sfeclă de zahăr și lapte — 
la fondul de autoaprovi- 
zionare și la fondul de stat 
necesită ca o atenție deo
sebită să fie acordată uti
lizării cu randament ma
xim a bazei tehnico-ma- 
teriale, în special cultivării 
fiecărei palme de pămînt.

— Pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan aferente 
cooperativei agricole șl a 
obiectivelor din Programul 
unic — spunea coopera

torul Emilian Popa — tre
buie să luăm în cultură 
și suprafața de 25—30 hec
tare teren situat în pantă 
la brigada din Săcămaș, 
care cu ani în urmă era 
lucrat cu atelajele. In ve
derea sporirii efectivelor 
de animale deținute de 
gospodăriile personale ale 
țăranilor cooperatori și a 

. contribuției acestora la 
autoaprovizionarea terito
rială este necesar să ne 
ocupăm de executarea lu
crărilor de îmbunătățire a 
pajiștilor naturale, 'iar 
loturile în folosință să fie 
atribuite din vreme pen
tru a le putea fertiliza.

— Am înțeles cu toții 
că înfăptuirea noii revolu
ții agrare ne obligă să nu 
lăsăm nici o palmă de 
pămînt necultivat — afir
ma cooperatorul Petru 
Colibaș. Iată de ce este 
necesar să readucem în 
circuitul productiv toată 
suprafața din „Țarina de 
Jos”, unde trebuie con
struit un dig pentru a feri 
terenul de depunerea pie
trișului din rful Mureș. 
Cerem consiliului de con
ducere să se preocupe 
îndeaproape de creșterea 
producției de furaje, astfel 
incit să putem amplifica 
rezultatele în sectorul zoo
tehnic, punînd accentul pe 
mai buna îngrijire și hră- 
nire a tineretului femei 
destinat reproducției.

Referiri directe și pro
puneri concrete în legă
tură cu modul de folosire 
a pămintului au făcut și 
cooperatorii Iosif Vlaicu, 
Viorel Sorea, Gheorghe 
Rudean, Melania Lugojan, 
Ion Natrapei și alții. Dez
baterile au vizat, între 
altele, o mai bună am
plasare a culturilor pe bri
găzi, mobilizarea tuturor 
cooperatorilor la efectuarea 
lucrărilor agricole, folosirea 
la întreaga capacitate a 
mijloacelor mecanizate și a 
atelajelor, inclusiv a celor 
deținute de gospodăriile 
populației, utilizarea inte
grală a cantităților de în
grășăminte organice și mi
nerale și a amenajărilor 
pentru irigații. Participan- 
ții la discuții s-au anga
jat să acționeze în spirit 
de ordine și disciplină pen
tru a valorifica deplin 
întreg potențialul produc
tiv al cooperativei agri
cole și al gospodăriilor 
personale.

NICOLAE TIRCOB
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Șefii unităților, sectoare
lor și secțiilor din cadrul 
l.F.E.T. Deva au venit la 
raport după prima lună a 
anului.

-Cine are cele mai bune 
rezultate, tovarășe ing. 
loan Nicola, director al 
întreprinderii ?

— Sectorul forestier de 
exploatare Hunedoara. Deși 
iarna a fost grea peste 
tot, cei de la Hunedoara 
s-au organizat mai judicios, 
au muncit mai cu temei, 
sînt. și oameni mai stabili, 
mai harnici, mai experi
mentați...

Citim din fișa hărniciei 
forestierilor din Poiana Rus- 
căi pe luna ianuarie și 
notăm sporurile realizate : 
o producție marfă de 
169 000 lei și un volum 
total de masă lemnoasă 
exploatată de peste 500 
mc, 500 mc bușteni, 100 mc 
stejar, 100 mc lemn deru- 
laj, 50 mc lăzi, 22 tone 
mangal, alte p'oduse.

— Vă rugăm, tovarășe 
ing. Liviu Hodor, șef al 
sectorului, să vă referiți 
mai concret la factorii care 
v-au condus la aceste fru
moase realizări m luna 
ianuarie.

— Elementul numărul unu

a fost organizarea lucru
lui. Am luat măsuri din 
noiembrie și decembrie 
privind asigurarea stocuri
lor pentru perioada iernii, 
am deplasat formațiile din 
zonele montane mai jos, 
unde a fost zăpadă mai 
mică și s-a putut lucra, 
oamenii au venit la timp 
la pădure și au muncit cu 
hărnicie și dăruire. Ca ur
mare au și cîștigat în mod 
corespunzător. Dacă am fi 
fost asigurați mai bine cu 
mijloace de transport, re
zultatele erau și mai con
sistente.

— Nominalizați cîțiva din
tre lucrătorii cei mai des
toinici. cu contribuții esen
țiale la rezultatele obți
nute de sector.

— Pe primul loc al hărni
ciei și ol realizărilor noas
tre stă de mulți ani maistrul 
Moiso Ciucu-'escu. Apo- 
maistrul V.o'e! Rădcs, șef: 
de echipă Gheorghe Gucu- 
lescu ți Constantin Pchoa- 
țu, mecanizatorii N-cc-ce 

. Vodă, Constc-t - D zcc~- 
Mico'ae Motoc ți mo» 
ți alții.

— Cum 
februarie, 
de reolizare a 
aveți in continuare ?

îmbunătățirii 
transport al 
parchete în 
preindustria- 
secțiile de 
a diminuării 
de combus-

ati
ce

pc-rit in 
perspective 

plenului

— Bine și bune. Avem 
stoc de masă lemnoasă 
pentru toată luna aceasta, 
vom trece mai dinamic la 
expolatare și credem că 
ne vom îndeplini și depăși 
ritmic, lună de lună, planul 
la toate sortimentele.

în vederea 
activității de 
lemnului din 
depozitele de 
lizare și în 
cherestea și 
consumurilor
tibil și energie, conducerea 
întreprinderii preconizează 
să organizeze transportai 
cu capacități mari (25 tore) 
pe distanțe mori, și de ca
pacități mici (10 tone), pe 
distanțe moi m ei, să treocă 
'a folos7-ea în moi more 
măsură a uno' ut^aje atici 
consumotoa.-e (funtoutoreie) 
in locul celor mc* consc- 
mctoc'e (t'octoo'me). să 
p-omoveze :ncă'CC'e3 fie
cărui utitoj și mr>oc oe 
transport Ic copoc-tate și 
peste copoc-scte- CarecS- 
•W S-F E H.-eocc'c va 
susbne aceste efortari. 
ccnșze-t câ in oces: mod 
«e munci mdî (tine, moi 
eficient, ocbvtotea 5 va fi 
mei spornică.

DAN VRINCEANU
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Subredacțiile pionierești transmit:

,Cute- 
cele 

de 
aeeastl lună in județul nostru.

Fote: IOAN VLAD

redactorul șef al revistei , 
rit.Kx*. a siaa.—-at. la Hunedoara, premiile pentru 
■ta: taa&e rrrara^e pioniere ști. Asemenea momente 
sârMtaare aa asuite *

„DE LA COMUN STI 
ÎNVĂȚAM 

CUTEZANȚA 
REVOLUTION ÂR

litiu — focul 1, 
Roxana Popoiu — 
reportaj, Cornelia 

. locui III, reportaj.
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Activitate permanentă și eficientă pentru 
educarea juridică a muncitorilor constructori

Adoptarea de către con
ducerea partidului, Sesiunea 
Marii Adunări Naționale, 
de către forumurile demo
crației muncitorești a unui 
important număr de docu
mente și legi privind dez
voltarea economico-socială 
a țării în anul 1984, a Pro-

J gramului unic de creștere 
a producției agricole în

1_ , gospodăriile membrilor coo- 
•ți, peratori și ale producăto- 

rilor'particulari, a prilejuit
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intensificarea activității e- 
ducative a muncitorilor de 
pe șantierele de 
ții ale trustului județean 
de profil.

Din inițiativa 
de partid de pe șantierele 
trustului are loc o eferves
centă activitate de dezba
tere asupra hotărîrilor de 
partid și a legilor țării, 
în care jurisconsultul prin
cipal loan Croitoru aduce 
o contribuție substanțială, 
el participînd aproape la 
toate acțiunile inițiate. In 
zilele „Săptămînii educației 
juridice a oamenilor mun
cii", inițiată de Cabinetul 
județean pentru activitatea 
ideologică și politico-edu- 
cativă, în colaborare cu 
Filiala județeană a Asocia
ției juriștilor, asemenea 
dezbateri au avut loc la 
Deva, Brad și Hațeg, la 
care au participat cîteva 
sute de constructori.

Semnificativ este faptul 
că la Trustul județean de 
construcții această activita
te are caracter permanent, 
fapt pentru care și gazeta 
„Curier juridic" de aici a 
fost premiată în cadrul 
concursului municipal al 
gazetelor de perete. Pe de

construc-

organelor

altă parte, se urmărește 
ca o dată cu prezentarea 
noilor hotărâri de partid 
și a noilor legi, să fie 
aduse în actualitate și le
gile și decretele adoptate 
anterior, vizând aceleași 
sfere de preocupări. De 
pildă, subliniindu-se măsu
rile stabilite de partid 
pentru creșterea producției 
agricole în gospodăriile 
membrilor cooperatori și 
ale producătorilor particu
lari, sînt supuse atenției 
participanților și exigențele 
și sarcinile noii revoluții 
agrare, măsurile privind 
asigurarea în 1984 a unor 
producții agricole record. 
De asemenea, în dezbatere 
sînt aduse prevederile de
cretelor 692, cu modifică
rile ulterioare, privind re
gistrul agricol, declararea 
animalelor, nr. 94 din 1982, 
privind regimul tăierii ani
malelor.

Un însemnat loc în ac
tivitatea de popularizare 
largă și de cunoaștere de 
către muncitorii construc
tori a hotărîrilor și legilor 
îl ocupă prevederile ce 
reglementează organizarea 
producției și a muncii. în 
legătură cu aceasta sînt 
amintite legile nr. 9, pri
vind activitatea de investi
ții, nr. 8, din 1977, cu 
privire la calitatea lucră
rilor de construcții, Legea 
nr. 1 din 1970 și Decretul 
nr. 400 din 1981, privitoa
re la disciplina muncii 
etc. De regulă, în dezba
terile pe problemele întă
ririi disciplinei în muncă 
sînt reamintite exigențele 
acordului global, precum și 
faptul că absențele nerno-

■Ba
ilor

tivate au consecințe 
live asupra venii 
bănești ale celor ce le 
fac. Deseori se fac de
monstrații prin, calcule con
crete care se dovedesc 
convingătoare. în acest 
context sînt invocate de
cretele 339 și 338 privind 
modificarea Legii nr. 3 
din 1977 reglementând re
gimul pensiilor, precum și 
Legea nr. 26 referitoare la 
concediile de odihnă.

Organizațiile de partid 
apreciază că activitatea de 
popularizare și dezbatere 
sistematică a hotărîrilor, 
legilor și decretelor are o 
influență pozitivă asupra. 
comportamentului oame
nilor. Alături de celelalte 
mijloace ale muncii poli
tico-educative ea a determi
nat reducerea considerabilă 
a absențelor nemotivate, a 
altor forme ale indiscipli
nei pe șantierele de con
strucții.

CORNEL ARMEANU

j

Sub acest genera. ia Casa 
de cultură din Hunedoara 
a avut loc o reușită șeză
toare litero--artistică orga- 
n;zotă de Casa pionierilor 
și șoimilor patriei din loca
litate. Au partic pot, în ca
litate de mrtați, scriitorii 
Ion Grec ea, Costache An
ton și Mihai Negulescu. 
precum și Eroul Mun
ci Socialiste Ncolae 
Mârcu eseu și constructorul 
Constantin Stolco. Bineînțe
les. in cadrul șezătorii nu 
au Hps t muzica și poezia. 
Au citit din creațiile lor 
poeții Neculai Chirca, Eu
gen Evu, Raluca Busuioc. 
Adriana Pădure, Miruna 
Chirico, Rozana Popoiu șa. 
Grupul „Canon" al case- 
de cultură, grupul vocal al 
școlii generale nr. 5, taraful 
liceului industrial nr. 1, so
lista de muzică ușoară Ga
briela Florescu au întregit 
in mod fericit programul ii- 
terar-artistic prezentat în 
fața a sute de pionieri din 
municipiul de pe Cerna.

in cadrul acestei mani
festări au fost inminate 
premiile revistei „Cutezăto
rii", premii obținute de 
membrii subredacției „Tot 
înainte" In cadrul concursu
lui „Eroica ‘83" : Elena Vi

reportaj, 
locul II. 
Peșa - 
Iu liana

Adoch'țe - locul II, poves- 
tire-evocore și Marcela 
Brustur — mențiune spe
cială, reportaj. Manifesta
rea o fost finalizată cu ver
nisajul expoziției de desene 
intitulată „In 
fericite*.

țara copilăriei

„Tot inainte1 
pionierilor

Subredacția 
a Casei 
și șoimilor patriei 

Hunedoara

TROFEUL „MIORIȚA" 
AL REVISTEI 

„CUTEZĂTORII" - 
LA DEVA

Casa de cultură din mu
nicipiul Deva a găzduit o 
seamă de festivități ce ilus
trează activitatea deosebit 
de fructuoasă pe care pio
nierii hunedoreni au desfă- 
șura't-o în anul trecut. Ast
fel, unul dintre trofeele 
mult rivnite de mii de pur
tători ăi cravatelor roșii cu 
tricolor - „Miorița" — a 
revenit echipajului „Floare 
pădurenească" al Casei 

' pionierilor și șoimilor patriei 
din Deva. Un echipaj for
mat exclusiv din eleve — 
Liliana Guligă, Cristina Po
pa, Camelia Ciobanu, Si-

mona Porumb, Diriczi Eva, 
Corina Crișan, Ioana Todo- 
sin, Livia Biriș, Ana-Maria 
Vaida și Gabriela Borșai, 
însoțite și îndrumate de A- 
malia Păsat și Viorica An- 
caș, conducătoare de activi
tăți -, a fost apreciat de 
juriul republican al concur
sului expedițiilor „Cutezăto
rii" ca fiind constituit din 
cele mai bune și mai har
nice culegătoare de folclor 
dintre cei 28 000 pionieri 
expediționari care, în va
canța de vară, s-au aliniat 
la startul întrecerii.

In cadrul aceleiași mani
festări, pionierului Vasile 
Ferencz, de la școala ge
nerală nr. 4, membru al 
echipajului „Sargedava" al i 
C.P.S.P. Deva, i-a fost în
muiată Diploma specială a 
juriului republican pentru 
descoperirea — la Sarmize- 
getusa Regia — a statuetei 
de bronz a zeului Mercur 
(sec. II e.n.), descoperire 
caracterizată ca fiind de un 
deosebit interes arheologic 
și apreciată de specialiști t 
drept „o autentică valoare 
de artă străveche". De 
altfel, întreg echipajul „Sar
gedava" a obținut o meri
tuoasă mențiune in întrece
rea micilor cercetători de 
istorie, dotată cu trofeul 
„Scutul dacic", mențiune 
care Încununează munca 
pionierilor deveni desfășu
rată in munții Orăștiei. ,

Redactori ai revistei „Cu
tezătorii", scriitori, membri 
ai juriului republican aJ în
trecerilor pionierești au de
cernat elevei Elena Bălan, 
de la școala generală nr. 2, 
premiul pentru creație lite
rară în cadrul concursului 
„Eroica".

Minunata sărbătoare pio
nierească i 
recitatul de 
susținut 
Gheorghiu, 
de sutele 
cu acest 
dorința 
de viață 
pe care 
tul României socialiste, în
tregul nostru popor.

s-a 'încheiat cu 
muzică tinără 
de Gheorghe 
„acompaniat" 

glasuri, care, șide
prilej, au exprimat 
fierbinte de pace, 
liberă și demnă 
o nutrește tinere-

Subredacția „Voci tinere” 
a Casei pionierilor 

și șoimilor patriei Deva
i

Operativitate și calitate în rezolvarea

trei 
aține 
Vtn- 
ral 
licări 
Jerul 
nin- 
mi- 
mi- 
m»- 
plt^- 
free- 
a in-

iu)

Expoziție - concurs de artă culinară
Pentru stimularea 

preocupările bucătarilor 
și cofetarilor din re
țeaua de alimentație pu
blică a O.J.T., luni, la 
Complexul turistic „De
va" a avut loc o ex- 
poziție-concurs de artă 
culinară și produse de 
cofetărie.

Au expus produse pe 
care le realizează res
taurantul „Sarmis" (bu
cătar șef Ion Resiga), 
restaurantul „Deva" 
(bucătar șef Maria Bo- 
cănici), 
„Diana"
Băi (bucătar șef Geor-

geta Zaharia), restauran
tul „Rusca" din Hune
doara (bucătar șef Ma
ria Ciupea), braseria 
„Turist" din Deva (bu
cătar șef Maria Lazăr).

La produse de cofe
tărie au intrat în ex- 
poziția-concurs produ
se realizate de colecti
vele de la laboratorul 
de cofetărie al 
xului „Deva" 
șef Eleonora 
laboratorul de
al complexului 
mis" (cofetar șef Paula 
Dumitrana), laboratorul 
de cofetărie de la Ge
oagiu Băi (cofetar șef 
Elena Borza).

comple- 
(cofetar 

Branea), 
cofetărie 

„Sar-

restaurantul
din Geoagiu

Prin modul în care își 
îndeplinește îndatoririle 
ce-i revin, întreprinderea 
de gospodărie comunală și 
locativă Hunedoara s-a 
numărat și se numără prin
tre unitățile de profil frun
tașe pe județ. La baza a- 
cestei afirmații stau argu
mente edificatoare. Unita
tea amintită și-a onorat în 
marea majoritate sarcinile 
ce i-au revenit, a rezolvat 
multiplele cerințe și do
leanțe ale oamenilor mun
cii din municipiul Hune
doara.

Sesizările și audiențele 
hunedorenilor s-au refe
rit în general la proble
me privind încadrarea în 
muncă, la unele modalități 
privind stabilirea chiriei, 
solicitarea de locuințe, re
medierea condensurilor etc. 
Din toate aceste sesizări, 
neclaritățile în privința 
stabilirii chiriilor s-au re
zolvat în proporție de 100 
la sută, cererile de înca
drare — 55 la sută, 
citări de locuințe 
la sută,
cazuri de condensuri în a- 
partamente au fost rezol
vate 25. în legătură cu

cerințelor
această problemă se cuvine 
o precizare. Și celelalte ca
zuri de condensuri puteau 
fi rezolvate, dar mulți din
tre locatarii ale căror a- 
partamente sînt afectate de 
condens refuză să 
măsurile necesare 
rința" de a li se 
apartamente noi.
cazul cetățeanului Gheor
ghe Lupu, din blocul 30,

fie luate 
din „do- 
repartiza 
Așa este

populației
altor 20 terase afectate de 
infiltrații din precipitații.

Numeroase solicitări de 
intervenții (7 425 în anul 
trecut) au existat la dispe
ceratul I.G.C.L. Harnicul 
colectiv de aici a rezolvat 
din acestea 7 189 cazuri, 
celelalte (268) nefiind încă 
finalizate din cauze obiec
tive. Se acționează însă 
pentru înlăturarea tuturor

Problemele ridicate în audiențe și scrisori - 
cercetate operativ, rezolvate temeinic

soli-
50

tar din cele 40

apartamentul 40, micro 5, 
al locatarului din aparta
mentul 2, micro 6, bloc B 
1—7 și al altora.

Dovedind preocupare 
pentru rezolvarea audien
țelor, a cerințelor cetățe
nilor, I.G.C.L. Hunedoara 
a acționat operativ rezol- 
vînd toate cele 18 cazuri 
de reparații la instalațiile 
sanitare pentru care unii 
cetățeni au sesizat I.G.C.L.; 
au executat lucrări de 
lăturare a infiltrației 
35 terase, urmînd ca 
îndată ce va intra în 
sesia materialului necesar 
să se treacă la reparația

în- 
la 
de 

po-

neajunsurilor semnalate.
Aceeași atenție sporită 

s-a acordat și intervențiilor 
pentru eliminarea apei de 
la subsolurile unor blocuri 
(17 cazuri solicitate și tot 
atîtea rezolvate), schimbă
rii locurilor de muncă so
licitate de unii lucrători ai 
unității, precum și soluțio
nării tuturor celor 28 scri
sori adresate conducerii 
unității.

„Rezultatele obținute de 
I.G.C.L. Hunedoara sînt și 
au fost în cei mai mulți 
ani meritorii, am putea 
spune, chiar bune — ne 
declara într-o discuție pe

această temă tovarășul 
Viorel Răceanu, directorul 
G.I.G.C.L. Hunedoara — 
Deva. Dar, față de posibi
lități ele tiu ne mulțumesc 
încă. Spre deosebire de 
alte localități ale județu
lui Hunedoara este mai 
bine dotată cu utilajele și 
personalul muncitor nece
sare gospodăririi munici
piului, a dobîndit o expe
riență bună în această 
privință și deci poate face 
mai multă rînduială în ceea 
ce privește înfrumusețarea, 
ordinea și curățenia. De 
asemenea, socotim că e ca
zul să existe o mai mare 
răspundere din partea tu
turor lucrătorilor I.G.C.L. 
pentru calitatea muncii 
lor și o atenție sporită față 
de aspectul edilitar-gos- 
podăresc al localității.

în același timp se im
pune o mai mare atenție 
rezolvării operative a ce
rerilor, sesizărilor și scri
sorilor oamenilor muncii, 
astfel incit nici una din 
acestea să nu rămînă ne
rezolvată în termenul pre
văzut de lege".

VASILE PÂȚAN
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Funeraliile iui 
Iuri Vlaoimirovici Andronov
MOSuOVA 14 (Agerpres). 

__ 14 februarie, poporul 
sovietic l-a condus pe ulti
mul său drum pe Iuri An
dropov, secretar general al 
C.C. al P.C.U-S„ președin
tele Prezidiului Sovietului 
Suprem al UȚLSK^ infor- _ 
mează agenția TASS.

In Saia Coloanelor a Ca
sei sindicatelor din Mosco
va, în jurul catafalcului, 
înconjurai -de ooroaoe de 
flori, in ultimul schimb al 
gărzii de onoare s-au afla". 
Konstantin Cemenko, cei
lalți conducători de partid 
și de stat sovietici.

,n acordurile marșurilor 
funebre, la ora 11 —- ora 
locală — sicriul cu corpul 
neînsuflețit este scos din 
Sala Coloanelor și așezat 
pe un afet de tun. Corte
giul funerar se pune în 
mișcare spre Piața Roșie.

,n urmi sicriului, în pro
cesiune, merg conducători 
de partid și de stat, mem
brii comisiei de organizare 
a funeraliilor, familia ce
lui dispărut, conducători 
de ministere și instituții 
centrale, reprezentanți ai 
oamenilor muncii. In fața 
cortegiului, sînt purtate 
ordinele și medaliile cu 
care I. Andropov i fost 
distins pentru meritele sale 
față de patrie.

...Piața Roșie. Mii de oa
meni ai muncii din capita
la Uniunii Sovietice au so
sit aici pentru a participa 
la mitingul de doliu.

în tribunele rezervate 
oaspeților străini se află 
delegația de partid și de 
stat a țării noastre, condu
să de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România.

Mitingul de doliu este 
deschiș de Konstantin Cer- 
nenko, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., care a sub
liniat sentimentele de pro
fundă mîhnire ale oame
nilor sovietici produse de 
încetarea din viață a lui 
Iuri Andropov.

Au luat, de asemenea, cu- 
vîntul Andrei Gromîko,

membru al Biroului Poli
tic ti C. C. al P.C.U-S^ 
prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, minis
trul afacerilor externe al 
UJUSJS-, Konstantin Ma
lin, muncitor la Uzinele 
de automobile ^Lihadov-, 
din Moscova, mareșalul 
ȚTnitinii Sovietice Dmitri 
Ustinov, membru a! Birou
lui Politic al C C. 11

al l'.RS-S. G. Markov. se
cretar al Uniunii Scriitori
lor a U-R-SK, L Senkin. 
prim-9ecretar al Comișelu
lui regional din Karelia al 
P.C.U.S.

După încheierea mitin
gului de doliu, sicriul cu 
corpul neînsuflețit al 
Iuri Andropov este pariat 
de conducători de partid 
și de stat sovietici spre zi
dul Kremlinului, unde este 
coborit In criptă. în acor
durile marșului funebru și 
în sunetele salvelor de ar
tilerie trase in semn de ul
tim omagiu. Simultan, sal
ve de artilerie sînt trase 
în capitalele republicilor 
unionale, precum și in alte 
orașe din U.R-S.S.

Timp de cinci minute, în 
întreaga țară se păstrează 
un moment de reculegere 
în memoria lui Iuri 
drapov.

Apoi, prin fața Mauso
leului, în tribuna căruia se 
aflau conducători de partid 
și de stat, aducind un ul
tim salut celui dispărut, 
au trecut în pas de defilare 
unități ale garnizoanei din 
Moscova.

Ini

An-

DIN ȚĂRILE
— La Uzi- 
Harkov, a

ca-

0 MOSCOVA. 
nete „Kirov" din 
intrat in funcțiune la 
pacitatea proiectată un sec
tor dotat cu mașini-une/te 
gigant destinat prelucrării 
mecanice a corpurilor pen
tru turbinele marilor centra
le electrice nucleare. Aces
te mașini pot prelucra pie-

Intîlmre nrieteneasca
MOSCQVA 14 (Agerpres). 

— Agenția TASS relatea
ză că in ziua de 14 februa
rie a-c, la Kremlin, Kon
stantin Cemenko, secretar 
general al C.C. al P.C.U5„ 
s-a intilnit cu șefii delega
țiilor de partid și de stat 
<fin țările participante ia 
Tratatul de la Varșovia, 
care s-au aflat la Moscova 
in legătură cu încetarea 
din viață a lui Iuri An
dropov.

La întilnire au partici
pat: Todor Jivkov, secre
tar generai ai C.C. a! P.C. 
Bulg ir, președintele Consi
liului de Stat al R.P. Bul
garia, Gustav Husak, se
cretar general al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, pre
ședintele RS. Cehoslovace, 
Erich Honecker. secretar 
general al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de 
Stat îl R. D. Germane, 
Wojciech Jaruzelski, prim-

IWSflsSD

I LAPTELUI

HUNEDOARA - DEVA
secretar al C.C. al P.M.U.P„ 
președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Polone, 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președinte
le Republicii Socialiste 
România, Janos Kadar, 
prim-secretar îl C. C. al 
PALS.U.

La convorbirea care a ( 
avut loc cu acest prilej, au » 
participat, de asemenea, I 
membrii Biroului Politic ;

I
I 
I
«

I

al C.C. al P.C.UJ5.: N. Ti- a 
honov, președintele Consi- I 
irului de Miniștri al j 
U.RS.S, A. Gromîko, prim- | 
vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, minis
trul afacerilor externe al 
U.R.S.S., D. Ustinov, mi
nistrul apărării al U.R.SS., 
și K. Rusakov, secretar al 
C.C. al P.C.U.S.

întilnirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, 
frățească.

I
I
I
I
I 
I 
I
I

ÎNCADREAZĂ ÎN MUNCĂ URGENT»

LA FABRICA DE PRODUSE LACTATE DEVA

• un gestionar de produse finite

• cinci lucrători comerciali pe rutele co
merciale.

Condiții de încadrare și retribuire conform 
legilor nr. 22/1969, nr. 12/1971 și 57/1974.

Informații suplimentare la sediul fabricii din 
str. Dorobanților, nr. 32 A și telefon 20509, 
20721.

REGIONALA GAZ METAN 
HUNEDOARA-DEVA

■ VARȘOVIA. - La Var- 
șovio s-au 
rile sesiunii 
Polone. Pe 
ședințe ou 
teri pe marginea proiectu
lui de lege privind prelun
girea prerogativelor actua
lei legislaturi a Seimului.

Ștefan Olszowskr, minis
trul afacerilor externe al 
R.P. Polone, a prezentat o 
informare privind unele pro
bleme ale politicii externe 
a Poloniei. In legătură cu 
această informore a fost a-

încheiat lucră- 
Seimului R. P. 

agenda ultimei 
figurat dezba-

SOCIALISTE
se de peste o sută de tone, 
dispunind de sute de scule 
și dispozitive de schimb 
care pot efectua prelucră
rile din patru laturi 
tan.

★
0 HANOI. - Pe

Vietnamului au lost 
cote in cursul anului

simul-

harta 
mar- 

trecut

I

doptatâ o hotârîre, relatea- l 
zâ agenția PAP. ?

■ WASHINGTON. - in- J 
tr-o cuvintare rostită la ț 
Washington, unde se află i 
in vizită, liderul Partidului ? 
Laburist, de opoziție, din ț 
Marea Britanie, Neil Kin- (
nock, a denunțat cursa i | 
înarmărilor nucleare, subli- ’ J 
niind că de indată ce la- ) > 
burițtii vor reveni la pu- i I 
tere vor returna S.U.A. ra- < ’ 
chetele „Cruise" de pe te- 1 | 
ritoriul britanic. Totodată, 
vor contramanda progra
mul unilateral „Trident" de 
escaladare a cursei înar
mărilor, elaborat de guver
nul conservator, costînd 10 
miliarde de lire sterline, re
latează agenția Reuter.

VI
I

ț
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ANUNȚĂ
Facem cunoscut consumatorilor de gaze naturale 

din județul Hunedoara că în urma repetatelor sesi
zări ale asociațiilor de locatari s-au constituit echipe 
de control pentru stabilirea cauzelor ce conduc la de
pășirea repartițiilor de gaze naturale și, implicit, la 
creșterea costurilor pe apartament. Din controalele 
efectuate se constată că mașinile de gătit nu sînt 
folosite numai pentru prepararea hranei, ele utilizîn- 
du-se și pentru încălzirea apartamentelor, fapt con
trar cu legislația în vigoare.

Astfel de cazuri au fost depistate în cadrul aso
ciațiilor de locatari din cartierul Micro 15 Deva : blo
cul 47 — ap. 6, 7. 9 și 16, locuite de familiile Szabo 
Iosif, Gheorghe Florea, Zoica Ionel, Sebeștein Andrei; 
blocul 73 : ap. 2 și 3, locuite de familiile Stancu loan 
și Moldovan Alexandru.

Pentru aceste fapte, Regionala de gaz metan Deva 
aplică sancțiuni contravenționale, în conformitate cu 
art. 16. lit. a din Decretul 243/1978. de la 300—800 lei.

contururile unor noi păduri. 
Bilanțul activității desfășu
rate in 1983 in silvicultu
ră indică împădurirea a 
100 000 hectare in diferite 
regiuni ale țării.

în prezent, in Vietnam 
este in curs de aplicare un 
program complex elaborat 
de guvern pentru refacerea 
și completarea fondului sil
vic.

I
I
I
I
I
I
I
I

Atragem atenția atît consumatorilor de gaze cit 
și asociațiilor de locatari că DEGRADAREA CONTO- 
RILOR DE GAZE ȘI MODIFICAREA INSTALAȚI^ 
LOR DE UTILIZARE AFERENTE SE SANCȚIONEA
ZĂ, în conformitate cu art. 16, lit. c din Decretul 
243/1978, CU AMENDA DE LA 5 000—10 000 LEI ȘI 
CU ÎNCASAREA CONTRAVALORII MIJLOCULUI 
FIX DETERIORAT.

■ SARAJEVO 14 (Ager
pres). — Italianul Paul 
Hildgartner, învingător în 
proba de săniuțe, a cucerit 
la Olimpiada albă de la 
Sarajevo singurul titlu ca
re îi lipsea din palmares/ 
după o carieră fructuoasă, 
care se va încheia imediat 
după ceremonia de închi
dere a actualelor jocuri. La 
32 de ani, Hildgartner se 
va retrage din activitatea 
competițională. „Acum do
resc să consacru mai mult 
timp familiei, mai ales că 
în curînd voi fi tată pen
tru a doua oară", a decla
rat campionul italian.

SPOHT
Jocurile Olimpice de iarnă

ținute de sportivii elve
țieni. Astfel, echipajul III 
a realizat două coborîri a- 
proape identice, în 5I”05/ 
100 și, respectiv, 51”06/100. 
Timpi buni au mai obținut 
echipajele din R.D. Germa
nă și Austria.

I

I
I

Anunțăm consumatorii și abonații de gaze natu
rale că ÎNCEPlND CU DATA DE 1 MARTIE 1984, Sl( 
VA RELUA ACTIVITATEA DE VERIFICĂRI ȘI RE
VIZII LA INSTALAȚIILE INTERIOARE, în confor
mitate cu Normativul de gaze 1.6. — 76, iar consu
matorii găsiți cu debite de gaze instalate ilegal și in
stalații improvizate vor fi sancționați conform art. 16. 
lit. c din Decretul 243/1978 cu amenzi de la 5 000— 
10 000 lei.

■ Hakija Omerhodzici, 
un șofer din Sarajevo, a 
primit permisiunea să-și fo
losească automobilul drept 
taxi, efectuînd curse gra
tuite în timpul olimpiadei. 
„Succesul jocurilor este mai 
important decît banii și 
vreau să-mi aduc modesta 
mea contribuție la acesta, 
a spus Omerhodzici. în 
plus, am ocazia să întîlnesc 
mulți oameni interesanți 
în cursele la bazele spor
tive" .

ultimul clasat, portorica- 
nul George Tucker. „Fap
tul că sînt prezent la a- 
ceastă sărbătoare a spor
tului și păcii îmi ajunge să 
fiu fericit", a declarat 
Tucker, în vîrstă de 30 de 
ani, care, inițial a vrut să 
concureze în proba de bob, 
dar a trebuit să renunțe, 
neavînd partener, și s-a 
antrenat pentru săniuțe 
doar cîteva săptămini îna
intea olimpiadei.

cursei : „Bucuria victoriei 
de astăzi este dublată de 
faptul că am reușit să re
editez performanța compa
triotului meu Thomas 
Wassberg, în urmă cu pa
tru ani campion olimpic 
la Lake Placid în aceeași 
probă. Sper să mai obțin 
la Sarajevo alte două me
dalii olimpice, în probele 
de 50 km și ștafetă.

I

■ Unul dintre cei mai 
bucuroși concurenți după 
proba de săniuțe a fost, 
spre surprinderea multora.

■ In turneul de hochei 
pe gheață, liderii golghe
terilor sînt pină în prezent 
sovieticul Nikolai Droz- 
dețki și finlandezul Petri 
Skriko, cu cite 5 goluri în
scrise. în clasamentul fair- 
play pe primul loc se află 
echipa UJÎJS.S., cu numai 
10 minute de eliminări, în 
timp ce Finlanda ocupă ul
tima poziție, cu 50 de mi
nute eliminări.

■ Cu ocazia vizitării ex
poziției de artă grafică 
consacrată Jocurilor Olim
pice de iarnă de la Sara
jevo, președintele Comite
tului internațional olimpic, 
Juan Antonio Samaranch, 
a primit în dar de la cu
noscutul caricaturist iugo
slav Hasan Fazlici un de
sen care îl reprezintă pe 
președintele C.I.O. pe o să
niuță.

■ în ciuda timpului ne
favorabil, care a creat în 
primele zile serioase per
turbări în programul în
trecerilor, organizatorii O- 
limpiadei albe sint opti
miști, afirmînd că în zi
lele următoare soarele -se 
va reîntoarce deasupra re
giunii. Și Intr-adevăr, luni 
vremea însorită a permis 
desfășurarea în 
normale a probelor 
lom uriaș femei și 
bărbați.

condiții 
de sla- 
15 km

cursei

I
I
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■ Schiorul suedez Gun- 
de Svan, medaliatul cu aur 
în proba de 15 km, a de
clarat, după încheierea

■ La primele două an
trenamente ale echipajelor 
de bob-4 persoane, efec
tuate pe pîrtia de pe mun
tele Trebevici, cele mai 
bune rezultate au fost ob-

■ La încheierea 
care i-a adus medalia de 
aur și titlul olimpic în 
proba de coborîre, tînăra 
schioară americană Debbie 
Armstrong (în vîrstă de 20 
de ani), a spus : „Este ab
solut fantastic. Nici acum 
nu-mi vine să cred că am 
cîștigat. Tot ce pot spune 
este că am atacat cu ma- « 
ximă încredere porțile, reu- I 
șind să parcurg *■—
fără greșeală în 
manșe".

I
I
*

I
I

traseul 1 
ambele |

(Agerpres) i

Facem cunoscut unităților socialiste și persoanelor 
particulare care execută lucrări în zonele cu rețele 
de gaze că au obligația să obțină avizul unității noas
tre pentru efectuarea de lucrări de sistematizare și 
de pozare de rețele și instalații în gospodăria subte
rană. Contravenienții se sancționează cu amendă de 
la 5 000—10 000 Iei, în conformitate cu art. 16 lit. c 
din Decretul 243/1978.

publicitate
colișan Arsenie, eliberată de 
I.F.T.E. Deva. O declar nulă.

(4192) 
parcurs se- 
2674, 06534,

10574, 10792,. 
6301, 10599
HD 435, pe 

elibe-

ca-• Vînd apartament trei 
mere, cărămidă, gaze, hol cen
tral. Deva, telefon 28432. după- 
amiaza. (4187)

• Vînd apartament două ca
mere. etajul I și motocicle
tă I.J. Deva, strada Lenin, 
bloc D 1, apartament 26. (4190)
• Vînd casă patru camere, 

dependințe, șura grajd, anexe 
gospodărești. Banputoc 88, co
muna Hărău. (4193)

• Vînd Dacia 1100. Hune
doara, Cloșca 18, telefon 12326, 
după orele 16. (c. 11)
• Vînd apartament două ca

mere. confort I. Deva, telefon 
20888. (4199)

• Pierdut 
riile: 06506, 
06588, 06545, 
10580, 10593, 
pentru tractor 41 
numele Micu Nicolae, 
rate de I.R.E. Deva, Le declar 
nule. (4191)

• Pierdut foi de parcurs se
riile: 16138, 07732, 518253, 413903 
pentru tractor 41 HD 551, pe 
numele Palko Andrei, elibe
rate de I.R.E. Deva. Le declar 
nule. (4188)

foi de
06520, 

■J65V2, 
06536,

DECESE

PIERDERI

• Pierdut legitimație de ser
viciu nr. 33277, pe numele O-

• Familia îndoliată mulțu
mește tuturor celor care i-au 
fost alături în încercarea grea 
pricinuită de stingerea din via
ță a scumpului lor soț, tată 
și bunic

CRISTEA 1OAN.
(4194)

• Colectivul de oameni al 
muncii de la C.S. Hunedoara, 
laminorul 650, este alături de 
colegul Zudor Alexandru, greu 
încercat prin pierderea tatălui 
său. (4195)
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