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PLENARA COMITETULUI JUDEȚEAN 
HUNEDOARA AL P.C.R.

Ieri a avut loc, la Deva, 
plenara Comitetului jude
țean de partid.

La lucrările plenarei au 
participat membrii comite
tului județean și ai comi
siei de revizie, primii se
cretari și secretari ai comi
tetelor municipale și oră
șenești de partid, prim- 
vicepreședinți și vicepre
ședinți ai consiliilor popu
lare municipale și orășe
nești, directori și secretari 
de partid din întreprinderi 
industriale, construcții și 
transporturi, conducători ai 
organizațiilor de masă și 
obștești, aparatul de partid, 
ziariști.

Ordinea de zi a plenarei 
a fost următoarea :

— Raport privind preo
cuparea organelor și orga
nizațiilor de partid, a con
siliilor oamenilor muncii 
pentru îndeplinirea planu
lui pe 1983; măsurile politi- 
co-organizatorice și tehni- 
co-economice ce trebuie 
luate in vederea realizării 
sarcinilor ce revin județu
lui Hunedoara din Planul 
național unic de dezvolta
re economico-socială pe 
anul 1984, în lumina indi
cațiilor secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, reieșite 
din cuvintarea rostită la 
Consfătuirea de lucru de 
la C.C. al P.C.R. din 7—8 
februarie a.c. ;

— Aprobarea angaja
mentelor județului în în
trecerea socialistă pe anul 
1984 ;

— Informare privind 
preocuparea organelor și 
organizațiilor de partid pen
tru aplicarea politicii de 
cadre a partidului, întări
rea numerică și calitativă 
a efectivului și structurii 
organizatorice de partid ;

— Informare privind ac
tivitatea de rezolvare în 
1983 a propunerilor, sesiză
rilor, reclamațiilor și cere
rilor oamenilor muncii ;

— Unele măsuri organi
zatorice.

în cadrul lucrărilor ple
narei au luat cuvântul to
varășii : Ionel Hodorog, 
Constantin Maracu, Iosif 
Bulea, Ioan Nicola, Avram 
Iancu, Constantin Lupules- 
cu, Petru Bolea, Rodica Ta- 
tulici.

Raportul prezentat, cît și 
participanții la dezbateri 
au subliniat că în anul 
1983, întreaga activitate po- 
litico-organizatorică șî eco- 
nomico-socială a Comitetu-

Nicolae

lui județean, a organelor și 
organizațiilor de partid, de 
masă și obștești, a consi
liilor oamenilor muncii a 
fost orientată spre înfăp
tuirea sarcinilor reieșite 
din prevederile Planului 
național unic de dezvoltare 
pe 1983, pentru materiali
zarea indicațiilor și orien
tărilor formulate de secre
tarul general al partidu
lui, tovarășul
Ceaușescu, cu prilejul ple
narelor și consfătuirilor de 
lucru de la C. C. al P.C.R., 
a vizitelor 
prinse în

Cel de 
actualului 
prezentat 
țul nostru o etapă Impor
tantă a înfăptuirii hotărâ
rilor Congresului al 
XII-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului, de- 
terminînd o puternică mo
bilizare a comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii 
în vederea valorificării 
superioare a disponibilită
ților materiale, tehnice și 
umane, sporirii contribu
ției județului la dezvolta
rea economiei naționale.

Bilanțul realizărilor pe 
anul 1983 evidențiază fap
tul 
nat 
pundere 
gătire și 
ducției, 
de partid și consiliile oa
menilor muncii au insistat 
pentru mobilizarea colec
tivelor la realizarea sarci
nilor de plan șl au solu
ționat operativ problemele 
activității 
perspectivă, s-au 
rezultate bune în 
între unitățile care 
deplinit și depășit 
la producția fizică pe anul 
trecut se numără între
prinderea electrocentrale 
Deva, cu o cantitate su
plimentară de energie elec
trică de 172 milioane kWh, 
Combinatul siderurgic Hu
nedoara, cu depășiri la cocs 
și fontă, unitățile din ca
drul Centralei minereuri
lor Deva, cu producții 
peste plan la fier ta mi
nereu marfă, pirită, zinc, 
cupru, întreprinderea mi
nieră Petrila și cariera 
Cîmpu lui Neag, cu de
pășiri de 1 200 tone de
cărbune și respectiv 105 000 
tone, întreprinderea de 
lianți Deva, întreprinderea 
de tricotaje Hunedoara, în
treprinderea de confecții 
Vulcan, întreprinderea chi-

de lucru între- 
județele țării, 
al treilea an al 
cincinal a re- 

și pentru jude-

că
cu

unde s-a acțio- 
fermitate și răs- 
pentru buna pre- 
desfășurare a pro- 
unde organizațiile

curente și de 
obținut 
muncă, 
au în- 
planul

mică Orăștie. Unitățile 
miniere din Valea Jiului 
au extras ta 1983 cu 964 
mii tone mai mult căr
bune decît în anul prece
dent, sporuri înregistrîndu- 
se la producția de huilă 
pentru cocs și semicoes.

Rezultatele pozitive ob
ținute anul trecut au la 
bază preocuparea perma
nentă a organelor și orga
nizațiilor de partid, a con
siliilor oamenilor muncii 
pentru organizarea mun
cii, asigurarea condițiilor 
de desfășurare a produc
ției, introducerea unor noi 
metode și tehnologii de 
lucru, creșterea producti
vității muncii, întărirea or
dinii și disciplinei.

Acționînd în lumina in
dicațiilor date de secreta
rul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, privind crește
rea volumului de produse 

-destinate exportului, a ri
dicării calității și com
petitivității lor, Comitetul 
județean de partid, consi
liile oamenilor 
întreprinderi 
toată 
cestui

■ zilnic 
le la 
operativ pentru asigurarea 
bazei tehnico-materiale și 
a contractelor cu partenerii 
externi. Preocupările și 
eforturile depuse s-au ma
terializat în realizarea unui 
fond de marfă cu 27,2 mi
lioane lei mai mare decît 
prevederile de plan.

în investiții, în anul 1983 
s-a realizat un volum de 
7,570 miliarde lei, cu 
1,541 miliarde lei mai mult 
decît în 1982, însemnând o 
creștere de 25,6 la sută. Au 
fost puse în funcțiune 124 
obiective și un număr de 
3 845 apartamente. —

Unele rezultate pozitive 
au fost obținute și la alți 
indicatori. La producția 
netă valoarea realizată în 
1983 este mai mare cu 271 
milioane lei față de 1982, 
un număr de 62 unități 
depășindu-și prevederile cu 
457 milioane lei.

în activitatea lor, con
siliile oamenilor muncii, 
sub îndrumarea organelor 
și organizațiilor de partid, 
au acționat pe linia îmbu
nătățirii calității produselor, 
a introducerii unor tehno
logii de lucru moderne și 
asimilarea de noi produse, 
a creșterii productivității

muncii din 
au acordat 

atenția realizării a- 
indicator, urmărind 
producția și livrări- 
export și acționînd

(Continuare in pag. a 2-a)

Pereții coliviei se preling 
pe ghidaje, le auzi fișiitul. 
Parcă plutești... Întunericul 
stă pe loc, te sprijină. Și 
„liftul" acesta, ca un tren, un 
tren ce aleargă pe verticală... 
Stropii de ploaie te-ajung 
în căderea lor liberă învia- 
rîndu-te. Raza lămpii res
piră întunericul. O altă lu
mină palpită vulcanic în 
trupuri, în ochii strălucind 
sub cozorocul căștilor de 
protecție. Le simți respirația 
și inima bătînd în trupul 
tău. Ai ajuns la orizontul... 
Respiri adine ți ai mai

făcut un pas I Apa țișnește 
pe nara unei țevi, agitația 
și tot atît de multe altele 
te fac să crezi că ești de 
cînd lumea aici, unde tan
gența dintre zi și noapte 
se contopește, mal 
oriunde, cu ființa 
ou însuși crezul in 
însușire de a fi.

Ei trec, pășesc siguri și

mult ca 
umană, 
definita

INTERSECȚII
întunericul se luminează 
sub fireasca lor simplitate. 
Urmează o intersecție, apoi 
alta, 
„noroc bun 
nimic 
va te 
umăr 
nouă

Apoi abatajul... Mușcătu
ra flămîndă a combinelor, 
sorîșnetul crațerelor, încor-

se despart urindu-și 
“ și-n urma lor 

nu se destramă. Cine- 
bate prietenește pe 
și-ți privești salopeta 
puțin rușinat.

Depoul C.F.R. Simeria. Electricianul Elena Vesa, de la 
sectorul de reparații L.E.l, este un bun meseriaș, execută 
reparații de bună calitate.

din cronica Întrecerii socialiste
PRODUSE

SUPLIMENTARE 
LIVRATE LA EXPORT

Acordînd cea mai mare 
atenție realizării la ter
men și chiar în avans a 
contractelor încheiate cu 
beneficiarii externi, ma- 
nifestînd grijă deosebită 
pentru asigurarea unei 
înalte calități tuturor pro
duselor destinate expor
tului, unele unități eco
nomice ale județului ra
portează livrarea supli
mentară a unor mărfuri 
pentru piața externă.

Astfel, „Chimica" Orăș
tie a livrat în plus de la 
începutul anului produse 
în valoare de 420 000 lei, 
„Plafar" Orăștie — 350 000 
lei, „Marmura" Simeria 
— 281000 lei, iar la C.S. 
Hunedoara producția su
plimentară livrată la ex
port este de 245 000 lei.

ENERGIE ELECTRICA 
ECONOMISITĂ, 

ENERGIE PRODUSĂ 
PESTE PREVEDERI !

încadrarea strictă în 
consumurile tehnologice, 
reducerea accentuată a 
acestora, diminuarea efor
tului sistemului energe
tic național la vîrf de 
sarcină sînt preocupări de 
permanentă actualitate și 
pentru siderurgiștii hu- 
nedoreni. Ca urmare a 
măsurilor luate, în peri
oada trecută din acest an 
în Combinatul siderurgic 
Hunedoara s-a economisit 
o cantitate de 5 260 MWh. 
Cu energia electrică eco
nomisită se pot elabora 
în cele două oțelării elec
trice 7 800 tone oțel. A- 
cestor economii mai poate 
fi adăugat efortul propriu

al energeticionilor din 
combinat, tn centralele e- 
lectrotermice s-a produs 
suplimentar sarcinilor de 
plan o cantitate de 2 800 
MWh energie electrică.

che, Vasile Moroșan, Ion 
Nedelcu, care deși au lu
crat în condiții grele, pe 
frig și ninsoare, au înche
iat lucrarea la termen. 
(Ion Jura, corespondent).

*

S-A ÎNCHEIAT 
ELECTRIFICAREA 

UNUI NOU TRONSON 
DE CALE FERATA

PRESTAȚII 
ECONOMICOASE 

ÎN TRANSPORTURI

Zilele acestea s-a în
cheiat și dat în folosință 
un nou tronson de cale 
ferată electrificată, care 
leagă stațiile Coșlariu — 
Alba Iulia — Simeria- 
călători — Peștiș, pe o 
distanță ce măsoară apro
ximativ 100 de kilometri.

La finalizarea acestei 
importante lucrări și-au 
adus contribuția colective 
de lucrători electricieni 
din cadrul districtelor Si- 
meria-triaj și Simeria-că- 
lători, din rîndurile că
rora s-au remarcat Gheor- 
ghe Cismaș, Ștefan Ho- 
lasz, Liviu Boldura, Ni
colae Marcovescu, Mihai 
Manițiu, Vasile Săndula-

Depoul C.F.R. Simeria, 
a cărui rază de acțiune 
crește atît în transportul 
de mărfuri cît și la că
lători, a fost înzestrat a- 
nul trecut cu II locomo
tive electrice, urmînd ca 
in acest an să primească 
alte 25.

— La ora de față — ne 
spunea tovarășul inginer 
Eugen Ivoniciu, șeful de
poului — peste 80 la sută 
din 
port 
tive 
aria 
tivelor Diesel se restrînge, 
crescînd numărul locomo
tivelor electrice, nault mai 
economicoase în exploa
tare.

prestațiile de trans- 
le facem cu locomo- 
electrice. De fapt, 
de acțiune a Iocomo-

Deva — Secția de 
mobilă Brad. Băițuitorul 
Emilia Podaru este o mun
citoare harnică șl conștiin
cioasă.

darea oamenilor, a minților. 
Ești nou, ei te văd și tu 
îi vezi. Vezi abatajul — 
locul unde mintea și brațul, 
zvîcnirea dintre forță și in
teligență deschide noi spa
ții ponderabilității spre 
dimensiunile unificate ale 
timpului trecut, prezent și 
viitor, spre crezul perma
nentei voințe umane, de a 
învinge.

ION ȚIGANTELE, 
electrician 

I.M. Uricani

l

1984 an de producții
agricole record

Legumicultorii asigură 
pregătirea temeinică 
a viitoarei recolte
Importante forțe 

sînt concentrate la ame
najarea răsadnițelor. • 
S-au însămînțat legume
le timpurii pe o parte 
din suprafața prevăzută. 
• Continuă transportul 
îngrășămintelor organi
ce. • S-a trecut la cură
țarea canalelor de iri
gații.

autoaprovizionare și 
de stat. Pe sorti- 
ponderea ta struc- 

culturilor o dețin 
ceapa, var-

în acest an ferma legu
micolă a C.A.P. Geoagiu 
are prevăzut să realizeze o 
producție de peste 1 970 
tone legume pentru fon
dul de 
fondul 
mente, 
tura
rădăcinoasele, 
zoasele, ardeiul și tomatele. 
Inginera Adexandrina Cior
nei, șefa fermei, ne-a re
latat că lucrările curente 
la grădină se desfășoară 
în ritm susținut, ceea ce 
oferă garanția că viitoarei 
recolte i se asigură de pe - 
acum temelii trainice. Afir
mațiile interlocutoarei își 
găsesc acoperire în fapte, 
în modul cum legumicul
torii acționează ta aceste 
zile în cîrnp și la răsad
nițe.

Formația permanentă de 
cooperatori care 
constituită pentru 
rea lucrărilor la 
de legume depune 
să încadreze în 
toate acțiunile 
în centrul preocupărilor se 
află producerea răsaduri
lor. Din 3 000 mp răsad
nițe, s-au amenajat peste 
800 mp, din care tacă din 
săptămîna trecută s-au în- 
sămînțat 200 mp cu cono
pidă și varză timpurie, \

a fost 
efectua- 
grădina 
eforturi 
grafice 

de sezon.

La locul de amenajare al 
răsadnițelor, unde se vor 
produce peste trei milioane 
fire de răsaduri, inclusiv 
pe suprafețele de solarii 
ce sînt destinate acestui 
scop, am întîlnit o activi
tate susținută. Legumiculto
rii Elisabeta Cărăguț, Ana 
Căliman, Maria Herța, Sil
via Zerbea, Iosif Bolder 
și alții participă zilnic la 
lucrările stabilite, iar me
canizatorii Traian Rînzar, 
Ion Buda, Nicolae Mărgi
nean și Cornel Beca au 
asigu -Af transportul a peste 
500 tone gunoi 'de grajd. 
Pînă la sfârșitul acestei 
luni se va încheia semăna
tul legumelor în răsadnițele 
calde.

în cîrnp s-âu fertilizat 
culturile : însămânțate în 
toamnă, precum și 20 de 
hectare care vor fi culti
vate în primăvară cu le
gume. Gunoiul de grajd 
ș-a transportat pentru fer
tilizarea 
mînd să 
tru încă 
mitent 
canalele 
utilajele 
duse 
vederea verificării 
parării.

Un ajutor de seamă 
realizarea producției 
legume îl vor da și elevii 
liceului agroindustrial din 
localitate. Avînd munca 
organizată ta acord glo
bal, legumicultorii din 
Geoagiu se străduiesc să-și 
onoreze exemplar sarcinile 
ce le revin în acest an din 
programul de autoaprovi- 
zionare teritorială.

a 5 hectare, ur
mai fie adus pen- 
5 hectare. Conco- 
au fost curățate 
de irigații, iar 

pentru udare sînt 
la secția S.M.A.

Și
în

re-

la 
de

NICOLAE TIRCOB
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muncii. Astfel, ponderea 
produselor de calitate su
perioară a fost în 1983, pe 
ansamblul județului, de 
68,3 la sută, au fost puse 
în fabricație 2 316 produse 
noi și reproiectate, obți- 
nîndu-se unele realizări și 
în promovarea progresu-’ 
lui tehnic. Referitor la pro
ductivitatea muncii, calcu
lată pe baza producției 
nete, aceasta a marcat o 
creștere de 490 lei pe om 
al muncii.

în perioada la care ne 
referim s-a îmbunătățit a- 
provizionarea teritorială, 
s-au diversificat prestările 
de servicii, a cunoscut o 
dezvoltare accentuată in
dustria mică. S-au desfăcut 
prin unitățile comerțului 
de stat mărfuri în valoa
re de 7,13 miliarde lei, cu 
286 milioane lei mai mult 
decît în 1982, s-au pres
tat servicii către populație 
însumînd 1,6 miliarde lei.

In domeniul agriculturii 
organele și organizațiile de 
partid, sub conducerea co
mitetului județean, au ac
ționat insistent pentru 
transpunerea in vi stă a 
sarcinilor și orientărilor 
secretarului general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru 
realizarea planului și a 
prevederilor din programe
le de dezvoltare. Ca ur
mare a muncii desfășurate 
de biroul și secretariatul 
comitetului județean de 
partid, de activiștii de 
partid și de stat repartizați 
pe unități agricole au fost 
obținute in anul 1983 o 
serie de rezultate bune, 
concretizate prin importan
te sporuri de producție 
față de anii precedenți.

Raportul prezentat și 
pariâcipanțU la dezbateri 
au subliniat că în activi
tatea organelor și organi
zațiilor de partid, a con
siliilor oamenilor muncii 
s-au manifestat și unele 
neajunsuri în conducerea 
economiei, în mobilizarea 
colectivelor la realizarea 
sarcinilor de plan, în solu
ționarea operativă a pro
blemelor ridicate de pro
ducție. Deși s-au depus 
eforturi stăruitoare în di
recția întăririi controlului 
de partid, crearea unui cli
mat de maximă angajare 
și responsabilitate în toate 
unitățile economice, nu s-a 
realizat o programare și 
desfășurare lineară, ritmică 
a producției, asigurarea 
tehnico-materială potrivit 
necesităților bazate pe nor
mele de consum, folosi
rea capacităților la parame
trii stabiliți.

Nici în activitatea din 
agricultură, cu toate re
zultatele obținute, produc
ția nu se ridică la nivelul 
bazei materiale de care 
dispunem, a sarcinilor și 
cerințelor etapei.

Pornind de la succesele 
obținute în 1983, ținînd 
seama șl de neîmplini- 
rile semnalate, abordînd 
în spiritul indicațiilor 
secretarului general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, sar
cinile ce revin județului 
Hunedoara din Planul na
țional unic pe 1984, pairti- 
clpanțli la plenară au sub
liniat că județul nostru 
are sarcini importante, cu 
deosebire în ramurile sale 
de bază — minerit, ener
getică, siderurgie — a că
ror materializare reclamă 
din partea comitetului ju
dețean, a tuturor organe
lor și organizațiilor de 
partid, de masă și obștești, 
a consiliilor oamenilor 
muncii concentrarea efor
turilor spre crearea condi
țiilor de îndeplinire ritmi
că a planului, la un nivel 
superior de calitate și efi
cientă.

Față de rezultatele ob
ținute în 1983, în acest 

an va trebui să realizăm 
creșteri de 950 000 tone la 
huilă netă, 896 000 tone la 
huilă spălată pentru cocs 
și semicocs, 473 000 tone 
la fontă brută, 209 000 to
ne la oțel, 124 000 tone la 
laminate, 623 000 mp la 
țesături din mătase, 7 820 
tone la carne, iar produc-
ți a marfă industrială va
înregistra un spor de 3.14
miliarde lei raportat la
prevederile planului pe
anul trecut.

Acționînd in lumina in-
dicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secreta
rul general al partidului, 
la Plenara C.C. al P.C-R. 
din noiembrie 1983 și la 
recenta Consfătuire de lu
cru de la C. C. al P.CJL, 
Comitetul județean de 
partid va pune in centrul 
preocupărilor saie realiza
rea ritmică în fiecare uni
tate economică a prevede
rilor de plan, va adopta 
măsuri corespunzătoare 
pentru preîntâmpinarea ori
căror dereglări în fluxurile 
de fabricație, pentru mo
bilizarea energică, deplină 
a întregului potențial uman 
din unități.

Ca urmare a acțiunilor 
și măsurilor întreprinse, in 
luna ianuarie s-au obținut 
unele rezultate pozitive. 
Astfel, planul producției 
fizice a fost depășit cu 
17 700 tone cărbune brut, 
4100 tone cărbune net, 
11,3 milioane kWh energie 
electrică total și 16,1 mi
lioane kWh energie electri
că pe bază de cărbune, 
7 500 tone laminate, 164 
tone utilaje pentru lucrări 
miniere, alte produse.

Rezultatele pe ansamblul 
județului puteau fi mai 
bune dacă toate unitățile 
economice ar fi realizat în 
întregime sarcinile la pro
ducția fizică si sortimen
tală.

Recuperarea restanțelor, 
îndeplinirea tuturor pre
vederilor pe acest an tre
buie să determine măsuri 
hotărîte, eficiente în toate 
sectoarele economiei ju
dețului. Avînd în vedere 
necesitățile sporite de căr
bune energetic și cocsifi- 
cabil, organele și organiza
țiile de partid din Valea 
jiului, consiliile oamenilor 
muncii din întreprinderile 
miniere trebuie să insiste 
pentru realizarea capacită
ților de producție, perfec
ționarea organizării acti
vității la fiecare loc de 
muncă, plasarea optimă a 
abatajelor și a celorlalte 
lucrări miniere, creșterea 
indicilor de folosire a ma
șinilor și utilajelor, în 
special a complexelor me
canizate și a combinelor de 
abataj, să aplice programe 
corespunzătoare de îmbu
nătățire » proceselor teh
nologice in uzinele de pre
parare. De aceeași impor
tanță trebuie să se bucure 
și asigurarea, pregătirea 
și stabilizarea forței de 
muncă. avind in vedere 
necesarul de peste 5 000 de 
mineri, preparatori, meca
nici de mașini și utilaje.

Și în unitățile de extrac
ție și de preparare ale mi
nereurilor sînt necesare 
măsuri și acțiuni ferme 
care să ducă la mai buna 
organizare a muncii în 
subteran, extinderea meto
delor de exploatare de 
mare productivitate, creș
terea randamentelor de ex
tracție, menținerea capaci
tăților In exploatarea și 
prepararea minereurilor de 
fler. în scopul creșterii 
bazei proprii de materii 
prime, al atragerii în cir
cuitul economic de noi re
surse minerale utile, 
IJ’.E.G. Deva trebuie să-și 
intensifice activitatea de 
cercetare în perimetrele 
existente, să extindă lucră
rile în zonele cu rezerve 
omologate, să pună în evi
dență no> zăcăminte de sub
stanțe minerale utile.

în celelalte unități eco
nomice ale județului, ale 
industriei chimice și ușoa
re, industrializării lemnu
lui și materialelor de 
construcții, ac-centui tre
buie pus, de asemenea, pe 
Înfăptuirea integrală a pla
nului producției fizice, 
sortimentale, pe creșterea 
productivității muncii și a 
nivelului tehnic și calita
tiv al produselor, pe înca
drarea riguroasă în consu
mul de materii prime, ma
teriale, combustibil și e- 
nergie și sporirea eficienței 
economice a întregii acti
vități.

Strădaniile pentru reali
zarea ritmic* a producției 
fizice sortimentale tre
buie însoțite permanent 
de grija pentru ridicarea 
cârdului tehnic și calita
tiv al produselor și al în
cadrării riguroase in con
sumurile normate de ma
terii prime. materiale, 
combustibil șl energie, in 
spiritul programului a- 
doptat în această privință 
de conducerea partidului 
în luna noiembrie a anu
lui trecut

în acest sens. în toate 
întreprinderile trebuie să 
se acționeze pentru îmbu
nătățirea caracteristicilor 
tehnico-eonstructive ale pro
duselor. perfectionarea 
structurilor de fabricație, 
care să ducă la sporirea 
gradului de valorificare a 
materiilor prime și reduce
re, cheltuielilor materiale, 
la ridicarea eficienței pro
ducției. în aceeași măsură, 
organele și organizațiile de 
partid să urmărească con
secvent aplicarea măsurilor 
proprii stabilite în baza 
programului de creștere 
mai accentuată a produc
tivității și normării mun
cii adoptat de Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. în noiembrie anul 
trecut. în toate unitățile 
economice, preocupările 
trebuie orientate spre 
modernizarea continuă a 
proceselor de fabricație, 
mecanizarea și automatiza
rea fluxurilor tehnologice, 
folosirea completă, la pa
rametrii proiectați, a ca
pacităților de producție, 
a forței de muncă, îmbu
nătățirea asistenței tehnice 
pe toate schimburile, asi
gurarea unei stricte corela
ții intre nivelul tehnic din 
dotare și indicele de efi
ciență realizat.

în activitatea de export, 
planul Județului nostru 
este mai mare in acest an 
cu 317 milioane lei față de 
1983, cu creșteri mai im
portante la I.U.M. Petro
șani, C.M. Deva, „Vidra" 
Orăștie, întreprinderea de 
tricotaje Hunedoara. In 
luna ianuarie, planul la 
acest indicator a fo6t rea
lizat

Prevederile importante 
din acest an pun in fața 
organizațiilor de partid și 
< consiliilor oamenilor 
muncii din toate unitățile 
cu sarcini la export obli
gația intensificării preocu
părilor pentru realizarea la 
timp și de calitate irepro
șabilă a tuturor produse
lor, îndeosebi celor desti
nate exportului, și diversi
ficarea permanentă a sor
timentelor.

în domeniul investițiilor 
sarcinile anului 1984 stnt 
mai mari cu 2,4 miliarde 
lei față de realizările anu
lui trecut îndeplinirea a- 
eestor sarcini mobilizatoa
re solicită din partea or
ganelor și organizațiilor 
de partid din unitățile be
neficiare de investiții, din 
construcții și proiectare 
eforturi sporite în direc
ția asigurării la timp a 
documentațiilor, a ampla
samentelor, a bazei teh- 
nico-materlale și a capaci
tăților de execuție, în sco
pul finalizării tuturor o- 
biectivelor Ja termenele sta
bilite. ________ .__ __

Modul cum a demarat 
activitatea în acest an, 
restanțele înregistrate la 
nivelul județului dovedesc 
că se mențin multe din 
r.ea jurisurile anului trecut 
că n« peste tot s-au luat 
la timpul potrivit toate mă
surile pentru pregătirea și 
realizarea ritmică a planu
lui. Față de această situație 
se impune mai multă exi
gență și- răspundere din 
partea tuturor factorilor 
implicați in activitatea de 
investiții. wind in vedere 
că In arest an trebuie puse 
in funcțiarte obiective de 
mare importanță a căror 
realizare condiționează ln- 
deplinirea planului la pro
ducția industrial* a jude
țului. Aceste obiective se 
localizează, in principal, 
in minerit unde trebuie 
pc^e In fun.țiune mari ca- 
parităti pentru producția 
de cărbune in Valea Jiului, 
deschiderea șl punerea In 
exploatare a zăcămintelor 
de la Valea Morii-Brad și 
Coranda-Hondol. capacități 
energetice pe amenajarea 
hidroenergetică Riu Mare- 
Retezat, unele obiective și 
lucrări la combinatele si
derurgice din Hunedoara și 
Călan, la întreprinderea de 
produse refractare Baru și 
la I.UJ.L Petroșani, alte 
obiective agrozootehnice, 
precum șl un număr de 
3 900 de apartamente.

Perfecționarea sistemului 
de organizare șl normare 
a muncii în construcții, 
prin preluarea investițiilor 
în antrepriză, creează ca
drul adecvat pentru desfă
șurarea activității. Ii cointe
resează pe oamenii muncii 
din acest domeniu in pre
darea la termen sau in 
devans a obiectivelor. In 
creșterea productivității și 
ridicarea calității lucrări
lor, in gospodărirea șl eco
nomisirea materialelor.

Organele și organizațiile 
de partid, consiliile oame
nilor muncii au datoria să 
asigure toate condițiile de 
aplicare a hotărârilor și 
măsurilor adoptate, să ur
mărească permanent, exi
gent și responsabil modul 
de înfăptuire a acestora, 
să determine mobilizarea 
energică a tuturor colecti
velor ăe oameni ai muncii 
din investiții la realizarea 
sarcinilor de plan ce le 
revin în acest an.

în domeniul agriculturii 
— au subliniat raportul 
prezentat și participant ii 
la dezbateri — se va ac
ționa energic pentru înfăp
tuirea obiectivelor stabilite 
la Consfătuirea din 7—9 
decembrie 1983 de la C.C. 
al P.C.R. și Consfătuirea 
de la Sinaia privind asi
gurarea condițiilor politice, 
organizatorice și materiale 
pentru obținerea in acest 
an ■ unor producții agri
cole record și realizarea 
prevederilor Programului 
unic de creștere a pro
ducției agricole In gospo
dăriile personale ale mem
brilor cooperatori și în 
gospodăriile țăranilor par
ticulari.

Avînd în vedere supra
fața limitată de teren de 
care dispunem, sporurile 
de producție urmează a se 
înregistra îndeosebi pe 
seama creșterii randamen
tului la hectar, la toate 
culturile trebuind să se 
obțină în acest an produc
ții medii la hectar de 3 320 
kg grîu, 3 370 kg orz, 3 245 
kg porumb, 20 450 kg legu
me, 20 350 kg cartofi, 
1170 kg fasole și 30 000 kg 
sfeclă de zahăr. Pentru 
folosirea intensivă a pă- 
mîntulul urmează să se 
realizeze culturi duble și 
succesive de legume pe. 
1 220 ha, porumb pentru 
siloz în cultura a doua pe 
5 450 ha și alte culturi 
duble furajere pe 7 510 
hectare, culturi intercalate 
în livezi pe 350 ha, din 
care 150 ha legume, 100 ha 

cartofi și 100 ha plante de 
nutreț.

Realizarea producțiilor 
prevăzute impune utiliza
rea integrală a fondului 
funciar, indiferent de deți
nători, organizarea asola- 
mentelor în sole mici și 
amplasarea corespunzătoare 
a culturilor, fertilizarea or
ganică și chimică a terenu
rilor. Atenție deosebită 
se va acorda calității lu
crărilor de pregătire a 
terenului, densității cultu
rilor, încadrării în epoca 
optimă a semănatului, în
treținerii la timp și strân
gerii fără pierderi a recol
tei. în acest scop organele 
și organizațiile de partid 
sînt chemate să desfășoa
re o intensă muncă politi
că și organizatorică, astfel 
Incit să se asigure o mobi
lizare generală a lucrăto
rilor din agricultură, a tu
turor locuitorilor satelor la 
executarea în cele mai bu
ne condiții a lucrărilor a- 
gricole.

Sarcini importante sînt 
stabilite pentru sectorul de 
creștere a animalelor, efec
tivele urmînd să crească 
substanțial la toate speciile 
și în toate sectoarele și, pe 
această bază, să sporească 
producția de lapte, carne, 
ltnă și ouă. în același
timp trebuie să se ob
țină 85 de viței la
100 vaci, 100 miei la 100 
oi și 1750 purcei la 100
scroafe, 2 003 litri lapte 
de la fiecare vacă, 3,13 kg 
lină de la fiecare oaie, 
iar greutățile medii de 
tăiere a animalelor să 
ajungă la minimum 360 kg 
pe cap la bovine, 105 kg 
pe cap la porcine și 30 kg 
pe cap la ovine.

Realizarea obiectivelor 
din zootehnie impune îm
bunătățirea radicală a acti
vității din acest sector, in- 
cepind cu reproducția, ca 
factor de bază al sporirii 
numerice și calitative a 
efectivelor. Atenție deose
bită să fie acordată creș
terii tineretului femei de 
reproducție. Pentru asigu
rarea bazei furajere este 
necesar ca 55—60 la sută 
din nutrețurile cultivate 
să fie leguminoase perene, 
să se fertilizeze toate su
prafețele destinate sfeclei 
ți porumbului furajer, iar 
pe pajiștile naturale să fie 
efectuate lucrări de curăți
re, insămînțări, supraînsă- 
mințări ți fertilizări pentru 
ca acestea să devină prin
cipala resursă din care să 
asigurăm masă verde pe 
întreaga perioadă de pășu- 
nat șl cantități rft mai 
mari de fînuri. Totodată 
vor fi continuate acțiunile 
începute în anii anteriori 
pentru modernizarea capa
cităților de producție, pen
tru a se asigura condiții 
bune de adăpostire, adă
pare, furajare, muls, micro
climat, folosind resursele 

. din unități cit și sprijinul 
unităților industriale. S-a 
relevat că o atenție aparte 
trebuie acordată asigură
rii de Îngrijitori corespun
zători, instruirii și califi
cării acestora, precum șl 
creșterii aportului perso
nalului sanitar-veterinar și 
al celui din rețeaua de 
reproducție și selecție, al 
celorlalți specialiști la rea
lizarea obiectivelor din 
zootehnie, a prevederilor la 
fondul de autoaproviziona- 
re și la fondul de stat. 
De asemenea, au fost sub
liniate sarcinile deosebit 
de Importante ce revin or
ganelor și organizațiilor de 
partid, organelor agricole 
și consiliilor populare în 
ceea ce privește înfăptui
rea prevederilor Programu
lui unic de creștere a pro
ducției agricole în gospo
dăriile personale ale mem
brilor cooperativelor agri
cole de producție și în 
gospodăriile producătorilor 
particulari.

Particlpanții la plenară 
au subliniat că organizația 
județeană de partid Hu
nedoara, cu cel peste 
100 000 de membri ai săi, 
constituie o puternică for
ță, capabilă să asigure mo
bilizarea și unirea efortu
rilor colectivelor de mun
că pentru îndeplinirea sar
cinilor ce ne revin din 
hotărîrile Congresului al 
XH-lea și ale Conferinței 
Naționale ale partidului.

Rezultatele bune obținu
te în anul 1983 reflectă 
activitatea pozitivă a or
ganizațiilor de partid pen
tru realizarea sarcinilor 
de plan, in organizarea 
cunoașterii, aplicării și în 
controlul îndeplinirii hotă
rârilor de partid, a legilor 
țării. Tot atât de adevărat 
este și faptul că nereali- 
zările înregistrate în anul 
trecut indică existența 
unor neajunsuri în stilul și 
metodele de muncă ale 
organelor și organizațiilor 
de partid.

Unele restanțe înregistra
te în realizarea planului din 
industrie, investiții, agricul
tură, din celelalte ramuri 
ale economiei județului sînt 
o consecință directă a fap
tului că atât comitetul 
județean, cît șl comitetele 
municipale, orășenești și 
comunale de partid nu s-au 
implicat în suficientă mă
sură în soluționarea tuturor 
problemelor de care a 
depins realizarea planului, 
nu au tras la răspundere 
cu toată fermitatea orga
nele de conducere colectivă, 
oadrele cu funcții de răs
pundere pentru neajunsu
rile manifestate în deru
larea producției.

Trebuie să crească pu
ternic rolul și răspunde
rea consiliilor oamenilor 
muncii, a cadrelor tehnico- 
inginerești din sectoarele 
prioritare — minerit, si
derurgie, energetică, inves
tiții, agricultură — față de 
realizarea planului, să în
tărim controlul de partid 
asupra activității ce o des
fășoară. Este necesar să fie 
îmbunătățită activitatea 
consiliilor populare, a or
ganizațiilor de masă și 
obștești, a celorlalte orga
nisme democratice din 
județ. Consiliul județean 
al sindicatelor, organele și 
organizațiile U.T.C., de 
femei, ale Frontului Demo
crației și Unității Socia
liste să se integrele mai 
organic și mai eficient în 
acțiunile organizate pentru 
realizarea sarcinilor de 
plan, să stimuleze partici
parea oamenilor la activi
tatea din toate domeniile, 
să dezvolte un climat de 
muncă creatoare, de ordine 
șl disciplină.

Participanțli la plenară 
și-au exprimat hotărîrea 
de a face totul ca anul 
1984 — anul aniversării a 
40 de ani de la actul isto
ric de la 23 August 1944, 
al Congresului al XIII-lea 
al partidului — să fie un 
an al realizărilor de vîrf 
din acest cincinal în acti
vitatea județului Hunedoa
ra.

Participanții la plenară 
au aprobat materialele 
aflate pe ordinea de zi și 
angajamentele județului în 
întrecerea socialistă pe 
anul 1984.

Plenara a hotărât elibe
rarea tovarășului Iile Lavu 
din rîndul membrilor co
mitetului județean, precum 
și din biroul Comitetului 
județean de partid și coop
tarea tovarășului Virgil 
Sicoe, prim-secretar al Co- 

‘ mitetului județean Hune
doara al U.T.C., în rîndul 
membrilor Comitetului ju
dețean de partid și alege
rea sa ca membru al bi
roului.

în încheierea lucrărilor 
plenarei a luat cuvîntul to
varășul Radu Bălan, prim- 
secretar al Comitetului 
județean de partid.
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îndeplinirea corectă a îndatoririlor de 
serviciu de către factorii de conducere
Principala cauză genera

toare <!»■ activități infrac
ționale constă într-o serie 
de carențe educative, ex
primate în atitudini dău
nătoare față de muncă, de 
responsabilitățile sociale, 
de avuția obștească. Cîmpul 
ei de acțiune poate fi în
gustat și chiar anihilat în 
condițiile cînd toți factorii 
de răspundere cu atribuții 
de conducere în activitatea 
economică își exercită co
rect și autoritar aceste a- 
tribuții, cu respectarea 
întocmai a prevederilor 
legii după care trebuie să 
se desfășoare procesele 
economice sau circuitul ac
telor normative. De aseme
nea, respectarea cu stric
tețe a prevederilor legii la 
selecționarea persoanelor 
chemate să mînuiască va
lori materiale și bănești 
și dublarea cu un control 
ierarhic riguros, operativ 
sînt pîrghii eficiente de 
limitare a activității in
fracționale. Ce se întimplă 
cînd nu sînt întrunite a- 
ceste condiții ?

Din analiza datelor sta
tistice privind infracțiunile 
*n dauna avutului obștesc 

>e anul 1983 rezultă că 
circa 40 la sută din va- 
’ >area pagubelor pricinuite 

? datoresc infracțiunilor 
d ? delapidare, iar 15 la 
• »tă — unor acte de înșe- 

f.ăc'îane. Să privim mai 
s'teat la grupa de infrac
țiuni păgubitoare ale avu- 

■i obștești. Cel ce săvîr- 
> je asemenea acte nu 

un neinițiat într-ale 
lor și nici în ceea ce 

...vețte consecințele în
călcării conștiente a legii. 
. intr-o selecție riguroa- 

pv Jaza argumentelor 
P care obligă legea, ase

menea oameni n-ar mai 
ajunge să mînuiască valori 
materiale sau bănești. Dar 

se întîmplă întotdeauna 
a.
Viorica Burtea gestiona 

lazinul din Banița al 
S. mărfuri industriale 
roșani. în iulie 1982
tse judecată pentru 
culă. Automat, un ase- 
nea personaj nu mai 
ea fi tolerat în munca 
gestiune. Dar a fost, 
uitatul ? într-un an și 
i — o delapidare de 
e 400 000 lei. Ce se 
npla dacă în cazul ei 
l colegei sale de gestiu- 
Ana Popa, funcționa 
linie controlul 7 în cel 
rău caz nu se ajungea 

la această mărime a pagu
bei. Dar contabila revi- 
zoare Floarea Popescu — 
deci un om cu răspun
dere și cunoscător al le
gii —, în loc să denunțe 
paguba constatată la un 
moment dat, a încercat să 
acopere delapidarea prin 
falsuri în acte. în conse
cință, așa după cum meri
tă, toți cei ce abuzează de 
încrederea pe care socie
tatea 0 are în ei, a ajuns 
și ea pe banca acuzaților.

Pentru încălcarea preve
derilor Legii 22/1968 cu 
privire la încadrarea ges
tionarilor are acum de 
suferit și directorul 
I.C.S.M.I. Petroșani, inclus 
în proces ca parte civil- 
mente responsabilă pentru 
acoperirea pagubei făcute 
avutului obștesc. în cazul 
acesta mai intervine și o 
altă condiție favorizatoare 
a infracțiunii — relațiile

O condiție 
esențială pentru 

prevenirea 
pagubelor din 
avutul obștesc

neprincipiale cu neamurile, 
cu prietenii. 190 000 lei au 
fost împrumutați de Viorica 
Burtea — ca urmare a 
unor solicitări repetate — 
nașei sale, Maria Pălădoiu, 
acuzată de complicitate la 
delapidare. Este bine să 
știm din ce sursă vin banii 
pe care-i primim cu lar
ghețe sub formă de îm
prumut. Maria Pălădoiu 
știa că banii primiți îm
prumut proveneau din ges
tiunea magazinului, dar so
licita ■ și primea în con
tinuare.

Indulgența sau neglijența 
la trecerea prin filtrul le
gii a persoanelor care 
mînuiesc valori materiale 
ori bănești a funcționat 
nefast și în cazul Elenei 
Bugnariu, fostă gestionară 
la C.P.A.D.M. Turdaș. Cu 
o ușurință greu de înțeles 
și imposibil de acceptat, 
conducerea cooperativei i-a 
încredințat, prin cumul, 
funcția de contabil și pe 
cea de casier al coopera
tivei. Văzîndu-se cu pîinea 
și cuțitul în mină, gestio
nara a tăiat cît timp a 
putut. Și a putut mult 
timp, de vreme ce activi
tatea ei infracțională s-a 
soldat cu o pagubă de 

peste 225 000 lei. Dacă a 
săvîrșit o greșeală, condu
cerea cooperativei o putea 
anihila printr-un control 
asupra modului cum conta- 
bila-casieră își îndeplinea 
atribuțiile, ori cunoscîndu-i 
mai bine modul de viață 
care depășea posibilitățile 
sale financiare legale. Nici 
una nici alta n-a făcut 
conducerea cooperativei, 
abdicînd astfel pur și sim
plu de la obligațiile sale.

Neglijența în serviciu 
„ocupă11 16 la sută din 
volumul pagubelor prici
nuite anul trecut avutului 
obștesc, iar furturile 27 la 
sută. Ce sînt însă în fond 
sustragerile prin furt din 
avutul obștesc dacă nu 
„roadele" nedorite ale 
neglijenței în asigurarea 
pazei bunurilor întreprin
derii ?

La CjS. Hunedoara. CjS. 
„Victoria- Călan și C.M.VJ. 
s-au constatat repetate 
sustrageri de contactori din 
argint de la utilaje în 
funcțiune sau in depozite, 
ori pur și simplu din ma
gazii. Numai asupra unui 
obiectiv nepăzit sau păzit 
superficial poate acționa 
infractorul nestingherit în 
ceea ce privește furtul de 
contactori de argint existau 
suficiente precedente pen
tru a se lua toate măsurile 
de prevenire. în mod inex
plicabil, în interiorul ma
gaziei de piese electrice a 
C. S. Hunedoara hoții au 
putut să opereze nestin
gheriți aproape o noapte 
întreagă sustrăgînd con
tactori — pastile în valoa
re de 234 000 lei. Ce fel 
de pază a fost asigurată la 
acea magazie despre care 
se știa că adăpostește piese 
de mare atracție pentru 
hoți ?

Am dorit ca prin aspec
tele de mai sus să subli
niem că infracțiunile pot 
și trebuie să fie prevenite; 
că ele nu sînt o fatalitate, 
însă pentru aceasta este 
necesar ca fiecare om al 
muncii, indiferent de func
ția pe care o îndeplinește, 
dar In mod deosebit ca
drele de conducere, să-și 
exercite conștiincios atri
buțiile și să vegheze la 
întărirea ordinii și disci
plinei în unitățile pe care 
le conduc sau în care-și 
desfășoară activitatea.

IOAN RETEGAN, 
procuror șef 

al județului Hunedoara

încălzire centrală

De cîteva zile, popasul 
„Zimbrul" din pădurea 
Slivuț de la Hațeg a tre
cut Ia o nouă și mai efi
cientă sursă de încălzire. 
Din materiale recupera
te a fost confecționat un 
cazan pe principiul termo- 
sifonului, cîteva elemente 
de radiator și acum cu 
2—3 găleți de cărbune ori 
cu lemne se face încălzi
re și atmosfera este cu 
totul alta în local

MAGAZIN 
AUTO-MOTO

în zona microraionului 4 
din municipiul Hunedoara 
s-a deschis un nou magazin 
auto-moto. Magazinul dis
pune de o suprafață utilă 
de circa 600 mp și aparți
ne întreprinderii comer
ciale de stat mărfuri in
dustriale din localitate. 
Cumpărătorii au posibili
tatea să găsească aici o 
gamă variată de accesorii 
și organe de mașini pen
tru majoritatea tipurilor 
de autoturisme românești 
și străine aflate în circu
lație în țara noastră. 
(Stelian Dena, corespon
dent).

Țesătovia de mătase Deva, 
secția țesătorie. Comunista 
Leontina Bonța lucrează la 
șase războaie.

Primăvara unei 
veri europene

Gerul, viscolele dra
matice, pe alocuri, ale 
acestui februarie răzbu
nător al iernii ce n-a 
prea fost, au înghețat 
zimbetul ghioceilor ce-au 
apărut mai zilele trecute. 
Un semn al primăverii 
este brutal amenințat, 
dar altul — fotbalul — va 
încerca, de mîine, să rezis
te, să înfrunte capriciile 
de făurar și chiar să 
încălzească inimile ale 
mii și mii de suporteri 
ai celei mai iubite dis
cipline sportive. Fotbalul 
se grăbește. își face apari
ția mai devreme ca de 
obicei și cu impetuozitate, 
masînd în 9 zile, patru 
de fotbal: 3 etape de cam
pionat și una de Cupa 
României, de mîine pînă 
duminica viitoare !

Fotbalul nostru pornește 
la drum lung și s-a... 
trezit din iarnă devreme, 
ca să ajungă sigur pe el 
la Paris. Vara fierbinte, 
pentru prima dată euro
peană pentru fotbalul ro
mânesc, începe cu o pri
măvară neîndoielnic agi
tată, trepidantă, încrînce- 
nată, în care nici un alt 
scop nu există decît cel al 
unei reprezentări de onoa
re la Campionatul euro
pean de fotbal. Campio
natul ce începe se preci
pită; nici nu se cunosc 
datele de disputare a 
etapelor din 18 martie 
încolo, iar cele care se 
cunosc programează 7 
meciuri de campionat 
într-un interval în care, 
altfel, ar fi fost 5...

Interese majore justi
fică graba, agitația, nerăb
darea. în acest tumult, 
fotbalul hunedorean este 
implicat, atît cu obligații 
și obiective directe ale 
celor două divizionare A, 
cît și prin contribuția 
la constituirea loturilor 
reprezentative. Cel puțin 
11 jucători hunedoreni 
sînt vizați de aceste o- 
bligații : Klein, Gabor, 
Mateuț — la lotul națio
nal, Bogdan și Văetuș — 
la „olimpici", Cojocaru, 
Tîrnoveanu, Alexa, M. 

Popa, Lasconi — la tine
ret, Henzel — la juniori. 
Lor li se pot adăuga ori- 
cînd alți jucători buni, 
talentați, de care, la ora 
aceasta, echipele noastre 
nu duc lipsă.

Fotbalul românesc tra
versează un moment bun, 
o etapă fericită, în care, 
iată, paradoxal, Corvinul 
— furnizoare de jucători 
la toate eșaloanele re
prezentative, se află într-o 
situație grea, neliniștită. 
Și, totuși, în această iar
nă cînd Corvinul trebuia 
să-și strîngă rîndurile 
într-un efort comun, ea a 
fost., risipită, făcîndu-și 
datoria de a răspunde 
intereselor majore ale fot
balului, împărțindu-și Io
tul în 4 grupuri de jiueă- 
tori. Abia a reușit acum 
trei zile să joace un meci 
în „trupă completă", dar 
și acela fără Gabor. Așa 
că misiunea echipei, în 
condițiile accelerării re
turului, devine un obiec
tiv care abia în acest 
marș forțat trebuie să 
unească formația într-un 
tot apt să-și asume re
dresarea poziției In cam
pionat Suporterii Corvi- 
nului contează pe capaci
tatea lotului, pe valoarea 
Iui reală, pe competența 
antrenorului și forța clu
bului de a asigura înde
plinirea obiectivului. Afla
tă într-o situație bună. 
Jiul demonstrează capa
citatea proprie de a-și 
asigura poziția prin re- 
numele invincibilității pe 
teren propriu, prin forța 
sa de joc și valorificarea 
completă a calităților fie
cărui jucător în parte. 
Primăvara fotbalistică ce 
începe este și examenul 
de atestare a antrenoru
lui Gogu Tonca, și prin 
aceea că ține să lanseze 
noi jucători la Jiul în 
acest retur.

Cu gînduri bune pentru 
primăvara unei veri eu
ropene, să adresăm, deci, 
și echipelor noastre urări 
de deplin succes în noul 
sezon oficial.

NICOLAE STANCIU

Locuințe pentru mineri SĂPTĂMÎNA VIITOARE LA TELEVIZIUNEPentru oamenii muncii 
a Exploatarea minieră 
nda-Certej, de cu- 

s-a dat în folo- 
un bloc cu 40 

arsoniere. De aseme- 
constructorii Șantieru

lui nr. 2 Deva sînt în sta
diu avansat de execuție cu 
lucrările la alte 28 de a- 
partamente, care se ridică 
în viitorul centru civic al 
comunei.

O mamă a fost
abandonată

vreme le-a oblojit 
opilăria, cit timp le-a ve

gheat devenirea in oameni 
puternici fi sănătoși, Rafila 
Miha, din comuna Buceș, a 
fost pentru fiii ei o mamă 
iubită, apreciată, respecta
tă.

O dată cu trecerea 
timpului, acum cînd vîrsta 
bătrînei mame se măsoară 
in mai mult de 80 de ani, 
dragostea și respectul fiilor 
au dispărut, s-au risipit. 
Așa se face că de vreo 
2—3 ani drumurile femeii 
au pribegit pe la o rudă 
sau alta, pe la vecini și 
eunoștinfe, oriunde, numai 
în casa fiilor, nu I Candin 
Miha (pădurar la Ocolul 
silvic Brad) și Gheorghe 
Miha (factor poștal la Ofi
ciul P.T.T.R. Abrud) refuză

să-și găzduiască mama, de
venită... o povară de care 
nu știu cum să scape mai 
lesne. Lăsind-o în grija 
Consiliului popular comu
nal Buceș — care l-a în
tocmit dosarul pentru inter
nare într-un cămin de bă- 
trîni — cei doi fii — oameni 
cu copii la rindul lor — au 
comis o faptă nici pe de
parte demnă de responsa
bilitatea ce-o aveau față 
de bătrîna și trista lor 
mamă. Atitudinea lui C. M. 
și Gh. M., dezaprobată de 
oamenii de bună-credință, 
nu poate trece neobserva
tă nici de colectivele de 
muncă ale celor doi fii, de 
colegii de lucru ai aces
tora.

C. POPESCU

DUMINICA, 19 FEBRUARIE

• 8,30 Teleșcoală • 9,00 Alma
nahul familiei • 9,30 De strajă
patriei • 10,00 Muzica pentru toți
• 10,30 Viața satului • 11,45 Lumea 
copiilor • 13,00 Album duminical. 
Din cuprins ; * Telex * Divertisment 
muzical * Program folcloric * Sub 
cupola circului * Trei premii, trei 
șlagăre * Cascadorii risului * Balet
• Antologia umoristică Tv. * Melodii 
fără vîrstă • 14,30 Desene animate
• Muzică ușoară ★ Drumuri printre 
amintiri * Cele mai frumoase me
lodii populare românești * De Ziua 
Ceferiștilor. Reportaj * Telesport ★ 
Colecții și colecționari * La început 
de campionat, totul despre... fotbal, 
cu arbitrul Chiriac Manușaride * 
Umor și muzică * Semnal ♦ Vocile 
veacului : Placido Domingo ★ Sec
vența telespectatorului • 18,00 Film 
serial. „Viața lui Leonardo da Vinci"
• 18,40 Micul ecran pentru cei mici
• 19,00 Telejurnal • 19,15 Concertul 
extraordinar al formațiilor muzicale 
ale Radioteleviziunii • 19,50 Tele- 
cinemateca. „Teheran ’43". Premieră 
Tv. Coproducție U.R.S.S. — Elve
ția — Franța • 21,50 Telejurnal * 
Sport.

LUNI, 20 FEBRUARIE

• 20,00 Telejurnal • 20,20 Pano
ramic economic • 20,40 Film româ
nesc în serial. Ecranizări după opere

literare. „Codin". Coproducție româ- 
no-franceză. Episodul 1 • 21,15
Stop-cadru pe mapamond • 21,30 
Tezaur folcloric • 21,50 Telejurnal.

MARȚI, 21 FEBRUARIE
• 15,00 Telex • 15,05 Clubul ti

neretului • 15,25 Viața școlii • 15,45 
„Karino" • 16,10 Agrozootehnia pe 
înțelesul tuturor • 20,00 Telejurnal
• 20,20 Actualitatea în economie • 
20,35 Refrene... amintiri. Melodii de 
muzică ușoară • 20,45 Revista lite- 
rar-artistică Tv. • 21,05 Teatru Tv. 
„ O întîmplare la poștă". Producție 
a televiziunii din Praga. Premieră 
pe țară • 21,55 Videoteca interna
țională • 22,20 Telejurnal.

MIERCURI, 22 FEBRUARIE
• 15,00 Telex • 15,05 Civica • 

15,20 Formații artistice în Festiva
lul național „Cîntarea României" • 
15,30 Emisiune în limba maghiară • 
20,00 Telejurnal • 20,20 Actualita
tea în economie • 20,30 Coruri ce
lebre din opere • 20,40 Forum poli
tico-ideologic • 20,55 Film artistic. 
„Un caz rezolvat". Premieră pe țară
• 22,15 Telejurnal ★ Sport.

JOI, 23 FEBRUARIE

• 15,30 Agronomie Tv. • 15,45
Studioul tineretului • 16,20 Sec
vențe din Guyana. Documentar • 
20,00 Telejurnal • 20,20 Actualita

tea în economie • 20,35 Dezbateri 
culturale • 20,55 Film serial. „Viului 
fierbinte" • 21,55 Discorama • 22,20 
Telejurnal.

VINERI, 24 FEBRUARIE
• 15,30 Viața culturală • 15,50 

La volan • 16,00 Emisiune în limba 
germană • 20,00 Telejurnal • 20,20 
Actualitatea în economie • 20,35 
Studioul șlagărelor. Muzică ușoară 
românească • 20,50 Cadran mondial
• 21,10 Film artistic. „Mirajul". 
Premieră pe țară • 22,05 Farmecul 
operetei • 22,20 Telejurnal.

SIMBATA, 25 FEBRUARIE

• 13,00 Telex • 13,05 Kuweit.
Reperele progresului • 13,15 La 
sfîrșit de săptămină. * Gala dese
nului animat * Șah * Pagini din 
creația lui Rossini * Privlndu-ne 
țara, privindu-i pe oamenii ei. Repor
taj * Prime audiții * Sub cupola 
circului * Muppets • 16,25 împliniri 
și perspective. Azi, județul Bihor • 
16,45 Februarie. Cronica evenimente
lor politice • 19,00 Telejurnal *
Sport • 19,20 Teleenciclopedia • 
19,50 Film serial. „Jean Cristophe"
• 20,45 Varietăți... la hanul Ancuței
• 21,45 Telejurnal * Sport • 22,00 
Meridianele cîntecului și dansului
• 22,25 Nocturna melodiilor. Pro
gram de muzică ușoară, muzică 
populară, romanțe, melodii de 
neuitat.



Popoarelor Afro-Asiatice, 
programată pentru l_... 
mai ax., la Alger.

Poziția și inițiativele României prezentate 

la Conferința pentru dezarmare de la Geneva

I

GENEVA 16 (Agerpres). 
— în cadrul ședinței ple
nare de joi a Conferinței 
pentru dezarmare de la Ge
neva, delegația română, în 
conformitate cu mandatul 
încredințat de Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., a expus, la acest 
început de sesiune, poziția 
României, concepția, pro
punerile și inițiativele tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
în problemele dezarmării.

In intervenția sa, dele
gația română a pornit de 
la analiza realistă, lucidă 
și aprofundată făcută de 
președintele României în 
legătură cu gravitatea si
tuației internaționale ac
tuale, caracterizată prin 
intensificarea fără prece
dent a cursei înarmărilor, 
în primul rînd nucleare, 
prin ascuțirea contradicții
lor și tensiunilor, precum 
și prin lipsa unui dialog 
efectiv în problemele dez
armării, ceea ce amplifică 
riscul urtui război nuclear 
pustiitor.

Tema majoră a negocie
rilor din acest an în Con
ferința de la Geneva tre
buie să o constituie proble
ma dezarmării nucleare, 
atît din cauza pericolului 
imens pe care-1 reprezintă 
arsenalele nucleare, cit și 
pentru faptul că, în con
dițiile suspendării celor
lalte negocieri pe această 
temă. Conferința de la Ge
neva are o responsabilita
te unică.

Delegația română a făcut 
propuneri concrete pentru 
dinamizarea negocierilor 
pe tema interzicerii arme
lor chimice, a armelor ra- 
diologice, a noilor arme de 
distrugere în masă și sis
teme de asemenea arme și 
s-a pronunțat, de aseme
nea, în favoarea punerii la 
punct și definitivării ur
gente a programului global 
de dezarmare, solicitat de 
Adunarea Generală a 
O.N.U.

J
■ CAIRO. - întors la 

Cairo de la Washington, 
președintele Egiptului, Hosnî 
Mubarak, a declarat câ a 
căzut de acord cu președin
tele Ronald Reagan și cu 
regele Hussein al Iordaniei 
asupra reluării eforturilor 
de pace in Orientul Mijlo
ciu. El a menționat că nu 
s-a ajuns, totuși, la o pozi
ție comună cu privire la 
mijloocele necesare pentru 
aceasta. Mubarak a adău
gat că Administrația ame
ricană a refuzat să-și 
schimbe poziția și a res
pins sugestia lui cu privire 
la .inițierea unui dialog 
direct" între S.UA și OE.P.

Pentru transformarea balcanilor intr-o 

zonă fără arme nucleare
ATENA 16 (Agerpres). — 

Conferința țărilor balcani
ce ia nivel de experți, care 
se desfășoară la Atena, a 
continuat, joi, cu discuta
rea căilor și modalităților 
de promovare a transfor
mării balcanilor într-o zonă 
lipsită de arme nucleare, 
de baze militare și de tru
pe străine. Au luat cuvin- 
tul reprezentanții Bulga
riei, Turciei, României și 
Iugoslaviei.

Prezentînd concepția 
României, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, privind 
realizarea acestui obiectiv, 
delegația română a relevat 
eforturile constante și pro

punerile cu caracter de 
pionierat ale țării noastre 
vizind dezvoltarea cooperă
rii și creșterea încrederii 
în Balcani, stabilirea unui 
climat de prietenie și bună 
vecinătate în raporturile 
dintre statele regiunii.

Delegația română a re
levat importanța propune
rii președintelui Nicolae 
Ceaușescu privind organi
zarea unei reuniuni la ni
vel înalt a statelor balca
nice, ca acțiune de natură 
să contribuie la atingerea 
obiectivelor de cooperare, 
bună vecinătate, înțelegere 
și securitate ale popoare
lor din regiune.

■ SAN SALVADOR. - 
Puternice schimburi de fo
curi intre forțe ale Frontu
lui Farabundo Marti pentru 
Eliberare Națională (FMLN) 
și armata salvadoriană au 
fost semnalate, miercuri, în 
regiunea centrală a țării — 
transmite agenția Prensa 
Latina, citind surse locale. 
Insurgenții au atacat pozi
țiile armatei din zona Do- 

ț lores, în departamentul Ca
banas, provocînd inamicu
lui mari pierderi în oameni 
și tehnică de luptă. Simul
tan, în departamentul San 
Vicente, în perimetrele O- 
regano și Chilillo, de lingă 
orașul Santa Clara, au fost 
înregistrate înfruntări pre
lungite între F.M.L.N. și ar
mată.

\ 
tree, . 
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■ ROMA. - Generalul ' 
american Leamon Hunt, \ 
director general al Forței
multinaționale pentru men
ținerea păcii in Sinai, și-a
pierdut viața, in urma unui
atentat comis asupra sa
miercuri seara la Roma, in
formează agențiile interna
ționale de presă.

Trei teroriști au tras mai 
multe focuri de armă asu
pra lui Hunt, ronindu-l grav, 
după care ou dispărut la 
bordul unui automobil. Vic
tima a încetat din viață la 
spital.

Atentatul a fost revendi- 
cat de o organizație ex
tremistă, informează agen- 
ția Reuter. țj

\ 
\
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■ ACCRA. - In capitala 
Ghanei se desfășoară lu
crările Conferinței interna
ționale de solidaritate cu 
lupta de eliberare a po
poarelor din Africa aus
trală, în pregătirea celui 
de-al IV-lea Congres al Or
ganizației de Solidaritate a

■ TOKIO. - La Tokio a 
avut loc un simpozion con
sacrat vieții și operei lui 
Mihai Eminescu, organizat 
de Asociația de prietenie 
Japonia—România, cu spri
jinul Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste.

Cu această ocazie a fost 
organizată o expoziție cu- 
prinzînd lucrări ale lui Mihai 
Eminescu și fotografii.

l
1
l

■ MAPUTO. - Un purtă
tor de cuvînt al guvernului 
mozambican citat de agen
ția France Presse, a anun
țat câ in urma ciclonului ce 
s-a abătut, la sfirșitul lunii 
ianuarie, asupra regiunilor 
din " ”
ne și-au pierdut viața, 36 
sînt
au
Totodată, valoarea pagube- I 
lor materiale se ridică la 
peste 100 milioane dolari.

sudul țârii, 176 persoa-

date dispărute și 10 000 
rămas fără locuințe.
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■ SARAJEVO 16 (Ager
pres). Actorul iugoslav Zvo- 
nimir Rogoz este, probabil, 
veteranul invitaților de o- 
noare ai Olimpiadei albe 
de la Sarajevo. în vîrstă 
de 97 de ani, Z. Rogoz tur
nează în prezent un film 
cu caracter autobiografic 
intitulau. „Viața conti
nuă" .

• Celebrul cosmonaut so
vietic Aleksei Leonov, pri
mul om care a ieșit in spa
țiul extraterestru, a fost 
prezent luni la Veliko 
Polje, unde i-a încurajat 
pe schiorii participant la 
proba de 15 km.

• Arbitrul american M. 
Faucette, care în prima zi 
a turneului de hochei pe 
gheață a condus meciul 
Austria — Finlanda, a su
ferit un atac de cord, 'din 
fericire fără urmări grave. 
El a fost internat într-un 
spital din Sarajevo, unde 
urmărește la televizor în
trecerile olimpice și în pri
mul rînd partidele de ho
chei.

• Participanții la con
cursul de sărituri cu schiu- 
rile de la trambulina de 
90 m au efectuat primul 
antrenament la Malo Polje, 
cea mai lungă săritură 
fiind realizată de finlande
zul Matti Nykaenen — 115 
m. Rezultate bune au mai 
obținut cehoslovacii Pavel 
Ploc — 113 m și Vladimir 
Podzimek — 109 m.

• Cel mai sărbătorit
■ ■ al actualei ediții a 

■ albe de la Sa

SPORT
Jocurile Olimpice de iarnă

rajevo, a fost până în pre
zent, fără îndoială, schio
rul alpin Jure Franko, cel 
ce a adus în proba de sla
lom uriaș prima medalie 
pentru Iugoslavia. Mii de 
suporteri, agitînd steaguri 
și scandînd numele vice- 
campionului olimpic, au 
defilat.prin Sarajevo pînă 
seara tîrziu.

în vîrstă de 21 de ani, 
student la Universitatea 
din Liubliana, Jure Fran
ko a realizat la Sarajevo 
cea mai bună performanță 
din cariera sa.

• Nici ninsoarea puter
nică, nici vîntul tăios, nici 
înt unericul nu l-au împie
dicat pe Andrzej Obalski, 
un avocat din Cracovia 
să-și îndeplinească visul: 
prezența la J.O. de iarnă, 
venind pe bicicletă. Obal
ski a parcurs pe bicicletă 
1 381 km, străbătând Polo
nia, Austria și Cehoslova
cia, iar în timpul jocurilor 
s-a deplasat la diferitele 
baze sportive folosind ace
lași vehicul, ignorînd stra
tul de zăpadă care a atins 
în unele porțiuni 1,30 m...

• Unul dintre biatloniș- 
tii remarcați în proba de 
10 km a fost argentinianul 
Luis Rios, dar ceea ce a 
atras atenția nu a fost lo
cul ocupat (60 din 63 de 
concurenți), ci faptul că era

singurul stîngaci înscris în 
această probă...

• O scenă mai puțin o- 
bișnuită s-a petrecut în 
timpul probei masculine 
de slalom uriaș, scenă care 
i-a adus costaricanului Ar
turo Kinch (în vîrstă de 20 
de ani), multe aplauze : 
după ce a ratat ultima 
poartă înaintea finișului — 
greșeală care de obicei du
ce la abandon — Kinch, 
ignorînd cronometrul, s-a 
oprit din cursă, s-a întors 
și a reluat parcursul, evi- 
tind descalificarea. „Locul 
80 pe care l-am ocupat nu 
contează, a declarat Kinch. 
Nu spune o deviză olimpi
că: „La jocuri important 
este să participi ?“.

• Participanții în proba 
de biatlon au avut plăcuta 
surpriză să fie salutați în 
apropierea startului de un 
uriaș om de zăpadă, echi
pat ca un biatlonist, crea
ția sculptorului iugoslav 
Miroslav Sipek, fost com
ponent al echipei olimpice 
de biatlon a Iugoslaviei.

• Purtătorul de cuvînt 
al Comitetului de organi
zare, Miroslav Jancici, a 
declarat că nici un control 
antidoping efectuat pînă în 
prezent Ia Sarajevo nu a 
fost pozitiv.

• Cîștigătorul slalomului 
uriaș, elvețianul Max Ju- | 
len, constituie un verita- . 
bil exemplu de voință și I 
pasiune sportivă. în 1979, • 
în urma unei căzături, care ■ 
i-a provocat deplasarea u- I 
nor vertebre, Julen a fost * 
sfătuit de medici să aban- | 
doneze schiul. După numai • 
citeva luni de pauză însă, I 
Julen a reluat antrenamen- . 
tele, devenind din nou u- I 
nul dintre cei mai valoroși ; 
schiori alpini.

• Campionii olimpici în .’
proba de săniuțe pentru | 
două persoane, vest-ger- • 
manii Hans Stangassinger | 
și Franz Wembacher, prac- • 
tică în timpul liber și alte I 
discipline sportive. Stan- ' 
gassinger (24 de ani) con- > 
curează în competiția de < 
motociclism, iar Wemba- j 
cher este unul dintre cei I 
mai buni jucători ai echi- * 
pei de fotbal Bischofswie- | 
sen, din campionatul regio- • 
nai. s

• Karin Enke (R.D. Ger- i 
mană) a cucerit cite o me- • 
dalie olimpică în fiecare . 
din cele patru probe ale I 
concursului de patinaj vite- ' 
ză: aur la 1 000 m și 1 500 | 
m și argint la 500 și 3 000 • 
m. Adăugind la aceasta și I 
titlul olimpic în proba de . 
500 m cîștigat la Lake | 
Placid, Karin Enke devine J 
una dintre „colecționarele" j 
de medalii din istoria J.O. I 
de iarnă, după celebra * 
campioană sovietică Lidia | 
Skoblikova, care a obținut • 
șase medalii de aur: două I 
la Squaw Valley — 1960 și , 
patru la Innsbruck — 1964. i

CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL 
ELECTRONIC DEVA

Strada Dr. P. Groza nr. 30 

încadrează
• MERCEOLOG

în condițiile prevăzute de Legea nr. 12/1971 
și care posedă carnet de conducător auto.

Retribuirea se face conform prevederilor 
Legii nr. 57/1974, majorată.

REGIONALA GAZ METAN 

HUNEDOARA-DEVA

ANUNȚĂ

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

Astfel de cazuri au fost depistate în cadrul aso
ciațiile! de locatari din cart’erul Micro 15 Deva : blo
cul 47 — ap. 6, 7. 9 și 16, locuite de familiile Szabo 
Iosif. Gheorehe Florea. Zoica Tonei. Sobeșteln Andrei; 
blocul 73 : ap 2 și 3. locuite de familiile Stancu Ioatw 
și Moldovan Alexandru. V

Pentru aceste fapte, Reg'onala de gaz metan Deva 
aplică sancțiuni contravenționale. în conformitate cu J 
art. 16. lit. a din Decretul 243/197» de la 300—800 lei3

Atragem atenția atît consumatorilor de gaze cît 
și asociațiilor de locatari că DEGRADAREA CONTO- 
R1LOR DE GAZE SI MODIFICAREA INSTALAȚII-. 
LOR DE UTILIZARE AFERENT!» SE SANCȚIONEAJ 
ZA. în conformitate cu art. 16. lit. c din DecrettM 
243/1978 CU AMENDĂ DE LA 5 000—10 000 LEI ȘI 
CU ÎNCASAREA CONTRAVALORII MIJLOCULUI 
FIX DETERIORAT.

Anunțăm consumatorii și abonații de gaze natu
rale că ÎNCEPÎND CU DATA DE 1 MART’E 1984, SE 
VA RELUA ACTIVITATEA DE VFRIFICARI 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.

Facem cunoscut unităților socialiste și persoanelor 
particulare care execută lucrări în zonele cu ret 
de gaze că au obligația să obțină avizul unității no. 
tre pentru efectuarea de lucrări de sistematizare și 
de pozare de rețele și instalații în gospodăria subte
rană. Contravenienții se sancționează cu amendă de 
Ia 5 000—10 000 lei, în conformitate cu art. 16 lit. c 
din Decretul 243/1978.
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• Vînd apartament două ca
mere. Deva, AJeea Armatei, 
bloc 7, scara III, apartament 4, 
lîngă restaurantul ..Astor5? “.

(4212)
• Vînd sau schimb aparta

ment două camere Cluj-Napo- 
ca, cu Deva. Telefon 956/16423, 
vieie 18—21. (4213)

• Vînd casă gaze, apă, baie. 
Deva, Grivița nr. 18. (4174)

• Vînd Dacia 1300 neridica
tă. Deva, telefon 20225, după 
orele 17. (4218)

DECESE

O Fiica Aurelia, ginerele 
loan Bălan, frații și nepoții 
anunță cu profundă durere 
încetarea din .viață a celei ce 
a fost o bună mamă, soacră 
și bunică

MAGDA FLOAREA, 
în vîrstă de 70 ani.

înhumarea astăzi, 17 februa
rie 1984, orele 14, la cimitirul 
din strada Eminescu, Deva.

(4215)

• Cu adîncă durere soțuF’ 
Simion și fiica Luminița 
anunță încetarea din viață, 3 
după o lungă și grea su* 
ferință a bunei soții și 
mame

CLARA BOTAȘ, 
în vîrstă de 45 ani.

Inmormîntar.;a are loc azi, 
la cimitirul din strada E- 
minescu Deva, orele 14,00.

Nu te vom uita niciodată.

• Colectivul de oameni 
ai muncii de la I.C.S. măr
furi industriale Deva este 
alături de colegul lor Botaș 
Simion, în greaua încerca
re pricinuită de decesul so
ției sale

CLARA.
Transmitem familiei în

doliate sincere condolean
țe. (4216)

• Sîntem alături de voi, 
Luminița și Simion, la 
pierderea prematură a ne
prețuitei voastre mamă și 
soție,

CLARA.
Sincere condoleanțe din 

partea familiei Popa Iosif.
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