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Acțiuni ferme pentru înfăptuirea 
politicii demografice și asigurarea 

unui spor corespunzător al populației
Subliniind importanța 

deosebită a factorilor de
mografici în dezvoltarea 
generală a societății româ
nești, Comitetul Politic 
Executiv al C. C. al P.C.R. 
a apreciat în recenta sa 
ședință, că și în domeniul 
creșterii natalității, asigu
rării unui spor corespunză
tor al populației și întări
rii familiei s-au obținut 
unele realizări importante. 
Pe baza dezvoltării gene
rale economice și sociaie, 
în societatea noastră so
cialistă s-au asigurat toate 
condițiile pentru ridicarea 
generală a stării de sănă
tate a populației. A fost 
creată o largă rețea de 
asistență sanitară, s-au 
repartizat și se repartizea
ză importante fonduri 
pentru creșe și grădinițe, 
alocații de stat pentru 
copii, indemnizații și alte 
forme de sprijin a fami
liilor eu mai mulți copii. 
Acestea au dus ia îmbună
tățirea sănătății poporului 
constituind — alături de 
celelalte măsuri social-e. 
conomice luate de partid 
și de stat — un factor im
portant în creșterea calită
ții vieții în țara noastră.

Steluțele 
hârirciei

Fruntașul anului 1983 la 
Uzina de utilaj minier și 
reparații Crișcior a fost 
desemnat lăcătușul Toma 
Tomodan.

Este un meseriaș „clasa 
I“, cu minte ageră și miini 
de aur, il caracterizează 
Victor Almășan, secretarul 
comitetului de partid pe 
uzină. Este cel de colo, 
care lucrează cot la cot cu 
oamenii din echipa pe care 
o conduce. Este exemplu 
pentru toți. Și toți îl ur
mează.

— cum ați ajuns „nu
mărul 1“ în hărnicie, pe 
anul 1983, Toma Tomodan 7

— Prin muncă, dăruire, 
pasiune, răspundere, dis
ciplină...

— De ctți ani lucrați la 
U.U.M.R. ?

— De 37 bătuți pe mu
chie.

— Sînt mulți, sînt pu
țini 7

— Mi-a plăcut așa de 
mult munca, meseria mea 
de lăcătuș, că aproape nu 
știu cind au trecut anii.

— Ați mal fost fruntaș 
în producție 7

— Păi de cind se dau 
steluțe pentru hărnicie în 
muncă, eu am primit an 
de an. Am vreo 20 la nu
măr.

— Absențe nemotivate 7...
— Nu cunosc termenul. 

Și nici nu-1 accept pentru 
oamenii din echipa mea. 
De fapt, stnt băieți buni. 
Ioan Golcea, loan Ciocan, 
Ioan Betea, loan luga șl 
alții îmi calcă pe urme, 
cum se zice. Voi avea cui 
preda ștafeta muncii și a 
acumulării do steluțe ale 
hărniciei.

G. DINU

MIERCURI, 7 MARTIE 1984

înfăptuirea politicii de
mografice a partidului a 
constituit și constituie o 
preocupare permanentă a 
Comitetului județean de 
partid, consiliului popular 
județean, a organelor și 
organizațiilor de partid, de 
masă și obștești, care asi
gură îndrumarea și coor
donarea unităților samta. 
re, a tuturor factorilor Im
plicați în întărirea fami
liei, în protecția medico- 
socială a femeilor și în 
mod special a femeii gra
vide. Programele elabora
te prin comisia județeană 
de demografie au urmărit 
dezvoltarea rețelei sani
tare pentru luarea în evi
dență a gravidelor, exami
narea medicală periodică 
a acestora, asigurarea de 
locuri în maternități pen (Continuare in pag. a 2-a)

Deva. Bulevardul „Decebal“.

Comuna Hărău in pragul campaniei agricole de primăvară
Calendaristic, primăvara 

1984 a început, iar lucră
torii ogoarelor — coopera
tori, mecanizatori și spe
cialiști — au datoria de 
înaltă răspundere de a fi
naliza toate pregătiirile me
nite a asigura cadru optim 
bunei desfășurări a bătă
liei pentru obținerea de 
producții record în acest 
an.

Cum se desfășoară lu
crările pentru realizarea 
unor producții superioare 
în cele trei cooperative a- 
gricole de producție din 
comuna Hărău ? S-a înche
iat — la C.A.P. Hărău, 
Bîrsău și Banpotoc — fer
tilizarea fazială a culturilor 
semănate în toamnă, efec- 
tuîndu-se lucrările de bu
nă calitate. Se desfășoară 
în ritm susținut fertiliza
rea terenului cu îngrășă
minte organice, fiind trans.

- portate in cîmp peste 3 300 
tone gunoi de grajd. Aici 
însă există diferențe mari 
intre cele trei unități agri
cole din comună. Dacă la 
C.A.P. Hărău s-au dus în 
cîmp 2 500 tone, la C.A.P. 
Bîrsău, Toma Lenghel, In
ginerul șef al cooperativei 
ne spunea că s-au trans
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tru toate nașterile. O a- 
tenție deosebită s-a acor
dat prevenirii și comba
terii atît a avortului spon
tan, cît și a celui provocat.

Alături de măsurile cu 
caracter medical au fost în
treprinse și acțiuni educa
ționale la care și-au adus 
contribuția organele și or
ganizațiile de sindicat, 
U.T.C., organizațiile de fe
mei, ale O.D.U.S.. toate în 
ideea creșterii sporului na
tural al populației. Tre
buie arătat însă că evolu
ția indicatorilor demogra
fici ai populației în jude
țul nostru nu este cores
punzătoare, natalitatea 
fiind în 1983 sub 'cea rea
lizată în 1982.

portat numai 502 tone în
grășăminte naturale. Or, în 
ferma zootehnică din Bîr
său există la ora actuală 
în jur de 500 tone gunoi, 
iar cantitatea sporește din 
zi în zi. Conducerea coo
perativei are datoria să 
mobilizeze la fertilizarea 
terenului toate atelajele, 
fără să mai aștepte sosi

1984 - AN DE PRODUCȚII 
AGRICOLE RECORD

rea formației de fertilizare 
a secției din Hărău a 
S.M.A. Deva.

La C.A.P. Banpotoc au 
fost fertilizate cu îngrășă
minte organice terenurile 
ce vor fi cultivate cu car
tofi și sfeclă de zahăr Su
prafața pe care s-a admi
nistrat este încă mică — 
numai 18 ha. Conducerea 
cooperativei ar fi trebuit 
să se ocupe de aplicarea 
unor cantități mai mari de 
îngrășăminte organice, pre- 
luînd și o parte din gu
noiul disponibil la . gospo
dăriile populației.

în grădina de legume a
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COCS PESTE PLAN

Colectivul de muncă 
al secției cocsificare, 
din cadrul uzinei nr. 1 
cocsochimică, continuă 
să se mențină — prin 
hărnicie și realizări — 
pe primele locuri ale 
întrecerii socialiste din 
C.S. Hunedoara. Dind 
atenția cuvenită întreți
nerii și exploatării agre
gatelor și instalațiilor, 
respectării riguroase a 
tehnologiilor de fabrica
ție, cocsarii hunedoreni 
au realizat suplimentar 
sarcinilor de plan pe 
cele două luni și șase 
zile din an o cantitate 
de peste 4 400 tone cocs 
metalurgic de bună ca
litate. Întregul spor de 
producție a fost obținut 
pe seama creșterii pro
ductivității muncii și in 
condițiile reducerii con
sumurilor de cărbune și 
de energie electrică pe 
tona de cocs.

MATERIALE 
REFOLOSIBILE 

ÎN PLUS

In importanta sa ac
tivitate de alimentare a 
secțiilor productive cu 
materii prime și mate
riale refolosibile, colec
tivul uzinei nr. 8, din 
cadrul C.S. Hunedoara, 
își concentrează preocu
pările spre recuperarea, 
pentru reintroducerea 
in circuitul economic, a 
unor importante canti
tăți de materiale feroa
se, neferoase și refrac
tare. Urmare a străda
niilor oamenilor muncii 
de aici, de la începutul 
anului au fost recupe
rate, peste prevederile 
de plan, 28 tone metale 
feroase, 14 tone oțeluri 
aliate, 60 tone fier vechi, 
11 tone scoarță din hal
da de zgură, 160 tone 
cărămidă bazică. (Ste- 
lian Dena, corespon
dent^.

C.A.P. Hărău s-au acoperit 
cu folie de polietilenă 
1254 mp, suprafață desti
nată producerii răsadurilor. 
Au fost pregătite paturile 
calde, iar din suprafața 
totală a grădinii au fost 
fertilizate 21 ha, acțiunea 
aflîndu-se în desfășurare. 
Sistemul de irigații se află 
în stare de funcționare.

Pentru a realiza toate lu
crările la timp și de bună 
calitate a fost alcătuită o 
echipă de legumicultori 
dintre locuitorii satului.

O problemă de maximă 
importanță este procurarea 
în întregime a semințelor 
necesare în campania agri
colă de primăvară. Cele 
trei unități agricole și-au 
asigurat sămînța de po. 
rumb de care au nevoie 
conform planului de cul
turi pe acest an. La C.A.P. 
Hărău. cum ne-a spus Tra
ian Urs an, președintele u- 
nității, ș-a trecut la sorta
rea cartofilor de sămînță,

ACTIVITATEA DE EXPORT 
calitate • dinamism ♦ eficiența 
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Laminatorii hunedoreni - consecvenți 
in onorarea contractelor la export

O primă remarcă: pro
dusele din sîrmă și dife
rite alte profile metalice 
realizate în acest an la 
Uzina nr. 4 laminoare a 
C.S. Hunedoara sînt ex
portate în 15 țări ale lu
mii. A doua: s-a lărgit 
gama de tipodimensiuni și 
s-a îmbunătățit calitatea 
produselor destinate par
tenerilor externi. Conclu
zia: „oțelul hunedorean" 
pătrunde pe noi piețe de 
desfacere, cîștigă noi be
neficiari.

Am discutat cu inginerul 
șef al uzinei, tovarășul 
Lucaci Zoltan :

— Cum a decurs pro
ducția pentru export în lu
nile ianuarie și februarie, 
ce realizări ați obținut, to
varășe inginer șef ?

— Programele de fabri
cație pentru export s-au 
desfășurat în condiții co
respunzătoare, toate sec
țiile s-au mobilizat exem
plar, încă din prima deca
dă a anului, pentru înde
plinirea ritmică a comen
zilor lansate. Cel mai In. 
tens solicitate au fost și 
sînt laminoarele de sîrmă 
nr. 1, 2 și 3. în februarie, 
spre exemplu, 60 la sută 
din planul de export al 
uzinei a fost realizat de 
aceste laminoare. Sarcini 
importante la acest capi (Continuare in pag. a 2-a)

C.S. Hunedoara. Aspect 
de la flamarea lamina
telor.

lucrare la care participă 
zilnic 10—15 cooperatori. 
La C.A.P. Bîrsău și Ban
potoc operația respectivă 
n-a început încă. Nici una 
din cele trei cooperative 
însă nu și-a procurat să
mînța de fasole și dovle
cei.

Utilajele agricole sînt 
pregătite în totalitate, efec- 
tuîndu-se recepția și su- 
prarecepția lor. Ioan A- 
chim, șeful secției de me
canizare din Hărău, ne 
spunea că îi lipsesc trei 
oameni, dar se depun stră
danii din partea S.M.A. 
Deva pentru completarea 
numărului de mecaniza
tori.

Un sector în care s-a ac
ționat insuficient în toate 
unitățile agricole este e- 
fectuarea lucrărilor speci
fice acestei perioade în po
micultură. Cooperativele 
din comuna Hărău n-au 
livezi organizate, dar dis
pun de un mare număr de 
pomi răzleți. Acestora nu 
li s-au făcut stropiri și tă
ieri, întrucît s-a „scăpat“ 
din vedere.. Iată o . acțiune 
care trebuie să fie reali
zată în timpul cel mai 
scurt. 

tol revin însă și laminoa- 
relor de profile ușoare, mij
locii și laminorului de 650 
mm. La ora actuală înre
gistrăm mici restanțe, mai 
ales la profile, pe care le 
vom recupera însă pînă 
la sfirșitul trimestrului 
tatii.

— Ce factori condițio
nează realizarea zilnică a 
planului și cum este ur
mărit exportul în secții ?

— Producția noastră de
pinde în mod direct de 
respectarea programelor de 
elaborare a șarjelor la o- 
țelării, de laminoarele blu- 
ming 1 000 și 1 300 mm, 
de modul în care reușim 
să asigurăm o bună func
ționare și supraveghere a 
utilajelor, de respectarea 
strictă a tehnologiilor de 
luoru stabilite. Exportul 
este bine organizat: se ur
mărește pe linii de lami
nare, comandă, tipodimen- 
siune, marcă de oțel,’ can
titate și calitate, termen 
de livrare a produsului fi
nit. în operativa zilnică cu 
factorii de răspundere din 
secții se analizează toate 
problemele care apar și 
condiționează exportul, se 
iau măsuri operative pen
tru asigurarea condittilor

LIVIU BRAICA

DEPĂȘIRI 
LA INVESTIȚII

Șantierul de construc- 
ții-montaj al I.R.E. De
va, împreună cu ceilalți 
colaboratori care execu
tă lucrări de specialita
te în județ au obținut 
rezultate bune în mun
că în primele două luni 
ale anului. Astfel, la 
activitatea de investiții 
total, planul a fost în
deplinit în proporție de 
101,2 la sulă, iar la 
construcții-inontaj 112,3 
la sută. Cele mai bune 
realizări le-a înregistrat, 
în această perioadă, șan
tierul electromontaj, din 
cadrul trustului de pro
fil Sibiu, la linia de 400 
kV Rîu Mare—Hășdat, 
iar șantierul propriu 
al I.R.E.D. a contribuit 
la depășirile de plan a- 
mintite cu lucrări im
portante de alimentare 
cu energie electrică a 
unor consumatori, de
vieri de rețele pentru 
eliberarea unor ampla
samente și altele.



g. 2 DRUMUL SOCIALISMULUI

Dezbaterile din învățămîntul politico-ideologic 
in sprijinul îndeplinirii sarcinilor de plan
Unul dintre dezideratele 

esențiale ale învățămîntu- 
lui politico-ideologic, se 
știe, constă în caracterul 
său aplicativ, legătura 
strînsă a tezelor, concep
telor și orientărilor elabo
rate de partid cu sarcinile 
economico-sociale ale co
lectivelor muncitorești, ale 
cursanților.

Pe această temă am a- 
vut o discuție cu doi pro
pagandiști de la I.M.M.R. 
Simeria — Eugen Moraru, 
de la serviciul administra
tiv și Timotei Bem bea, din 
sectorul mecano-energetic 
ale I.M.M.R. Simeria.

— Deci, in ce moduri 
realizați această legătură, 
prin ce elemente ?

E. M.; împreună cu bi
roul organizației de bază 
am considerat că una din 
modalitățile principale de 
integrare a învățământului 
în preocupările majore ale 
colectivului pentru înde
plinirea sarcinilor de plan 
o reprezintă însăși alege
rea temelor. în consecin
ță, In întregul an de studiu 
dezbatem teme care vizea
ză nemijlocit actuala dez
voltare economico-socială a 
țării, influențele restrictive 
ale crizei energetice și de 
materii prime, puternic 
marcate în orientările date 
de partid, de secretarul său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Astfel, pe agen
da noastră de lucru se a- 
flă problemele ce în an
samblu conturează aplica
rea fermă în viață a me
canismului economico-fi- 
nanciar al eficienței ma
xime, Intre care creșterea 
productivității muncii și a 
producției fizice, reducerea 
consumurilor de materii 
prime, materiale, energie 
și combustibili. în cercul 
nostru sînt prezenți meca
nici de locomotive, condu
cători auto, alte categorii 
de muncitori, care sînt

dezba- 
pentru 
le cu. 
m cu-

direct legați de astfel de 
cerințe.

Red. : Asemenea proble
me au fost dezbătute și 
în anii trecuți de studiu. 
De ce le-ați reluat ?

T. B. : Am dezbătut, e 
adevărat, și le reluăm pen
tru că de la an la an e- 
xigențeie impuse de dez
voltarea economico-socială 
a țării sînt tot mai com
plexe, cu implicații tot mai 
adinei în activitatea pro
ductivă și în viața socială. 
Survin sarcini noi. mai 
ales prin aplicarea acor
dului global.

Toate acestea le 
tem lună de lună, 
ca toți cursanții să 
noască. să acționeze 
noștință de cauză.

Red. : Numai prin teme 
nu se poate răspuv.de de
zideratului iegării învăță
mîntului de producție.

T. B.: Evident că nu. 
Nici nu ne rezumăm Ia a- 
ceasta. Noi vedem învăță
mântul doar ca o pirghie 
de conștientizare și de mo
bilizare a oamenilor in 
direcția realizării integrale 
a sarcinilor de plan. Spun 
asta pentru că aici con
verg și alte forme și mij
loace ale muncii politico- 
organizatorice de partid, 
sindicat, U.T.C. și consiliu
lui oamenilor muncit A- 
devărul este că în cadrul 
dezbaterilor punem un ac
cent deosebit pe proble
mele economice, iar una 
dintre acestea o reprezintă 
sfera asimilărilor și re- 
condiționărilor. Numai în 
cursul anului trecut no: 
am asimilat peste 20 tipuri 
de piese și repere. Din 
bandaje de roți, de pildă, 
confecționăm în mod cu
rent suporți pentru cuțite 
de strung, matrițe, bul
boane, suporți pentru ca
pete de arcuri, agrafe de 
siguranță, din alte mate
riale ne facem garnituri

de cauciuc. Cursanți cum 
sînt Viorel Susan, Mihai 
Crișan, Pe trișor Cristea 
sînt nu numai buni cu
noscători ai problemelor 
ce le punem in dezbatere, 
dar și oameni oare se an
gajează cu toată pricepe
rea și răspunderea în so
luționarea unor sarcini ce 
ne stau în față.

E. M.: Am putea spu
ne că problematica recu
perării și refolosirii ma
terialelor de toate felurile 
a devenit o preocupare e- 
fectivâ a colectivelor din 
toate secțiile. In fiecare 
secție există containere 
destinate colectării bron
zului, alamei, cuprului, fie. 
rului. uleiului și hirtiei, 
care, pe această cale, re
intră în circuitul produc
tiv. Se disting în această 
acțiune cursanții Moise 
Pribeag u. loan Turdășan, 
Ioan Stârni u. Victor Flen- 
-an, Remas Muntean, Cor
nel Trif. Bardocz Adalbert 
și alții.

T. B.: De curînd, un grup 
de oameni de la noi, intre 
care inginerul Uipiu Mun
tean u, șeful de echipă Pe
tru Hălălae. strungarul E- 
mil Popa și sudorii loan 
Tămășlcnî și Ioachim Mâ
nase, a pus la punct fa
bricarea unei instalații de 
tractare a vagoanelor. Pri
mele au și fost livrate 
pentru Egipt.

Preocupări stăruitoare, 
preocupări eficiente, în- 
tr-un mediu în care cursan
ții invățămintuiui politico- 
ideologic pun cu nădejde 
umărul și mintea in sluj
ba îndeplinirii sarcinilor 
de plan.

Două moduri diferite de a înțelege 
gospodărirea localităților

Primăvara ne face sem
ne discrete și ne trimite 
cu gîndul la înnoire. în
cepe campania de primă
vară pentru gospodărire și 
înfrumusețare in toate lo
calitățile. Cei prevăzători 
și harnici n-au conceput 
înnoirea de primăvară doar 
ca pe o campanie ci au 
întreprins deja ceea ce s-a 
putut în întimpinarea ei.

Ce-și propune să reali
zeze în acest an un oraș 
ai cărui locuitori sînt re- 
cunoscuți pentru dragostea 
lor de frumos — Simeria ? 
Să repare și modernizeze 
peste 5 km de străzi, între 
care 1 Mai, Ilie Pintilie, 
Zorilor, 30 Decembrie; să 
amenajeze trotuare pe stră
zile Păcii, Plevnei, Con
stantin Brîncoveanu. ca și 
in localitățile aparținătoa
re orașului; să introducă 
700 ml canal pe șoseaua 
națională; să execute lu
crări de îndiguire pe malul 
Mureșului, între Uroi și 
Săulești. își mai propun 
să amenajeze un scuar în 
suprafață de 1 ha, să plan
teze încă 5 000 de arbori 
și arbuști, 4 000 de flori 
ornamentale și 600 m „’ard 
viu. Important este că cea 
mai mare parte a mano
perei pentru aceste lucrări 
se va executa prin munca 
voluntar-patriotică a cetă
țenilor și a unităților eco
nomico-sociale din oraș. 
Evident, la acestea se a- 
daugă toaletarea de primă
vară a parcurilor și zone
lor verzi, a peluzelor și 
scuarurilor existente.

Frumoase planuri, fru
moase promisiuni. Sime- 
rienii au depus deja și un 
.gir" pentru înfăptuirea 
lor. Iată-1: de cite ori a 
fost posibil, au ieșit la cu-

rățarea de gunoaie și res
turi vegetale a zonelor 
verzi și plantate în cartie
re și pe aliniamentul stră
zilor, astfel că acum aceas
tă lucrare este în curs de 
finisare. Din bugetul con
siliului popular și parțial 
din contribuția în bani a 
locuitorilor orașului, în ba-

Localitatea — 
oglinda spiritului 

cetățenesc

za Legii 20, s-au aprovi
zionat 500 ml tub de ca
nalizare, 2 km de bordu
ră, 800 mc de balast, 3 000 
de trandafiri, 5 000 fire de 
gard viu, 200 magnolii și 
3 000 de flori decorative. 
La S.G.C.L. este pregătit 
tot materialul floricol să- 
ditor pentru covoare de 
flori. Gropile pentru tran
dafiri le-au pregătit sime- 
rienii din toamnă, după 
indicațiile specialiștilor. 
Convingător, nu 7

★
La Ghelari, întrebarea 

„ce s-a făcut pină acum 
care a urmat firesc după 
ce am aflat cu ce inten-

ționează să se înnoiască 
localitatea a primit acest 
răspuns: „Noi pînă acum 
am făcut dezăpezire, pen
tru că la noi iarna a fost 
iarnă, nu ca prin alte 
locuri. Am mai transportat 
piatră pe străzile perife
rice".

Consemnînd răspunsul 
cu rezervele ce se impun, 
să vedem care sînt inten
țiile ghelărenilor pentru 
această primăvară. Amena
jarea arterei principale de 
circulație — curățarea și 
repararea rigolelor, a tro
tuarelor, a covorului asfal- 
tic —, construirea unui 
depozit corespunzător pen
tru depozitarea cărbunelui 
la punctul termic, crearea 
unui teren de joacă pen
tru copii, amenajarea unui 
parc și a zonelor verzi din 
fața unităților comerciale, 
terminarea lucrărilor la 
piață, gospodărirea din 
toate punctele de vedere — 
finisarea blocurilor, siste
matizarea pe verticală etc. 
— în colonia Cuț. Cite nu 
se puteau face din toate 
acestea pînă acum la Ghe
lari I Mai este posibil să 
fie ajuns din urmă timpul 
pierdut Și nu numai la 
Ghelari.
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Laminatorii hunedoreni—consecvenți 
in onorarea contractelor la export

(Urmare din pag. 1}

optime de derulare a pro
ducției.

Laminoarele de sîrm ă, 
55 la sută și 52,5 la sută 
— iată ponderea exportu
lui acestei secții, din volu
mul total al producției rea
lizate în lunile ianuarie și, 
respectiv, februarie.

— Toate comenzile lan
sate pentru aceste două 
luni au fost onorate — ne 
spunea ing. Iosif Tămaș, 
șeful secției. Deși progra
mul de fabricație este des
tul de încărcat, sarcinile 
primului trimestru vor fi 
îndeplinite Ia timp. In a- 
cest an, pe lingă cele pa
tra tipodimensiuni obiș
nuite de sârmă s-a asimi
lat și livrat o dimensiune 
de sirmă intermediară, de 
7,5 mm. De asemenea, pe 
lingă sirmă de oțel beton 
s-a livrat și sirmă pentru 
trăgătorii.

O preocupare deosebită 
a existat, la toate cele trei 
laminoare, pentru crește
rea calității produselor. 
Astfel, la „sirmă 1“ s-a pus 
în funcțiune o presă pen
tru poansonarea etichete
lor — autor maistrul prin
cipal Viorel Dancu, — și 
urmează să intre în exploa
tare două mașini de legat, 
la „sirmă 2“, s-au montat 
două foarfeci pentru șuta- 
rea în flux, se fac încer
cări pentru balota rea co
lacilor de sirmă — toate 
influențînd pozitiv calita
tea sîrrnei pentru export.

Maistrul principal Mihai 
Petraniciu, coordonatorul 
schimbului A la laminorul 
de sirmă nr. 2, a relie-

fat preocuparea existentă 
pentru realizarea zilnică a 
sarcinilor fizice, în condi
ții calitative superioare, e- 
forturile colectivului de 
laminatori pentru a asigu
ra ritmicitate pred-; cției. 
„Comenzile pentru export 
sînt urmărite cu maximă 
atenție, arăta manevra ntul 
principal Viorel Clej (la
minorul nr. 2). De noi de
pinde buna funcționare a 
fluxului. Trebuie să evi
tăm desincronizările de vi
teze, care pot duce Ia în
tinderi pe linie, să pre
venim defecțiunile, inter
venind prompt cind situa
ția o cere". „Noi am făcut 
in 84 numai export și se
mifabricate pentru șuru
buri — sublinia Dumitru 
Boianț, laminator șef la 
.sirmă 1*. Ne-am făcut 
planul și, zic eu, am lami
nat între toleranței® ad
mise".

Am discutat cu mul ți
muncitori. Au reliefat că 
sînt posibilități pentru a 
se munci mai bine, pentru 
a se elimina așa-zisele de
clasate, că întregul colec
tiv de luminători este pre
ocupat de întărirea disci
plinei de producție, res
pectarea tehnologiilor de 
fabricație, asigurarea unei 
funcționări corespunzătoa
re tuturor utilajelor. Pro
ducția pentru export se 
situează în centrul atenției 
laminatorilor, comenzile 
fiind urmărite îndeaproa
pe, livrate la termenele ' 
prevăzute.

CORNEL ARMEANU

(Urmare din pag. 1)

In lumina prevederilor 
Hotărîrii Comitetului Poli
tic Executiv al C. C. al 
P.C-R., prioritar se va pune 
accentul pe educația patno. 
tică, moral-cetățenească și 
sanitară in vederea modi
ficării comportamentului 
demografic în familie și in 
mod special in rândul ti
nerei generații, în așa fel 
incit să se asigure tine
rețea și vigoarea națiunii 
noastre socialiste. în acest 
scop vor fi luate măsuri 
pentru evitarea noxelor și 
eforturilor fizice crescute 
pentru femei, mai ales în 
ultimele patru luni de sar
cină, respectarea conce
diului prenatal și postna. 
tal. intensificarea activită
ții edocativ-sanitare in ca
drul „școlii mamei- etc. 
Aceste măsuri vor fi susți
nute de o preocupare mai 
atentă pentru crearea mor 
condiții care să-i permită 
mamei să folosească mai 
mult din timpul liber în 
folosul familiei, creșterii 
și educației copiilor. Este 
vorba de dezvoltarea și di
versificarea unor servicii 
și prestații utile familiei, 
cum ar fi lărgirea gamei 
sortimentale a preparatelor 
și semi preparatelor cull, 
nare din unitățile comer
ciale de tip „gospodina" 
și a cantinelor de incintă, 
producerea și desfacerea 
de produse dietetice pen

tru copii în cadrul unită
ților de industrie alimen
tară din județ.

Condițiile de îngrijire 
medicală a mamei, copi
lului și tineretului se vor 
îmbunătăți în continuare 
prin darea în folosință a 
noi unități, printre care și 
a noului spital județean 
cu dispensar-policlinic din 
Deva, cu o capacitate de 
430 paturi, în cadrul căruia 
va funcționa și o modernă 
secție de obstetrică și gine
cologie.

Comitetul județean de 
partid și consiliul popular 
județean, toate organiza
țiile de partid, de masă 
și obștești vor acționa ferm 
pentru înfăptuirea preve
derilor Hotărîrii Comite
tului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. în probleme 
demografice, adueîndu-și 
astfel o contribuție tot 
mai însemnată la înflori
rea națiunii noastre socia
liste, la triumful socialis
mului și comunismului în 
România.
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Mica industrie—activitate aducătoare de mari venituri
în anul 1383, Cooperati

va agricolă de producție 
din Boș a obținut venituri 
în valoare de 2 349 000 lei, 
cu 49 000 lei mai mult de
cât nivelul planificat, din 
activitățile anexe. Un ve
nit important ce provine 
din prelucrarea lemnului, 
în special a cefei ce exis
tă pe pășunea satului. Și 
cu cițiva ani în urmă se 
prelucra lemn la CA-P. 
Boș, dar activitatea era 
redusă și consta dear din 
confecționarea de scânduri, 
iar lucrătorii erau puțini, 
în 1982, din inițiativa con
ducerii cooperativei, a în
ceput construcția unui ate
lier de tîmplărie și a unuia 
de fierărie. Atelierele au 
fost construite cu forțe lo
cale și cu sprijinul secției 
din Zlaști a I.M. Hune-

doara. în primăvara anu
lui 1983 a fost confecțio
nată prima căruță. Cere
rea de asemenea mijloace 
de transport a fost din ce 
in ce mai mare. Numărul 
lucrătorilor a sporit la 33, 
iar activitatea a fost or
ganizată pe trei schimburi. 
In anul trecut s-au con
fecționat 14 căruțe, obți- 
nlndu-se un venit de 61 800 
let în paralel, s-au con
fecționat lăzi diferite, am
balaje și alte articole din 
lemn, solicitate de Com
binatul siderurgic și între
prinderea minieră Hune
doara. precum și de nu
meroase unități agricole din 
județul nostru. în toamna 
anului trecut, atelierele 
C-A-P. Boș au furnizat u- 
nor cooperative agricole 
hur.edorene material pen-

tru repararea- adăposturi
lor de bovine și a saiva
nelor.

în 1984, Cooperativa a- 
gricolă de producție din 
Boș va trebui să realize
ze, In conformitate ou pla
nul, o producție marfă în 
valoare de trei milioane 
lei. Se vor produce căru
țe, seînduri, ambalaje, mă
turi, butoaie etc. Recent s-a 
pus în funcțiune un strung, 
așa că se vor diversifica 
și extinde serviciile către 
populație, și acestea adu
cătoare de mari venituri. 
Unitatea va fi solicitată, 
cum se spune, și la crea
rea sistemelor de aerisire 
ale adăposturilor de ani
male, ca și la alte lucrări 
de modernizare a zooteh
niei județului nostru.

B. TURDEANU

Contribuție activă 
la autoaprovizionare

în centrul de comună 
Bucureșci a intrat în 
funcțiune un modern 
complex de creștere a 
animalelor aparținînd 
Cooperativei de produc
ție, achiziții și desface
rea mărfurilor. La con
strucția acestuia și-au 
adus contribuția cetățe
nii Petru Giurgiu, Sa
bin Pleșa, loan Dără- 
banț, loan Stânga, Ște
fan Aurel, Candin An. 
cheș și Gheorghe Flo
ras.

Noua gospodărie ane
xă cuprinde în prezent 
20 de porci, 70 oi, 40 
iepuri și 50 păsări, 
existând condiții și preo
cupări ca numărul fie
cărei specii să crească 
de eîte patru-cincl ori. 
Cooperativa contribuie 
astfel la realizarea pro
gramului local de auto
aprovizionare cit și la 
schimbul echitabil de 
mărfuri dintre sat și 
oraș. (Ion Coțoi, cores
pondent).
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Locul I pe țarâ-un titlu care impune 
o munca permanentâ, susținutâ

tn anul acesta se sărbă
torește un secol de la con
struirea primului furnal 
din Hunedoara, piatră 1» 
temelia colosului siderur
gic de astăzi. Și tot în a- 
cest an, siderurgiștii hu- 
nedoreni vor aniversa un 
alt jubileu: 25 de ani de 
la deschiderea clubului lor, 
de acum cunoscutul și re
cunoscutul Club „Siderur- 
gistul“ din Hunedoara.

Ce reprezintă astăzi du
blii siderurgiștiior, cum 
răspunde acesta solicitări
lor mereu mai mari impu
se de dorința de perfecțio
nare a pregătirii profesio
nale, a creșterii nivelului 
de cultură ce caracterizea
ză constructorii actualei 
noastre societăți ? — iată 
cit ev a dintre problemele 
pe care le-am abordat în 
discuția avută cu Ionel 
Braia, directorul (anul a. 
cesta va împlini 10 ani de 
cînd deține această func
ție) clubului hune doreau.

— Deci, tovarășe Ionel 
Braia, să începem cu baza 
materială și cultural-artis- 
tică de care dispune așe
zământul de cultură.

— Clubul „Siderurgistul" 
este unul dintre cele mai 
mari și mai bine dotate 
cluburi muncitorești din 
județ șl, cred că nu gre
șesc, chiar din țară. O bi
bliotecă în inventarul că
reia figurează peste 100 000 
de titluri din cele mai di
verse domenii, o sală de 
spectacole cu 1000 locuri, 
o sală studio cu 250 locuri, 
una de conferințe cu 150 
locuri, săli pentru diverse 
activități și repetiții. în 
ceea ce privește potenția
lul artistic trebuie amintit 
corul mixt al combinatu
lui, cu 110 membri, dirijor 
Marin Dârva, formație lau
reată a fiecăreia din cele 
patru ediții ale Festivalu
lui național „Cîntarea 
României" ; ansamblul de 
cântece și dansuri „Arde
leana", care, sub bagheta 
dirijorului Voicu Stănescu 
și îndrumarea instructoru
lui Marin Dumitru, s-a 
constituit în prezențe mult 
aplaudate la diferite fes
tivaluri și concursuri din 
U.R.S.S., Franța, R.D.G., 
Belgia, în multe alte țări 
europene; formația de mu
zică ușoară „Sider", con
dusă de Iuliu Ken, se mîn- 
drește cu locurile întîi și 
doi în „Cîntarea României". 
Merite deosebite în afir
marea potențialului cultu-
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O „AȘCHIE" CE A SĂRIT FOARTE DEPARTE ...
„...S-a căsătorit cu fiica 

mea în 1980. Nu muncea 
niciunde și eu n-am știut. 
S-a încadrat apoi la com
binat, dar n-a lucrat decât 
cîteva luni. Din decembrie 
1981 pînă în aprilie 1983 
a stat acasă. L-am dus a- 
poi la mină, la Ghelari, 
unde-am lucrat și eu și ta
tăl său, dar nici aici nu 
i-a plăcut. Făcea absențe 
nemotivate și i-au desfă
cut contractul de muncă. 
Acum îl ține nevasta și 
pe el și pe eei doi copii".

Că așa stau lucrurile 
ne-am convins la servi
ciul personal al E.M. Ghe
lari, unde am aflat că în
cepând din 24 aprilie 1982 
Dodu Vasile a fost înca
drat de trei ori, în 13 de
cembrie 1983 desfăcîn- 
du-i-se contractul de mun
că conform articolului 130, 
litera i, din Codul Muncii.

— Cu durere mare în su
flet am așternut acele rân
duri — avea să ne mărtu
risească minerul pensio
nar Gheorghe Năstase. 

ral-educativ al clubului 
nostru revin și formației 
de teatru popular, grupu
lui de satiră și umor „Sa- 
tiricon", cineclubului, cer
curilor aplicative.

— In ce măsură clubul 
„Siderurgistul" își justifi
că... firma 7

— Eu zic că în procent 
de... peste 100 la sută. A- 
dică el este în totalitate 
al oamenilor muncii din 
marele combinat, dar și al 
celorlalți hunedoreni — 
mineri, constructori, inte
lectuali, elevi și chiar co-

Clubul muncitoresc- 
implicat real 
în realizarea 

sarcinilor 
de producție

pii de vîrstă .preșcolară. O 
dovedesc cititorii biblio
tecii, cei ce alcătuiesc for
mațiile artistice, sau care 
frecventează cercurile de 
filatelie, depanare radio-tv., 
croitorie, steno-dactilogra- 
fie. Un exemplu conclu
dent îl constituie „Dialogul 
hunedorean", manifestare 
tradițională la care par
ticipă cu tot ce au mai bun 
pe plan cultural și de crea
ție tehnică fiecare din u- 
zinele combinatului.

— De aici și o folosire 
la capacitate a spațiilor 
puse la dispoziție, nu-i 
așa ?

— Chiar mai mult! La 
indicația comitetului sin
dicatului din combinat, toți 
membrii consiliului de 
conducere al clubului par
ticipăm, lunar, la mai 
multe adunări ale grupelor 
sindicale. Contactul nemij

NOUTĂȚI LA COOPERATIVA 
„MUREȘUL" DEVA

îu vederea diversificării prestărilor de servicii pen
tru populație, cooperativa „Mureșul" a deschis în 
Bulevardul „Decebal" noi secții de producție : atelier 
pentru confecții comandă bărbați, podoabe pentru 
mirese și articole de lux, atelier pentru reparat cea
suri, iar în cartierul „Dacia" o unitate pentru reparat 
obiecte electrocasnice și întreținerea instalațiilor elec
trice la casa scărilor. De asemenea, cooperativa stă 
la dispoziția populației cu personal pentru întreține
rea curățeniei la domiciliul clienților.

Vasile s-a luat cu Maru
sia din dragoste. Am tot 
sperat că va intra și el 
în rând cu oamenii. Dar 
nici venirea pe lume a ce
lui mic nu i-a trezit con
știința de părinte.

Am intenționat să-1 pu
nem pe Vasile Dodu față 
în față cu părinții, cu foș
tii colegi. Nu l-am găsit 
însă. Se spune că-i plecat 

NICI MUNCĂ FĂRĂ PUNE, NICI PUNE FĂRĂ MUNCĂ

în Valea Jiului, să mun
cească acolo.

Ce spun minerii ghelă- 
reni, oameni care cunosc 
situația, despre acest caz 7

Marin Cazacu : Am 15 
ani de când am venit în 
comună și tot atâția de 
oînd lucrez ca miner la o- 
rizontul 12, secția a Il-a 
a exploatării miniere. Mun
ca stă la baza tuturor îm
plinirilor materiale și mo
rale, la baza întemeierii 
familiei. Respectul seme
nilor vine din muncă co
rectă, statornică. Vasile 

locit cu beneficiarii actului 
de cultură, noile cerințe 
apărute îmi permit să a- 
firm că actualul spațiu a- 
flat la dispoziție se dove
dește chiar prea mic. De 
aceea, unele acțiuni — mai 
cu seamă cele cu caracter 
politico-ideologic, de edu
cație comunistă, tehnico- 
aplicative — le organizăm 
în combinat, de multe ori 
direct la locurile de mun
că. Aici aș dori să remarc 
sprijinul efectiv pe care îl 
primim din partea Cabine
tului municipal pentru ac
tivitatea ideologică și po- 
litico-educativă, comisiei 
inginerilor și tehnicienilor 
de pe lingă comitetul sin
dicatului C.S.H., juriștilor 
și chiar a conducerii com
binatului.

— Aspecte demne de 
laudă.

— Da. Dar avem și ne- 
împlmiri. Mă refer la sla
ba implicare a tineretului, 
respectiv a comitetului 
U.T.C. din combinat în ac
tivitatea clubuLui. Multe 
acțiuni dedicate exclusiv 
tinerilor mustesc încă de 
formalism, de lipsă de re
ceptivitate. Apoi, acțiunile 
care nu respectă planifi
carea. Chiar dacă pe anul 
1983 Clubului „Siderurgis
tul" din Hunedoara i-a fost 
decernat titlul de laureat 
și locul I pentru cea mai 
bună prezență în Festiva
lul național „Cîntarea 
României", nu ne culcăm 
pe lauri. Știm că avem 
mult de lucru pentru a ne 
declara mulțumiți, pentru 
a mulțumi pe cei ce doresc 
să participe la ceea ce se 
numește viața cultural- 
educativ-artistică a Hune
doarei.

MIRCEA DIACONU

Dodu n-are decât vreo 25 
de ani. Am convingerea că 
nu-i târziu să fie readus 
la normal, mai ales că nu 
are viciul beției, cu care, 
în cele mai multe cazuri, 
se îmbină parazitismul.

Ion Cărăușu, miner șef 
de brigadă, mina Vest: Se 
spune că așchia nu sare 
departe de butuc. Cazul 
acesta face excepție de la 

regulă. „Așchia" a sărit nu 
departe, ci foarte departe. 
Cind din Ghelari nu-1 cu
noaște pe Nister Dodu, ta
tăl lui Vasile 7 33 de ani 
a lucrat la mină, din care 
foarte mulți ca șef de bri
gadă pe orizontul VI. Când
va, era numit pe drept cu
vânt „spărgător de norme". 
A fost distins de nenumă
rate ori pentru merite deo
sebite în muncă. Ce se în
tâmplă însă cu fiul său 7 
Nu munc ia rău în zilele 
când venea, dar acestea 
n-au fost prea multe.

I
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Un eveniment de referință in viața spirituală I

Ia comunei Gurasada

Festivalul
„Silviu Dragomir"

și a otter oameni de 
mă ridicați din acest ținut: 
Ovid Densuțianu (praf. O-

Duminică, la Gurasoda, 
' a fost sărbătoare. Sute și 
| sute de tocata id au ținut 
• să Fe părtași Ic manifes- 
| țările de deschidere a ce- 
» lei de-a VIH-a ediții a fes- 
| ti voiului cultural-educativ 
J -Silviu Drcgomir* — eveni- 
| ment de referință in viața 
J spirituală a așezărilor co- 
Imunei. Organizată de Con

siliul comunal de educație 
J politica și cuttu'ă social is - 
I tă, cea de-o VHI-a ediție 
J a debutat cu succes, trans- 
I formîndu-se intr-o sărbă- 
• toare în care fiorul inăiță- 
I tor al dragostei de neam 
• și de țară a încălzit inimi 
| și a înfrumusețat chipuri. 
• Inaugurtnd noua ediție, 
| tovarășul Adrian Hai- 
• da, secretar adjunct cu 
I probleme de propagandă 
J în comitetul comunal de 
| partid ți director al 
J căminului cultural, a 
. stăruit asupra rosturilor e- 
' ducative afe festivalului 
I local din acest an, ale că- 
• rui manifestări stau sub 
I semnul mobilizării oame- 
’ nilor la înfăptuirea sarcini- 
| lor majore ce le revin din 
J Programul unic de creș- 
Itere a producției agricole 

și a numărului de animale 
J în gospodăriile populației. 
I Simpozionul „Oameni de 
• seamă ai științei Și cultu- 
I rii hunedorene" a prilejuit 
, evocarea vieții și persona- 
| lității lui Silviu Dragomir 
, (susținut de ing, pensionar 
I Titus Haida), a operei

sărbătoritului (prezentată 
> de prof. Mircea lacob), ca

Orchestra de mandoline a școlii generale Totești, instruită 
de prof. Victorin-'Batrincea participantă Ia Festivalul na
tional „Cintarea României" — faza de masă.

Foto : AUREL ANCA

Vasile Nicoară — miner; 
Condamn cu vehemență a- 
titudinea de nesocotire a 
responsabilității sociale pe 
care o are fiecare om ma
tur, apt de muncă. îl con
damn pe Vasile Dodu ca
re, deși tată a doi copii, 
se complace să nu aducă 
în casă nici un venit. Sânt 
sigur că rîndurile acestea 
vor ajunge și sub ochii lui.

îl povățuiesc, ca tată a trei 
copii pe care i-arn crescut 
cu dragoste, împreună cu 
soția mea Georgeta — mun
citoare la secția de panifi
cație, că în familie este 
nevoie de armonie. Și la 
crearea ei sînt datori să 
contribuie ambii părinți. 
Or, în situația lui, clima
tul sănătos de viață este 
periclitat.

în blocul A 2 din bule
vardul Dacia — Hunedoa
ra, îl găsim pe Nistor Do
du, părintele lui Vasile.

sea-

livic Molodeț), Aurel Viat- • 
cu (prof. Maria Virtopea- | 
nu), sculptorul Radu Mo- J 
ga și pictorul Nicolae Iri- | 
mie (prof. Lucia Rondoleo- » 
nu). I

Spectacolul ce a urmat a | 
fost o revărsare de frumos » 
și autentic, redată prin | 
limbajul expresiv al artei * 
populare de membrii for- | 
mafiilor căminului cultural: J 
grupurile vocale de la Gm- ] 
puri de Sus și Gurasoda, J 
taraful din satul de cen- | 
tru, două brigăzi artistice •
— ale tinerilor ți adulțrlor »
— implicate cu aplomb în I 
problematica majoră eco- 2 
no mică ți socială a ațe- | 
zărilor, formațiile de mu- J 
zică ușoară și de teatru (cu | 
piesa „Se caută un bă- » 
trîn") de la Gothatea, gru- | 
pul folcloric de dubași de » 
la Boiu de Sus, soliștii de | 
muzică populară și ușoară ‘ 
Dorin Costea, Maria Căr- | 
măzan, Marinele Opriț ți »
— nu în cele din urmă, dim- | 
potrivă poate pe primul * 
loc — rapsodul popular din | 
Cîmpuri Surduc, Paraschi- • 
va Stăniș, la venerabila I 
vîrstă de 84 ani.

Un spectacol-frescâ a I 
muncii și vieții oamenilor'’ 
satelor, care a infrumuse- | 
țat cu încărcătura emoțio- ’ 
n.ală a artei debutul noii 2 
ediții a festivalului. I

LUCIA LICIU |

„Am crescut generațiirtnn 
făcut oameni din ei — ne 
spune, dar din al meu nu 
am putut. M-a tot mințit 
că lucrează la I.C.S.H., l-am 
dus și la miliție... Eu am 
rămas orfan de tată la 6 
ani, iar cînd împlineam 7 
ani s-a stins și mama. Am 
luat ce a fost bun de la 
străini, apoi de la colegii 
de muncă. Singur mi-am 
purtat de «Tijă, n-a avut 
cine... Dac-am fi fost niș
te părinți prăpădiți...". E- 
moția făcea să-i vibreze 
glasul.

Va înțelege oare Vasile 
că părinții lui — oameni 
stimați de toți cei care-i 
cunosc, foștii colegi, soția, 
oamenii în mijlocul cărora 
trăiește nu-i pretind decît 
un lucru: să fie un tată 
bun pentru Andrei și Ma
rius, să se încadreze în- 
tr-o muncă utilă pentru 
el și pentru societate 7 Alt
fel, rigorile legii sînt as
pre.

ESTERA ȘINA

J DE IZBELIȘTE
î Așa este lăsat de multă 
l vreme un tractor la depo-

!
i
ii

ritul din Deva al I.L.F. 
Unii lucrători de aici stat 
de părere că ar fi fost 
casat, iar alții susțin că 
trebuie reparat. Oricum, 
este necesar să fie gă
sită o soluție pentru a 
schimba starea ta care 
se găsește acum acest 
tractor.

DRUMURI DEGEABA
Ion Mateaș de la l. M. 

Ddja locuiește de mulți 
ani in blocul 19 de pe 
strada Aviatorilor din car
tierul Uvezenr al Petro- 
șaniului. Pină acum nici 
el nici alte 10 familii 
n-au avut probleme cu 
apa caldă menajeră. Acum 
au probleme. Au făcut 
cu această problemă a lor 
multe drumuri 
ceratul l.G.C.L. 
degeaba pentru câ apă 
caldă tot n-au. £ supă- 

la dispe- 
Drumuri

rotoare încetineala cu 
care se acționează uneori 
în înlăturarea unor de
fecțiuni tehnice din cau
za cărora oamenii sînt 
prejudicia# de confort. 
E supărător faptul că plă
tesc un confort și atunci 
tind nu-l au. (Petru 
Găină, corespondent).

AVEȚI DATORII 
LA SIMERIA

In urmă cu aproape 2 
ani, I.R.E. Deva o execu
tat in Simeria lucrări de 
iluminat public pe strada 
23 August și intre blocu
rile 10, 11, 12, 13. 16.
Două nopți au luminat 
becurile instalate in cnest 
scop. După două nopți, 
aproape doi ani a fost j 
beznă în zonele astfel 
„iluminate". Iniervettțiile 
autorităților locale pentru 
refacerea lucrării au fost 
mai multe dar fără folos. 
Înțelegem că și respectiva 
întreprindere are o serie 
de probleme în activitatea 
sa dar, oricum, ce e mult 
e mult. Ca o investiție

i să nu aducă nimănui fo- 
e

a-
la
i. 

loan 
Vasile Mocanu, 
Muntean,

i ta /.
) lății au
ț vegheate, 
l producție /’ /TO ci i.fori )

los timp de doi ani, 
greu de admis.

„RĂSPLATĂ"
PENTRU PREMH...

Lucrători la secția 
glomerator-G.M.P„ de 
C. S. „Victoria" Colan, 
Viorel Păsculescu. 
Lorincz, 
Cornelia Muntean. se 
bucurau de apreciere, rși 
tăceau datoria la locu
rile de muncă. Drept pen
tru care, conducerea sec
ției a hotărit să-l pre
mieze cu diferite sume 
de bani. Oamenii și-au 
luat bucuroși premiile și... 
Cum erau ta schimb de 
noapte au „uitat" să rină 

■ ta lucru. Agregate, insto- 
rămas nesupra- 

procesul de 
a avut mult 

de suferit în schimbul de 
noapte respectiv.

Nedorită răsplată pen
tru o frumoasă recom
pensă I

SCRISOARE..» 
INVITAȚIE I

Zilnic, sute de oatnem 
trec pe strada „Furnale
lor" din Hunedoara, sipre 
Castelul Corvineștilor, un 
punct turistic de primă 
importanță pentru muni
cipiul siderurg iști tos -
ne scrie C. loan, domici
liat pe strada respectivă, 
la nr. 29. Strada respec
tivă este menținută intr-o 
stare deplorabilă de cu
rățenie. A trecut multă 
vreme, fără ca l.G.C.L. 
din localitate să-și amin
tească de obligația de a 
ridica gunoiul menajer. 
„Un timp zăpada a aco- 
perit totul, dar vine pri
măvara și vrem să ne 
primenim curțile și, bine
înțeles, strada, lată de 

' ce îi invităm pe cel de la 
salubritatea orașuM să 

l ne viziteze..." Invitație 
l binevenită.
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Acțiuni in favoarea
' STOCKHOLM 6 (Ager- 
pres). — Da Conferința 
pentru măsuri de încredere 
și securitate și pentru 
dezarmare tn Europa, ale 
eărei lucrări se desfă
șoară în capitala suedeză, 
continuă discuțiile în le
gătură cu diferitele pro- 
puneri prezentate de sta
tele participante.

Prezentînd concepția și 
considerentele președinte
lui Nicolae Ceaușescu în 
•legătură cu obiectivele 
conferinței de la Stockholm, 
șeful delegației române a 
evidențiat, in intervenția 
prezentată în cadrul ulti
mei ședințe plenare, im
portanța deosebită pe care 
România socialistă o acor
dă negocierii și convenirii 
de către forumul european 
a unor măsuri concrete 
de încredere și securitate.

★
LONDRA 6 (Agerpres). 

— Campania Națională 
pentru Dezarmare — cea 
mal amplă organizație din 
ÎXarea Britanie care luptă

păcii și dezarmării
împotriva războiului și a 
înarmărilor — a anunțat 
luni la Londra că membrii 
săi pregătesc o serie de 
importante acțiuni de pro
test pentru această primă
vară. Președinta acestei 
mișcări, Joan Ruddock, a 
precizat că obiectivul pri
mordial al protestelor va fi 
denunțarea prezenței baze
lor militare nord-amenca- 
ne pe teritoriul britanic.

★
COPENHAGA 6 (Ager

pres). — Guvernul danez 
trebuie să acționeze pen
tru încetarea imediată a 
amplasării de rachete nu
cleare în Europa occiden
tală. retragerea celor deja 
amplasate și reluarea tra
tativelor sovieto-americane 
de la Geneva, se mențio
nează în rezoluția adopta
tă de Congresul anual al 
uneia dintre cele mai mari 
organizații pentru pace din 
Danemarca, Comitetul de 
colaborare pentru pace și 
securitate.

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
© BELGRAD. - Intre- 

prinderile iugoslave specia- 
Uzate in utHaj ogricol vor 
livra in acest an benefi- 
dărilor din țară fi de pe
ste hotare circa 61 000 de 
tractoare. Din acest total, 
3 000 vor reprezenta trac
toarele grele, 11 000 — cele 
de putere medie ți 47 000 
mașinile ușoare.

0 SOFIA — In urma e- 
lorturilor in vederea redu
cerii consumurilor de ma
terii prime, mole riale ți e- 
nergle, in anul 1982 in 
Bulgara s-au obținut eco
nom.': in valoare de peste 
600 milioane de leva. In 
anul 1983, pe aceeași bază 
s-au economisit materia e, 
materii prime ți energie in 
valoare de oprozimotlv 593 
milioane leva. In economia 
națională s-au econom sit 
intre altele. 230 000 de tone 
de cărbune ți peste 300 000 
de tone de combustibil R-

chid, relatează agenția 
B7A

© BERLIN. - Membrii U- 
niunri Tineretului Liber Ger- 
man ou strirrs, in cursul a- 
nuiui trecut, peste 100 000 
de tone de maculatură și 
jumătate milion de tone de 
fier vechi in cadrul cam
paniei republicane pentru 
recuperarea materiilor pri
me și materialelor retolo- 
sibile.

0 HANOI. — In Vietnam 
se desfășoară din plin 
campania agricolă de pri
măvară. In pofida condi
țiilor meteorologice mai 
puțin prielnice, lucrătorii 
de la sate respectă grafi
cul lucrărilor. In acest an, 
in comparație cu 1983, su
prafețele insămințate cu 
legume, cartofi, plante teh
nice cresc cu aproximativ 
12 la sută. Principala aten
ție se acordă in oceste zile 
finalizării lucrărilor de in- 
sămințare a orezului.
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CUM PARCAM 
AUTOTURISMELE ?
Constatări ale agenților 

de circulație sesizează 
proliferarea... modei de 
parcare a autoturismelor 
oriunde și Oricum, ta-r 
clusiv pe spațiile verzi 
dintre blocuri. Biroul cir
culație al Miliției muni
cipiului Deva atrage a- 
tenția tuturor deținători
lor de autovehicule asu
pra obligației de parcare 
numai în spațiile special 
destinate — lucru vala
bil și pentru celelalte lo
calități ale județului.

Organele locaie din 
orașe și municipii vor' 
lua măsurile cuvenite 
împotriva celor ce nu 
înțeleg să se conformeze 
obligației de a contribui 
și în acest mod la gos - 
podărirea, întreținerea și 
înfrumusețarea localită
ților. Parcînd pe zonele 
verzi se sfidează munca 
locatarilor și lucrătorilor 
de la gospodăria comu
nală !

străzilor și șoselelor re
prezintă un pericol pen
tru înșiși pietonii res
pectivi. Pericolul crește 
cînd suprafața drumuri
lor devine alunecoasă, a- 
derența pneurilor ditni- 
nuîndu-se, frînele redu- 
cîndu-și efectul.

Și, totuși,'mulțl pietoni 
au fost sancționați și 
atenționați pentru abateri 
de la normele ce regle
mentează traversarea. Mal 
ales în zona hotelului 
„Deva" se traversează 
peste tot, inclusiv gardul 
din lanț de pe spațiul 
dintre cele două sectoare 
aie bulevardului nou De- 
cebal. De asemenea, pe 
strada 23 August se tra
versează fără nici o 
precauție, pe oriunde.

Sigur, - pietonii așteaptă 
ca cei de la volan să-i 
protejeze, să-i evite, fără 
a socoti că este mult 
mai ușor pentru ei să se 
asigure, să respecte re
gulile, să traverseze nu
mai pe trecerile special 
marcate.

1 ■ BELGRAD. - La cel
? de al Xlll-lea Festival al 
1 filmului științific care a 
i avut loc la Belgrad, filmul 
t românesc „Floarea de apă" 
1 a obținut placheta de 
ț bronz a Asociației iugosla- 
< ve pentru ocrotirea mediu- 
? lui inconjurător. In cadrul 
1 aceluiași festival, filmul 
î românesc „Reîntoarcerea 
i în lumea sunetelor" a ob- 
J ținut diploma de onoare.

■ BEIRUT. - Președin
ție Libanului, Amin Ge- 
mayel, l-a primit, la Bei
rut, pe ministrul francez al 
relațiilor externe, Claude 
Cheysson, care □ efectuat 
0 vizită in capitala liba
neză - informează agen
ția France Presse.

I Potrivit unor surse li

baneze. citate de agenția 
menționată, in cadrul în
trevederii, la care ou pa-ti- 
cipat membri oi guvernu
lui libanez. reprezentanți 
ai forțelor de opazibe și 
personalități musulmane și 
creștine, ministrul francez 
a informat desp-e oo'o- 
piata retragere a ce-o' 
1 270 mititori ai contin
gentului Franței din codrul 
Forței multinaționale din 
Liban, staționați la Beirut

■ WASHINGTON. -Ah 
bolnav in Statele Unite de
vine un lucru tot mai cos
tisitor, iar multi americani 
nu-și mai pot permite să 
absenteze de la lucru din 
motive de boală sau să 
consulte un medic, scrie a- 
genția americană Associated 
Press. In 1983, cetățenii 
S.U.A. au fost nevoiți să 
cheltuiască pentru vizitele 
medicale, medicamente și

internări in spitale suma 
de 321 miliarde dolari. Se 
estimează că in 1984 a- 
ceste costuri vor crește la 
575 miliarde dolari.

■ BRUXELLES. - Creș
terea prețurilor la bunurile 
de consum in țările mem
bre ale Pieței comune a 
fost in ianuarie a.c., in 
medie de 0,7 la sută, față 
de decembrie 1982, se 
arată intr-un raport ol Co
misiei executive a C.E.E., 
dat publicității la Bru
xelles.

Cete moi importante 
creșteri de prețuri ou fost 
înregistrate în Italia și Gre
cia — 1,2 la sută, urmate 
de Belgia — 0,9 la sută.

■ NAȚIUNILE UNITE. - 
La sediul din New York al 
O.N.U. s-au deschis lu
crările sesiunii ordinare a 
Comitetului pentru lichida
rea discriminării rasiale.

Pe agenda sesiunii figurea- J 
ză analiza situației in acest ) 
domeniu din cele 26 de l 
state core au aderat la i 
Convenția internațională J 
privind lichidarea tuturor ț 
formelor de discriminare 1 
rasială. j

■ WASHINGTON. - Pre- l 
ședințele S.U.A. Ronald < 
Reagan, a avut, la Washin- i 
gton, convorbiri cu cance- \ 
larul vest-german, Helmut i 
Kohl, care se află intr-o / 
vizită oficială in S.U.A. 1 
Cei doi conducători au de- 
darot presei, după convor- i 
biri, că discuțiile lor s-au J 
referit îndeosebi la rapor- ț 
tarile Est-Vest și la posi- l 
bilitâțile de dezvoltare a ? 
relațiilor economice dintre 1 
S.UA. și Comunitatea E- ț 
conomică (vest-) Europea- 
nă — informează agențiile ț 
internaționale de presă. I

SPORT I SPORT
„CUPA 8 MARTIE"

în scopul atragerii unui 
număr cit mai mare de 
tinere fete din întreprin
deri și instituții la practi
carea exercițiului fizic și 
a sportului. Comitetul mu
nicipal al femeilor, cu spri
jinul C.M.E.F.S. Hunedoa
ra, a organizat „Cupa 8 
Martie" la handbal, atle
tism, volei, înot, tenis de 
masă și șah. S-au consu
mat deja întrecerile de 
handbal. Cîștigătoare a 
trofeului este formația 
„Voința", urmată de „Tri
cotajul" și „Vidra" Hu
nedoara.

Celelalte concursuri sînt 
în plină desfășurare. (loan 
Vlad, corespondent).

CUPA PRIMĂVERII

Sub egida „Daciadei", în 
organizarea C.S.Ș. Hune
doara, timp de două zile. 
Sala sporturilor „Con
structorul" a găzduit un 
atractiv turneu de handbal 
feminin — juniori I —, ou 
participarea a șase echipe 
din Arad, Bistrița, Ora
dea și Hunedoara.

Cu o superioritate evi
dentă, un lăudabil angaja

ment și un tempo susți
nut, formația CSJȘ- Bis
trița s-a detașat în ciști- 
gătoare, după ce a învins 
în finală, cu scorul de 
25—24, pe C.S.Ș. Hune
doara.

De remarcat e faptul că 
hunedoreanca Liliona Stin
gă a fost golgetera tur
neului, cu 20 goluri înscri
se.

CROS
în organizarea C.M.E.F.S. 

Hunedoara, peste 500 de 
pionieri din școlile muni
cipiului au luat startul 
„Crosului primăverii", des
fășurat pe aleile com
plexului sportiv „Corvi- 
nul". După întrecerile dis
putate s-au detașat in câș
tigători : Mihaela Tudora- 
che (școala gen. 8), Rodica 
Ciobanu, Dorin Pavel și 
Petru Lăcătuș — toți de 
la școala gen. nr. 9.

Cupa „Proiectantul" 
la schi

Deși în orașele județu
lui nostru zăpada a devenit 
de mai multă vreme... 
„iarna trecută", pe pîrtiile 
de schi anotimpul alb își 
poartă încă hlamida de 
zăpadă. într-un astfel de 
cadru, duminică, 4 mar
tie ax;., la Rîușor, în Rete

zat, a fost programat con
cursul de schi dotat cu 
trofeul „Cupa Proiectan
tul "84". organizat de A. 
sociatia sportivă a 
I.C.I.TJ’.L.C.I.M. Deva, la 
care și-au dat concur
sul iubitori ai schiului din 
Deva și Hunedoara, tineri 
și vârstnici ce au devenit 
prieteni datorită aceluiași... 
prieten : muntele.

Iată și câștigătorii con
cursului, pe categorii de 
vârstă : pînă la 6 ani. Dan 
Burcă ; 6—8 ani, Anca-
Laura Fara ; 8—10 ani, Că
lin Păcurar; 10—12 ani,
Vlad Micu ; 12—15 ani,
Crinel Beteg ; 15—20 ani,
Lucian Budai ; 20—30 ani, 
Dan Cozan ; 30—35 ani, 
Ștefan Fara ; peste 35 ani. 
Avei Rițișan.

CAMPIONATUL JUDEȚEAN DE FOTBAL
Seria Valea Mureșului

Rezultate: Unirea Zam — Dacia service Hune
doara 3—2 ; Constructorul Hunedoara — Streiul Si- 
meria Veche 2—0 ; Recolta Băcia — Streiul Boșorod 
0—0. Voința Ilia — Minerul Teliuc 4—0; Foresta 
Orăștie — Oxigenul Hunedoara 1—5 ; C.F.-R. Sime-
ria — Mureșul Pricaz 3—0 ; I.M.C. Bîrcea — Metalul

C.F.R.; Mureșul — Foresta ; Oxigenul — Voința ; 
Minerul — Recolta ; Streiul Boșorod — Constructo
rul ; Streiul Sim. V. — Dacia service Hunedoara.

Crișcior 2—2.
CLASAMENTUL

1. C.F.R. Simeria 14 11 2 1 45— 5 24
2. Construct Huned. 14 8 4 2 34— 7 20
3. Voința Ilia 14 7 3 4 22—13 17
4. Oxigenul Huned. 14 7 2 5 37—21 16
5. Streiul Stai. Veche 14 6 4 4 14—12 16
6. Metalul Crișclor 14 6 3 5 33—17 15
7. Recolta Băcia 14 5 5 4 25—21 15
8. Unirea Zam 14 6 2 6 22—25 _ 14
9. Dacia service Huned. 14 5 4 5 24—35 14

10. Foresta Orăștie 14 5 2 7 18—27 12
11. Mureșul Pricaz 14 4 2 8 13—46 10
12. Minerul Teliuc 14 2 4 8 18—32 8
13. Streiul Boșorod 14 3 2 9 17—47 8
14. I.M.C. Bîrcea 14 2 3 9 15—29 7

Etapa viitoare ; I.M.C. — Unirea ; Metalul —
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ATENȚIE PIETONI. 
NU MAI TRAVERSAȚI 
DRUMURILE ORICUM 

ȘI PE ORIUNDE !
în condițiile meteorutie- 

re grele ale acestor zile 
cu ploaie și burniță, pie
tonilor le revin obligații 
în plus privind participa
rea la traficul rutier. în 
general, nerespectarea 
normelor de traversare a

In ultimele zile au fost 
depistați și sancționați 
pentru asemenea abateri 
Rozalia Bojneac (spitalul 
Deva), Maria Cazan, Tra
ian Lupșa (șofer profe
sionist !?), Flarica Todica, 
Bejar Popovici, Petrii 
Axinte, Constantin An- 
dreica, Elena Tîrlea și 
alții.

Nu le urmați „exem
plul" I

ÎNTREPRINDEREA DE STAT PENTRU 
CREȘTEREA SI INGRĂSAREA PORCILOR 

ORĂȘTIE
cu sediul în Orăștie str. Luncii nr. 1, 

telefon 41640

încadrează de urgență :

B mecanici înirerinere
B sudori
B stupari
B îngrijitori porci
B măcelari preparatori.

■ Pierdut legitimație de 
serviciu, pe numele Cătănici 
Paraschiva, eliberata de
U.J.C.M. Deva. O declar nulă.

(4351)

ANIVERSARI

’mica"
publicitate

V î N Z A R I

■ Vînd casă (grădină). Si-
meria, strada Gheorghe Doja, 
nr. 77, telefon 60349, după 
orele 14. (4340)

■ Vînd Dacia 1 300. Hune
doara, telefon 14824, zilnic 
orele 16,30—20. (4346)

■ Vînd Dacia L300. Deva, 
telefon 11912, după orele 18.

(4350)
■ Vînd Dacia 1 300, la bord 

zero km. Deva, telefon 11242.
(4366)

■ Vînd Dacia 1 100, stare
bună. Șoimuș 396, telefon 126, 
după orele 16. (4354)

■ Vînd fîn. Comuna CirjIți, 
satul Almașu Sec, nr. 63.

(4352)

PIERDERI

B Pierdut borderou înca
sări muncă patriotică de la 
nr. 3351—3400, în alb de la 
3366—3400, aparținînd tovarășei 
Dănescu Nicplița. îl declar 
nul. (4362)

■ Pierdut foaie de parcurs
nr. 538287 din 9 noiembrie 
1983. pentru TV 31 HD 869, pe 
numele Gîrbovean Vasile, e- 
liberatâ de LCJ. Deva. O 
declar nulă. (4355)

■ Părihții Ștefan Avram și
Lenuța din Brad urează fiicei 
lor dragi Simona, cu ocazia 
aniversării a 14 primăveri, 
multă fericire și ,.La mulțl 
ani !“ (4345)

■ Părinții, frații, cumnații
și nepoții urează soților Die 
Gheorghe și Maria din Boholt, 
multă sănătate și fericire cu 
ocazia aniversării nuntii de 
argint. (1364)

B Cu ocazia pensionării to
varășului Vlad loan, colecti
vul Direcției muncii Deva îi 
urează „La mulți ani !“, să
nătate și fericire. (4361)

B Colectivul restaurantului 
„Minerul* din Gurabarza urea
ză tovarășului Furdui Vio
rel, cu prilejul pensio
nării, sănătate, viață lungă 
și fericire. „La mulți ani !“.

(4359)
B Cu dragoste și mîndrle 

adresăm astăzi, cu ocazia pen
sionării, după o activitate 
de 50 de ani dăruită muncii,
dragului nostru Furdui Vio
rel : „La mulți ani !*, sănătate
și bucurii. Marioara, Ovidiu, 

. Viorica, Mariana, Gelu, Da-^>
nlel și Mihăiță.
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