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întrecerea socialistă continuă 
la cote superioareLa recfcnta plenară a C.C. al P.C.R., la Sesiunea Marii Adunări Naționale, secretarul general al partidului, tovarășul Ceaușescu, realizările tiute de muncitoare subliniind că au fost depășite unele, contradicții și greutăți care s-au manifestat în primii doi ani ai actualului cincinal, asi- gurîndu-se astfel condițiile corespunzătoare pentru intensificarea activității în toate domeniile în anii 1984 și 1985, precum și pentru realizarea prevederilor planului de dezvoltare eco- nomico-socială a patriei pe întregul cincinal.O confirmare elocventă, concretă a acestor considerații la adresa hărniciei și dăruirii revoluționare ale colectivelor de oameni ai muncii din toate sferele producției materiale o constituie conferirea, prin Decret prezidențial, de distincții ale Republicii Socialiste România fruntașilor în întrecerea socialistă pe anul 1983. Este dovada înaltei prețuiri pe care partidul și statul o dau muncii abnegante a poporului, în angajarea sa plenara, fermă la opera

Nicolae evidențiatadeosebite obți- clasa noastră în anul 1983,

de edificare multilaterală a patriei noastre, este recunoașterea eforturilor și preocupărilor întregii națiuni pentru materializarea exemplară a’ politicii partidului, a marilor obiective trasate de Congresul al XII-lea și Conferința Națională ale Partidului Comunist Român.înmînînd înaltele distincții conducătorilor unor organizații de partid, consilii populare județene, unități economice și institute de cercetare și proiectare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a relevat că rezultatele obținute în producție, în dez- . voltarea generală a patriei demonstrează cu puterea de netăgăduit a faptelor forța economiei noastre, capacitatea creatoare a clasei muncitoare, a țărănimii, a intelectualității, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, de a asigura mersul ferm înainte al Românieicalea socialismului și comunismului. Secretarul general al partidului i-a felicitat pe fruntașii în întrecerea socialistă pe anul 1983 pentru rezultatele remarcabile. obținute, âccen- tuînd că ea se continuă pc un plan superior în
•___

acest an, în. această rioadă premergătoare rilor evenimente din viața partidului și poporului român — a 40-a aniversare a eliberării patriei și Congresul al XlII-lea al partidului — care trebuie să-i mobilizeze mai energic pe toți oamenii muncii, întregul popor la activitate susținută, fructuoasă.Pentru județul este o mîndrie să unități economice zentative pe podiumul trecerii socialiste anul 1983 : I.P.E.G.. I.C.I.T.P.L.C.I.M. Deva, locul al II-lea, fiind distinse cu ,.Ordinul Muncii" clasa a. U-a și I.E. Deva, pe locul al IH-lea, con- ferindu-i-se, ca și în anul trecut,
pe

„Oferim o gamă largă de produse 
competitive pe piața externă"— Pentru început, vă rugăm, tovarășe președinte al U.J.C.M., loan Rob, să prezentați cititorilor noștri principalele aspecte legate export a șugărești tru.— Aș

de activitatea de cooperației mește- din județul nos-vrea să subliniez că în anul 1983, în baza indicațiilor și orientărilor conducerii de partid și de stat, personal ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, am acționat cu toată răspunderea pentru găsirea celor mai eficiente căi în vederea extinderii și diversificării gamei de produse destinate exportului. Dacă în anii anteriori, cooperația meșteșugărească a județului Hunedoara producea pentru piața externă, în proporție de 98 la sută, doar covoare înnodate tip „București", în prezent ofe-

rim peste 20 modele produse de marochinărie, 15 confecții textile diverse, 35 modele din confecții artizanale, 25 articole me- talo-chimice, apoi articole din ceramică și decorative din os, foarte mult căutate, mic mobilier, unelte

— Ne aflăm la sfîrșitul primului trimestru • din acest an. ' Cum arată un prim bilanț al activității la export ?— Anul acesta, sarcinile noastre la export au sporit. De pildă, prin relația devize libere avem sarci-
ACTIVITATEA DE EXPORT

calitate • dinamism • eficiențade grădinărit, truse de scule și altele. Cooperativele noastre meșteșugărești — „Retezatul" și „Hațegana" — din Hațeg, „Moțul" — Brad, „Mureșul" — Deva, „Drum nou" Hunedoara și altele acționeazăcu mai multă răspundere pentru a produce articole de calitate superioară, tot mai diverse, cu un înalt grad de prelucrare, de înaltă eficiență, competitive pe piața externă.

na să realizăm produse in valoare de pește 500 000 dolari, intro gamă âre cuprinde șase grupe .de produse: artizanat, covoare înnodate, articole mețalo-chimice, articole din lemn, ceramică și. construcții. Avem de livrare peste comenzi ferme în procent de 65 la sută, pentru
GH. I. NEGREA

(Continuare în pag. a 2-a)

ÎN ZIARUL DE AZI :

întreprinderea minieră Vulcan. Aspect de la intrarea in șut a minerilor.

nostru avem repre-

„Ordinul Muncii" clasa a îll-a. Să-i feli- noi pe oamenii muncii din aceste unități, pentru hărnicia, dăruirea și. abnegația în producție, pentru rezultatele deosebite obținute și să le a- dresăir. urarea curată de noi succese în nobila și importanta lor activitate. Nu exagerăm afirmînd că activitatea fruntașilor noștri pe 1983 este nobilă și importantă, dacă avem în

cităm și

(Continuare în pag. a 2-a)

Recuperare * Recon- diționare * Refolosire Copiii — liantul familiei, viitorul națiunii
IȘAPTE UNITĂȚI ECONOMICE i

ȘI-AU ÎNDEPLINIT PLANUL TRIMESTRIAL țHotărîți să întîmpine aniversarea a 40 de ani de revoluția de eliberare socială și națională, anti- L,..4,k j-,2 .. >14 î ■ kI, 1 ■ L* r'S 1 . 1 '’A.'* I Ff 1 Zii. »
CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ

1984 an de producții agricole record
Toate tractoarele pe cîmp, la pregătirea

la revoluția de eliberare socială și națională, anti- ț fascistă și antiimperialistă și Congresul al XIII-Iea al f partidului cu realizări cît mai importante, oamenii ? muncii din șapte unități economice ale județului nos- l tru raportează îndeplinirea planului trimestrial. Prin- tr-o bună mobilizare, prin organizarea muncii și fo- ț losirea deplină a capacităților de producție, întreprin- t derile miniere Uricani, Livezeni și Dilja au extras J peste prevederi între 9 500 și 15 900 tone cărbune coc- ț sificabil și energetic, iar întreprinderile chimică și L „Plafar" din Orăștie și Asociația județeană a vînăto- ■ rilor alte și pescarilor sportivi frumoase realizări.
terenului și semănat!La cooperativa agricolă de producție din Șoimuș campania de primăvară se desfășoară din plin. Tovarășul Ionel Mureșan, vicepreședinte al biroului, executiv al consiliului popular comunal, ne-a spus :— în cuvîntarea rostită la recenta plenară a Comitetului Central al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu aprecia că, din cauza condițiilor ce, campania de ră este întîrziată pune grăbirea de pe ogoare, pentru a se recupera rămînerea în urmă, în condițiile efectuării unor . lucrări bună calitate. Ne străduim să înfăptuim această sarcină.— Cum se implică organele comunale în bătălia ce se dă în aceste zile pe ogoare ?— într-o ședință comună a biroului comitetului comunal de partid șî a biroului executiv al consiliului popular am analizat pregătirile efectuate în vederea desfășurării mai bune condiții

climateri- primăva- și se im- lucrărilor
de cea mai

în cele a cam-

paniei agricole de primăvară, rilesens.membrii celor două organe au fost repartizați pe brigăzi, echipe și pe lucrări pentru a ajuta la organizarea și desfășurarea pregătirii terenului și însă- mînțărilor.La rîndul Aurel Luca, cooperativei spunea :— Lucrăm

DEPĂȘIRI LA
PRODUCȚIA FIZICĂ 

SORTIMENTALĂstabilindu-se măsu- necesare în acest Cu același prilej,

său, tovarășul președintele agricole, neintens la pregătirea terenului și însă- mînțarea trifoiului și sfeclei de zahăr, precum și la cultivarea cartofilor.— Ce suprafețe au fost semănate pînă acum ?— Am semănat deja șase . hectare cu trifoi, 10 ha cu sfeclă de zahăr și 20 ha cu cartofi.Am fost la locurile unde se lucra în cîmp. Mecanizatorii Aurel Tamșa și Ioan Popescu efectuau pregătirea terenului ce urma sâ fie cultivat cu cartofi.
T. SONDOR

(Continuare în pag. a 2-a)

în „Săptămîna poiniculturii^
ACȚIUNI SUSȚINUTE ÎN LIVEZIIn scopul valorificării .depline a întregului potențial pomicol al județului, este necesar ca în cadrul „SAPTĂMINII POMICULTURIT' să fie întreprinse ample acțiuni în livezi și în gospodăriile populației pentru încheierea tăierilor la pomi și a stropitului al doilea, pentru săpat în jurul pomilor.Pentru extinderea plantării riile populației, Stațiunea de ție pomicolă Geoagiu pune la puieți de meri, peri și vișini de 8—14 lei bucata). Pomii pot la pepiniera stațiunii sau pot fi preluați prin unitățile cooperației de producție, achiziții și desfacerea mărfurilor. Consiliile populare sînt chemate să facă o amplă mobilizare a tuturor locuitorilor satelor — tineri și vîrstnici — Ia îngrijirea pomilor și Ia extinderea plantațiilor.

fertilizări, discuit șipomilor in gospodă- cercetare și produc- dispoziția cetățenilor (costul acestora fiind fi procurați direct de

SE EXTINDE LIVADA CU ÎNCĂ 20 DE HECTAREIn cadrul „Săptămînii pomicultura", Ia C.A.P. Hațeg se acționează pentru încheierea tăierilor la pomi pe cele 83 ha plantație aflată pe rod. Tot aici s-a discuit terenul și s-au aplicat două tratamente fitosanitare.Zilele acestea se lucrează intens Ia pîchetatul, săpatul gropilor și plantatul prunilor pe o suprafață de 20 de ha.

Minereu de fier, dolo- mită metalurgică, talc — iată produsele de bază pe care minerii din Munții Poiana Ruscăi le scot la lumină și Ie livrează zilnic economiei naționale. Muncind cu dăruire și abnegație, ei raportează depășirea cu regularitate a sarcinilor zilnice de plan. Peste 500 tone fier în minereu marfă, mai bine d 500 tone talc de bună calitate, aproape 24 000 tone dolomită metalurgică livrată combinatelor siderurgice de Ia Hunedoara și Galați — iată bilanțul hărniciei lor. Și o subliniere: angajamentul lor este de a încheia primul trimestru de muncă din acest an cu toți indicatorii de plan îndepliniți și depășiți.

i au obținut. Ia rîndul lor, | 
înaltă răspundere pentru î îndeplinirea ritmică și de- ? pășirea sarcinilor Ia toți ț indicatorii de plan. In i cele aproape trei luni ? trecute din acest an, co- J lectivul întreprinderii și-a i depășit planul la produc- t ția marfă cu peste 200 000 • lei și a obținut importan- ț te realizări suplimentare i Ia producția fizică: Ia ? sulf 800 tone, Ia bentoni- » tă peste 200 tone, la cal- ț cită 400 tone, iar la utilaj ț minier 40 tone.

APARTAMENTE 
PESTE PLAN

*
*

REALIZĂRISUPLIMENTAREColectivele de muncă de la întreprinderea minieră Barza acționează cu

Oamenii muncii de pe ■ șantierul IV al I.C.S. llu- ț nedoâra raportează depă- șirea sarcinilor fizice de t plan pe primul trimestru ' al anului. Prin buna or- ț ganizare a muncii și hăr- i nicîe, în cartierul micro! 5 din municipiul Hune- I doara au fost finalizate, ț în bune condiții calitatî- î ve șî la termen primele»« 66 de apartamente, cu opt J mai multe decît se pre- ț văzuse pentru această pe- f rioadă. j ?



Muncă asiduă pentru îndeplinirea 
sarcinilor din Programul unic 

de creștere a producției agricole—- Ce măsuri a stabilit biroul executiv al Consiliului popular al orașului Călan în vederea transpunerii în viață a sarcinilor ce derivă din Programul unic de creștere a producției ag ole vegetale și animaliere în gospodăriile membrilor cooperatori și ale producătorilor particulari?Am adresat această întrebare tovarășilor Dionisie Frențoni, vicepreședinte și loan Bacriu, secretarul biroului executiv al consiliului popular.
D. F.: O recentă sesiune a consiliului popular a adoptat un bogat program de măsuri politico- organizatorice și educative care, pe baza rezultatelor recensămîntului efectuat la începutul lunii februarie, fundamentează un șir de acțiuni menite să ducă la îndeplinirea sarcinilor ce ne revin din Programul unic. La aceeași temelie sînt puse măsurile luate pe plan județean și ale comitetului orășenesc de partid, în cursul lunii februarie au avut loc adunări cetățenești, adunările generale ale membrilor cooperatori, precum și ale producătorilor particulari, în care s-au dezbătut pe larg atft principiile și orientările Programului unic, cît și sarcinile ce revin orașului Călan și satelor aparținătoare din prevederile programului.
L B.: Munca consacrată cunoașterii și aplicării în viață a sarcinilor nu o considerăm nici pe departe încheiată. Sub conducerea organizațiilor de partid, la căminele culturale din satele aparținătoare vor fi

. amv a aa^ a aaaaa a a ^aaaa a aaaaa

CAMPANIA agricola ne primăvară 
Toate tractoarele pe cimp, 

la pregătirea terenului și semănat!
(Urmare din pag. 1)Executau o lucrare de bună calitate. In urma discurilor și grapelor terenul rămî- nea bine mărunțit. Horia Cuteanu mai avea cîteva ture de făcut și încheia semănatul sfeclei de zahăr pe o suprafață de 10 ha. Ing. loan Răspop, șefulfermei vegetale, ne spunea că semănătoarea afost reglată în așa felincit să se asigure 300 000 glomerule la hectar, iar distanța între rînduri s-a stabilit la 45 și 60 cm, pentru a se putea face recoltarea mecanică a culturii. Martin Andax, unul dintre cei mai pricepuți mecanizatori ai secției din Șoimuș a S.MA. Deva, efectua plantarea cartofilor.— Cultiv cartofi de multi ani — ne spunea mecanizatorul — și mă străduiesc să fac o lucrare de bună calitate.— Cu ce densitate mergeți ? 

ÎMPĂDURIRI DE PRIMĂVARĂSilvicultorii din județul nostru acționează cu forțe sporite pentru dezvoltarea patrimoniului forestier. Pînă acum s-au realizat împăduriri pe mai mult de 200 hectare cu rășinoase și alte specii, s-au făcut culturi speciale pe 33 ha, s-au înființat răchitării pe 5 hectare, au fost scoși peste 4 milioane puieți din 10,5 milioane planificați, iar la comune s-au împădurit peste 9 hectare din cele 110 planificate. Cei peste 1300 lucrători ce participă la acțiunile amintite depun eforturi susținute pentru depășirea sarcinilor de plan.

organizate în continuare seri de întrebări și răspunsuri, demonstrații practice cu calcule, schimburi de experiență cu participarea celor mai buni gospodari, evidențiindu-se Însemnătatea și necesitatea acestor măsuri pentru creșterea producției agricole, precum și avantajele de care beneficiază gospodăriile populației.Paralel, biroul executiv a efectuat o reactualizare a evidenței întregului fond funciar, pe grupe de posesori și destinație a terenurilor, a puterii economice a fiecărei familii, în funcție de care am stabilit planurile de culturi și de creștere a numărului de animale pe specii, elemente ce fundamentează sarcinile de predare la fondul de stat și la cel de autoaprovizionare.— La ce niveluri trebuie să ajungă orașul și localitățile aparținătoare în privința creșterii animalelor pînă la sfirșitul anului curent, vorbind de cele două categorii de gospodării ?D. F.: Comparînd cu situația reliefată de recen- s&mint, cele două categorii de gospodării vor ridica efectivul de animale: la bovine cu 285 capete, iar la ovine cu 566 capete. Pentru că tot sîntem la comparații, este de remarcat că între ultimele două acțiuni de recensămînt s-au înregistrat creșteri aproape la toate speciile de animale: la taurine cu 128 capete, la ovine cu 311, la porcine cu 950, la ovine cu 85, la iepuri de casă cu peste 770 ș.a.m.d.— Cifrele globale, chiar

— Cu 60 000 tuberculi la hectar.Plantatul cartofilor se desfășura normal. La ambele cappte ale tarlalei, cooperatorii Mihai Popa, Constantin Maer, Petru Bexa și Dionisie Sonoc alimentau semănătoarea. Viteza de lucru — cum ne spunea Martin Andax — ar putea fi dublată, adică s-ar ajunge la 10 ha pe zi, dacă ar intra in lucru și cea de-a doua semănătoare de care dispune secția de mecanizare.Din opt tractoare ce ar trebui să se afle în cimp sint folosite nn-nai cinci. Conducerile cooperativei și secției de mecanizare trebuie să se preocupe de folosirea cu randament maxim a timpului bun de lucru în cimp ți a utilajelor din dotare. loan Herț, inginerul șef al unității, trebuie să se implice mai mult în buna organizare și desfășurare a campaniei agricole. Consemnăm acest fapt deoarece luni el era plecat la brigada din Bejan unde nu se lucra la semănat.

dacă sînt expresie a unor creșteri absolute, nu sînt întotdeauna concludente. Ați vrea să intrați în detalii 7 ----I. B. : Din analiza comparativă rezultă că numărul de bovine a crescut cu 128 de capete, printr-o creștere cu numai 19 a numărului de gospodării ce dețin animale. Avem o situație mai bună In satele Grid, Nădăștia de Sus și Valea Singiorgiului. Mai concret: la Grid, din 114 gospodării 95 sînt deținătoare de bovine, 85 de porcine, 33 de ovine și caprine și 105 — de păsări. La Nădăștia de Sus, din cele 129 de gospodării 60 au bovine, 75 porcine, 71 ovine și caprine.O situație necorespunzătoare avem în satul Batiz unde, din 195 gospodării doar 36 au bovine, 112 porcine, 65 ovine și caprine. Asemănător stau lucrurile și în satele Streîsingiorgiu, Nădăștia de Jos și altele. Așa se face că in cele 13 sate, in care există 1388 de gospodării, deținând 1415 hectare teren agricol, doar 491 au bovine, 830 — porcine, 384 — ovine ți caprine. Rezultă, de aici, faptul că satele noastre dispun încă de mari posibilități nevalorificate.Consiliul popular a stabilit măsuri prin care să acorde un sprijin concret și consistent ambelor categorii de gospodării, pentru ca acestea să sporească contribuția la înfăptuirea sarcinilor ce revin orașului din Programul unic.
CORNEL ARMEANU
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Cooperativa cMoțul- Brad. Aspect din secția

întrecerea socialistă
broderie.

(Urmare din pag. 1}vedere că ei asigură zi de zi țării apreciabile cantități de materii prime și energie electrică, slujind un scop generos al politicii. partidului nostru — obținerea independențd e- nergetice a țării —, gin- desc și acționează pentru a face munca din domeniul extracției și preparării minereurilor mai ușoară, mai productivă, mai eficientă. Aceleași urări le adresăm tuturor colectivelor muncitorești din județ, pentru că — așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușeseu — orice unitate economico-socială din toate sectoarele are posibilitatea să cucerească locul I în întrecerea socialistă, să primească titlul de Erou al Muncii Socialiste.Pornind de la aceste considerații, este necesar ca, alături de întregul

Recondiționarea pieselor de schimb - activitate 
determinantă in realizarea planului de reparațiiîntreprinderea mecanică de material rulant Sime- ria este profilată pe repararea vagoanelor marfă și cisterne. Anual, mii de a- semenea vagoane, prin grija și hărnicia muncitorilor unității, sînt redate circulației în perfectă stare de exploatare. Tovarășul Iosif Rădic, secretarul comitetului de partid, ne spunea că recuperarea, recondiționarea și refolo- sirea pieselor de schimb constituie un obiectiv principal, determinant în realizarea planului de reparații. în cursul anului trecut, spre exemplu, aici au fost executate lucrări de recondiționare în valoare de 46.2 milioane lei. din care 21,2 milioane lei peste plan, iar in cele aproape trei luni trecute din 1984 s-au recondiționat piese in valoare de 15 milioane lei, cu 4.2 milioane iei mai mult decit se prevăzuse.Inginerul Milian Drăgan, șeful serviciului producție, arăta că majoritatea muncitorilor acționează eu responsabilitate pentru creșterea numărului de repere, a volumului de piese și subansamble recondiționate la parametri tehnici și calitativi corespunzători.— Cîte repere se recondiționează în prezent și care sînt cele mai importante ?— 94 de repere. Cele mai semnificative sînt: osiile pentru vagoane, la care ne-am depășit, de la începutul anului, sarcinile stabilite cu 150 de bucăți, ușile pentru vagoane acoperite pe patru osii — 52 bucăți, aparate de legarev a aaaa a aaa^ a aaaaa a ^aaau a aaa^a a aa^a

popor, toți oamenii muncii hunedorerti să-și amplifice strădaniile și preocupările in activitatea productivă, să materializeze neabătut prevederile din ho- tărirea recentei plenare a C.C. al P.CJL privind cea de a 4<>-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, să intimpine cu realizări dintre cele mai bune această sărbătoare națională a poporului român, precum și Congresul al XlII-lea al partidului. în acest scop, se stipulează in Hotărîre, trebuie să asigurăm în fiecare întreprindere și la fiecare loc de muncă folosirea deplină a capacităților de producție, a mașinilor, instalațiilor și utilajelor, valorificarea cu randament maxim a materiilor prime, materialelor și energiei, ridicarea nivelului tehnic și a calității produselor, creșterea puternică a productivității

— 720 bucăți, atîrnător saboți — 2 500 bucăți, inele suspensie — 15 000 bucăți, robineți de trei și patru țoii — sute de bucăți ete.— în 1984 ne-am propus— a intervenit ing. Cor- neliu Porca, șeful colectivului tehnic-proiectare — să punem la punct alte nouă tehnologii de recondiționare. Respectiv, recuperarea și refolosirea pieselor de-ia-boghiul Y 25’»*" CS, care va aduce anual economii de circa 150 000 lei. între ele : pălăria arcului, atimătorii saboți, levierele pentru acționarea ușilor batante, tam- ponașul de la amortizorul nscat al boghlului și altele.în sectoarele de producție, activitatea nu cunoaște contenire. Ritmurile de lucru sînt bune, dau garanția îndeplinirii planului de reparații în mod ritmic, lună de lună. Fiecare piesă recondiționată este studiată sub toate aspectele înainte de a fi montată pe vagon. Calitatea lor este determinantă per.tru siguranța in exploatare și nimeni nu face rabat. Am cunoscut aid cîțiva oameni cu îndelungată experiență, caro au înțeles că în muncă esențială este nu numai buna organizare, d și pasiunea pentru creativitate, perseverența în a găsi și aplica noi soluții de recondiționare. Ei se numesc: sing. îuliu Bogdan, șef secție atelier mecanic, ing. Dan Medrea (autorul tehnologiei de recondiționare a tamponașului de la a- mortizorul uscat), maiștrii Miron Fodor și Iosif Ona- ca (recondiționarea levierelor de acționare a ușilor batante), ing. Corneliu Por-
«■■■v a ^aaa a aaaaa a ^ta a aaaaa a aaaaaa a

continuămuncii și eficienței în întreaga activitate^ aplicarea fermă a principiilor autoconducerii și autoges- tiunii muncitorești în întreaga economie! O a- tenție prioritară trebuie acordată realizării programelor privind dezvoltarea mai rapidă a bazei energetice și de materii prime, înfăptuirea întocmai și în- tr-un timp cit mai scurt a tuturor obiectivelor stabilite de Conferința Națională privind asigurarea, în acest deceniu, a independenței energetice a României.întrecerea socialistă trebuie ridicată, deci, în acest an, la noi cote de dăruire și abnegație muncitorească, incit la anul să- se situeze pe primele locuri cît mai multe unități economice și din județul nostru, spo- rindu-ne astfel contribuția la înfăptuirea Programului partidului de edificare multilaterală a patriei socialiste.
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ca și sing. Alexandru Abraham (recondiționarea gli- sierelor superioare ale vagoanelor cisternă echipate- eu boghiuri Y și H), muncitorii Sabin Armeanca, Viorel Susan, loan Spancioc, Cornel Turdă- șan și alții.Cu siguranță, nomenclatorul cu tehnologiile tuturor pieselor ce se recondiționează la I.M.M.R., •editat recent de colectivul tehnic-proiectare al unității, cel cu piesele ce se pot executa din diferite materiale recuperate și care urmează să fie difuzate sectoarelor vor contribui la mai buna orientare a muncitorilor, la utilizarea mai eficientă a resurselor materiale în producție. Și încă o precizare : în acest an s-au recuperat din piese uzate din diferite materiale peste 100 tone de metal, din care s-au executat, și se continuă această operație, un mare număr de piese de schimb pentru consumul intern al întreprinderii. Valoarea acestor repere destinate lucrărilor de reparații este de peste 24,1 milioane lei, cu o depășire față de plan de 2,3 milioane lei. Colectivul de la I.M.M.R. Simeria este preocupat responsabil pentru a materializa exemplar sarcinile trasate recent, la plenara C.C. al P.C.R., de secretarul general al partidului pe linia recuperării, recondiționa rii și refolosi- rii pieselor și subansam- blelor, pentru a ridica necontenit eficiența economică în producție.
LIVIU BRAICA
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Oferim o gamă 
largă de produse (Urmare din pag. 1)care am asigurat materia primă, spațiile de producție, mașinile și utilajele, forța de muncă. în acest prim trimestru al anului ne revine sarcina să realizăm la export mărfuri în valoare de 120 000 dolari. Ne realizăm și ne depășim sarcinile, dar întîm- pinăm greutăți in ceea ce privește livrarea produselor către partenerii externi. Principalul nostru coordonator al exportului — I.C.E.COOP — nu reușește întotdeauna să țină o legătură permanentă cu beneficiarii externi, în vederea asigurării unei derulări ritmice a producției cooperativelor noastre. Tocmai de aceea, acționăm pentru a livra la export și prin alte întreprinderi de comerț exterior, cum este ILEXIM, cu care colaborăm bine.— Ce garanții există în privința onorării comenzilor și contractelor față de partenerii externi ?— Avem toate condițiile asigurate și ne vom onora exemplar sarcinile față de beneficiarii noștri externi. Producem și livrăm mărfuri de calitate superioară, de Înaltă ținută, tot mai mult solicitate pe piața străină. Sîntem pe deplin conștienți de importanța pe care o are exportul pentru economia noastră națională și acționăm cu răspundere sporită pentru a lărgi gama produselor destinate pieței externe, pentru respectarea clauzelor contractuale, ridicînd și în felul acesta prestigiul produselor noastre, care poartă apreciata emblemă „Made în România".
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Formarea și consolidarea familiei nu trebuie 
să rămină străine colectivului de muncăîn ce contribui muncă la solidarea rirea contribuției îmbunătățirea indicatorilor demografici ? în măsură destul de mare — este răspunsul la întrebare în cazul unor colective în care nimănui nu-i este indiferent cum muncește și cum trăiește omul de lingă el. în cadrul colectivului, în procesul muncii se leagă nu o dată prietenii trainice între tineri--și-ti-■ * nere. Tot aici se corectează nu o dată traiectoria „corăbiei" cu doi pasageri aflată in derivă, întrajutorarea la greu se verifică la întreaga ei capacitate.Am căutat să vedem in ce mod este privită problema temeiniciei relațiilor de familie în două colective de oameni ai muncii, preponderent feminine din Brad : secția de bunuri metalice și l.CS, comerț mixt.— Colectivul nostru — ne spune tovarășa Rodlca Avram, secretarul comitetului de partid al unității — numără vreo 20 de tinere și tineri care încă nu și-au întemeiat o familie și vreo 30 de cazuri de familii destrămate. Nu ne-a rămas și nu ne va rămîne indiferent statutul lor de stare civilă. Nu am făcut o problemă aceasta dar noastre de la om la om cu ei nu-i neglijăm. Spre exemplu, actuala familie a lui Viorel V. are statutul de familie în sensul juridic al cuvîntului datorită insistențelor noastre. După ce s-a legitimat cu actuala soție, au doi gemeni.Pentru a sprijini familia noi facem în prezent efor-

măsură poate colectivul de formarea și con- familiei, la spo- sale la

specială din în discuțiile

Certificatul de calitate
turl. Unitatea este în reorganizare, se restrîng unele activități, ca să se dezvolte altele, dar în orice măsură pe care o luăm avem în vedere să nu fie afectați cei care au familii mai numeroase. La fel am procedat în cazul atribuirii de locuințe.Maria Borza este organizator de grupă sindicală și mamă a doi copii.— Mai avem în secție tinere care nu au o familie întemeiată. Adevă-

Copiii - 
liantul familiei, 
viitorul națiuniirul este că s-au obișnuit cu viața fără griji a ne- familistului. De pildă, Ro- meliei M. nu-i lipsește nimic pentru a putea întemeia o familie. Dar camdată Bineînțeles oameni îi înțeleagă dintre noi cietate.Comerțul brădean este deservit în cea mai mare parte de femei. Multe dintre ele sînt fete tinere, cu familii abia întemeiate. Dar mai sînt și din celelalte care încă nu s-au ho- tărît să facă pasul decisiv al vieții. Despre problemele lor discutăm cu tovarășa Sînziana Sida, președintele comitetului sindicatului :— Din 399 care le avem dere, 24 sînt iar 24 sînt divorțate.— Ni se pare cam mare numărul celor cu un asemenea statut de stare civilă ; în special al celor cu familii destrămate. Ce

se face la nivelul întreprinderii, al comitetului sindicatului pentru a determina și aceste persoane să înțeleagă că unul dintre rosturile mentale ale tre noi este la vigoarea calitativă a tre ?— N-aș putea afirma că am organizat ceva deosebit pe tema aceasta. Fetele care nu și-au întemeiat o familie sînt încă tinere, majoritatea sub 20 de ani.— între cei sau cele cu familii destrămate aveți și cazuri în care au rămas c^pii fără unul din părinți ?— Avem un caz la ma- * „Prichindelul-* o care a părăsit-o a rămas să poarte de grijă La doi

funda- fiecăruia din- să contribuim numerică și națiunii noas-

— In cotaiog la mine nu 
sînt absențe. Și să știți că 
sînt foarte exigent. Eu aș 
putea să lipsesc liniștit 
(deși n-o fac niciodată) cu 
convingerea că nici unui 
dintre elevi n-ar pleca de 
la activitatea practică. Așa 
cum îi vedeți azi aici, așa 

în orice zi de 
Acum lucrează 

grupe : una la în- 
metolul, trei la 
două la debitat.

„deo- așteaptă". pe acești sămaică îndrumăm rostul fiecăruia în viață, în so-

de femei pe în întreprin- necăsătorite,

ce fel o ajutați 7 mod deosebit nu
gazinul fată pe soțul și singură copii.— In— înputem spune că o ajutăm. Dar când cere sprijinul într-o problemă, manifestăm față de ea toată grija.Iată douămuncă puse în fața unei întrebări cu care, se pare, nu au fost obișnuite. Răspunsurile, foarte sincere de altfel, vădesc că, luați cu treburile răspunderilor economice pe care le au, oamenii uită uneori că in marea familie a colectivului situația familială a fiecărui membru al său nu trebuie să lase pe nimeni indiferent. Este de datoria organelor și organizațiilor de partid, a celor de masă și obștești să pătrundă mai mult în a cărui hotărîtor înfăptuirea politicii noastre demografice.

colective de

acest univers de evoluție depinde
ION CIOCLEI

Un loc de frunte care obligă la noi 
acțiuni de gospodărire și înfrumusețareșului materialul respectiv 5 000 de trandafiri, 2 000 răsaduri de tuia și tot atîția pomi ornamentali, 3 500 de răsaduri de flori pentru prima etapă, în cursul lunii aprilie cele

Fi veți găsi 
practico, 
in cinci 
dreptat 
îndoit 
Execută cârlige pentru bol
ta super;ooră a cuptoarelor 
Siemens Martin. Avem co
mandă de Ic C-S. Hune- 
doc-a. op'oxrrrobv 60 000 
bucăți și spe'ăm ca pină 
la sti-situi lucii aprilie să 
le terminăm — ne asigu
ră maistru--instructor Au'el 
Bota de Ic atelierul me
canic ol Liceului industrial 
nr. 2 Hunedoo-a.

— Reo,;zăm la un dis
pozitiv 500 de bucăți pe 
schimb. Ieri am reahzat 
600 bucăți, czi spe'ăm la 
fel, ne inc'edmțeoză elevo 
Geo-getc Puha a corei in- 
deminore ne-a surprins — 
ca ți a ceforlolte colege 
din closa a IX-a A.

— Cu asemenea driige și 
cu cete-cfte comenzi de lo 
f.M. Hunedoc-a veți rec-'i- 
za o parte din pionul de 
P'oducție ce vă revine pen
tru ocest an, a cărui vo- 
loc'e nu e deloc neglija- 
b!o. Cum veți 'eol;za cu 
elevi» ți ope-cțiunăe pre
văzute in p'og'cmc sco- 
lo'ă pentiu treapta I de 
Kceu ?

— Rea::zo-ea ptonuiui de 
producție nu 
dar oceasta 
că neglijam 
programei, 
să căutăm ți

crări complexe cu care să 
ne încadrăm în programă, 
elevii să învețe și să stă- 
pînească toate operațiile 
prevăzute. La clasa a X-a 
B, de exemplu, am reali
zat nouă repere la o piesă. 
Și cu clasa a IX-a am fă
cut numeroase lucrări 
care se pretează la. diferi
te faze - lucrări nerentabi
le din punct de vedere e- 
conomic, dar foarte nece
sare însușirii de către elevi 
a meseriei. Am executat 
chiar și unele lucrări com
plexe în colaborare cu

Meseria se 
invață muncind

să muncim cuîncepem 
elevii",

După 
școală, 
se verifică 
chegare a clasei, 
noaștere a elevilor, afinită
țile acestora. „Așa avem 
o oglindă a colectivului, 
așa știm cui încred'nțăffL, 
responsabilitățile și nu ne 
înșelăm. Numai cunoscîn- 
du-l pe fiecare știm cum 
trebuie să muncim cu el".

— în catalogul instruirii 
practice, la clasa a X-a B, 
am întâlnit acordate în-, 
tr-un trimestru, 
elev, 15 note,

un trimestru de 
printr-un alt test, 

modul de în
de cu-

se discută, 
nu înseamnă 
porcyge'ec 

Avem dctorîa 
să găsim îu-

I.C.I.T.P.LC.I.M. Deva, cu 
14 repere fiecare, e drept 
cu valoare economică re
dusă, dar deosebit de va
loroase in ce privește pre
găti rea practică a elevilor. 

Cometele etevHcr, dosarele 
cu schițe și desene confir
mă preocuparea pentru o 
cit moi 'ea*-ă instruire. In 
atelierul mecanic al liceu- 
lui. maistrul Aurel Bota are 
o evidență a ocestei pre
gat’d pe parcursul anilor, 
urmărind cu 
fesionolă și 
ția elevului 
desene din 
pină la cele 40-60 din cla
sa a Xll-a. !n colabora
re cu profesorii de spe- 
ciclitote, maistrul testea
ză elevii in primul trimes
tru de liceu. Teste prin 
care ve- f-câ cele mai ele
mentare 
(ovind in 
vin din 
.Așa știm

probitate pro- 
morolă evol ti
de te cele 7 
clasa a IX-a

noțiuni tehnice 
vedere că elevii 

diferite medii), 
de unde și cum

unui sifi.grțr 
plus teza.

— Pentru tot ce lucreoza
dau notă. Nu-i iert ! Dacă
lucrează de nota cinci,
cinci primește. Dar, după
cum ati observat nu prea
ați intilnit note sub 7.

Experiența maistrului Au
rel Bota de la liceul in
dustrial nr. 2 poate și tre
buie cunoscută și de alte 
colective, 
maistrului 
spune pe drept „omul cu 
miioi de aur", ci pentru 
modul în care este înțe
leasă aici pregătirea, for
marea copilului de azi 
pentru muncitorul de mîine. 
„Aici ne vine mînă de lu
cru necalificată 
trebuie 
ceea 
aioi trebuie 
de certificat 
Un asemenea 
obține numai 
danie, prin 
core se caută 
adecvate forme 
piere 
putea 
putea

Nu pentru co 
de aici I se

pe care 
s-o formăm. Iar 

ce executăm cu ei 
să fie însoțit 
de calitate", 
certificat se 

prin stră- 
nefiniștea cu 

cete mai 
de apr-o - 

a elevilor, pentru c-i 
forma, pentru a-i 
pregăti pentru viață.

LUCIA LICIU

— Rezultatele pe care o- rașul Brad le-a obținut a- nul trecut în acțiunile de gospodărire și înfrumusețare l-au situat pe primul loc pe județ în întrecerea socialistă cu celelalte orașe cu o populație de peste 10 000 de locuitori. Cum ați acționat în acest scop, tovarășe vicepreședinte loan Bașa ?— încă la sesiunea consiliului popular din luna ianuarie am stabilit un program de gospodărire a orașului prin care s-au atribuit sarcini concrete derivate din Legea 10/1982 tuturor unităților economice și celor nouă asociații de locatari. Cîteva obiective ; reamenajarea porților de intrare în oraș dinspre O- radea și Abrud, prin construirea unor socluri-em- blemă mozaicate, ca și modificarea porții principale dinspre Deva, vopsirea a- cestora cu culori reflectorizante pentru delimitarea zonală; modernizarea intrării la depozitul PECO ca și a unor străzi și căi de acces, construirea unei alei pietonale peste rîu-1 Luncoi și refacerea trotuarelor pe străzile Vînă- torilor și Cuza Vodă ș.a.— Amenajarea a două noi parcuri — în fața Muzeului aurului și în preajma blocurilor 8, 9 și 10, din zona centrală sînt o- biective cuprinse în programul ce s-a întocmit. în ce stadiu se află acestea ? Dar modernizarea parcărilor — problemă ridicată de locatari în adunările cetățenești ?— Schițele pentru execuția și mobilarea parcurilor eu vegetație adecvată s-au întocmit în urmă cu ministratori de asociații ca cîteva luni. Avem procurat Sofia Ardeleana, Maria To- și stratificat în sera ora- dor, Herman Walter, Ștefan

necesar,

LOCALITATEA - 
OGLINDA 
SPIRITULUI 

CETĂȚENESC

Grosu, Nicolae Stoica, din partea cetățenilor Simion Mărcuș, Emilia Bolcu, Sabin Cleșiu și Ilie Vișa. îmbrățișăm inițiativele btmi- lor gospodari Livia Fumu- rescu și Remus Potinteu care antrenează și pe micii locatari la acțiuni gospodărești și de recuperare a materialelor refolosibile, de păstrare a ordinii și liniștii în blocuri, că astfel de cele mai bune mat și pentru tor asociații.
Considerăm metode sînt pilde de ur- locatarii al-

Municipiul Hunedoara. Librăria cartea prin poștă nr. 21. Comunista Boldesco V!»- 
lina se preocupă de buna difuzare a cărții în întreprinderile municipiului.

Foto: N. HOMOȘTEAN-NEGRU

SJ l fc ■

două parcuri vor fi finalizate. în urma solicitărilor făcute de locatari, exploatarea de gospodărie comunală și locativă a orașului cu sprijinul cetățenilor direct interesați a trecut imediat la amenajarea parcărilor pentru autoturisme.— Străzile orașului demonstrează că brădenii țin la aspectul civic al localității lor : vitrinele magazinelor, trotuarele sînt curate, indicatoarele de circulație și cele mai multe ■firme sînt reîmprospătate, spațiile dintre ansamblurile de locuințe de pe străzile Libertății și Lenin, dintre blocurile Cl, B 2, Al — A8 și 8, 10, 14 și 16 din strada Cuza Vodă sînt proaspăt curățate. Cum permanentizați aceste acțiuni ?— O dată ce zăpada s-a topit, am declanșat duminică de duminică acțiuni de curățenie a împrejurimilor locuințelor, la care au fost mobilizați, prin depu- tați și membrii comitetelor asociațiilor de locatari, toți cetățenii. Un sprijin deosebit am primit din partea unor vicepreședinți și ad-

ESTERA ȘINA

• •In sprijinul educării materialist-științifice a maselor

JJ Oamenii muncii întreabă, specialiștii răspund li

Activitatea politico-ideo- logică, de educare mate- rialist-științifică și revo- luționar-patriotică a oamenilor muncii înregistrează, mai cu seamă după Congresul al XII-lea și Conferința Națională ale partidului, după Consfătuirea de lucru de la Mangalia, un sensibil Una dintre indubitabile adevăr a constituit-o reușita acțiunii intitulată „Oamenii muncii întreabă, specialiștii răspund", ce a avut loc la Casa de cultură din Orăștie.Organizată de Consiliul orășenesc de educație politică și cultură socialistă Orăștie, cu sprijinul Cabinetului județean pentru activitatea ideologică și politico-educativă, la acțiunea ce a avut ca

salt calitativ, confirmările ale acestui

temă „Dovezi științifice care atestă materialitatea lumii" au participat oameni ai muncii și profesii economice : din localitate.La întrebările pe această temă adresate de participant au dat răspunsuri concrete și pertinente cadre didactice, juriști, medici, ingineri, alți specialiști în domeniu.De o deosebită atenție s-a bucurat alocuțiunea medicului ginecolog Vasi- le Ivănescu, care a vorbit celor • prezenți despre importanța și efectele binefăcătoare ale maternității — ■ în context cu ultimele documente de partid și de stat privind rolul creșterii demografice pentru dezvoltarea viitoare a patriei noastre. De asemenea, medicul neurolog loan

de diferite vîrste din unitățile și instituțiile
Ivașcu, directorul spitalului orășenesc, s-a referit la determinările pe care le-au avut diferitele epoci istorice asupra evoluției conștiinței umane, explicarea științifică a fascinantei lumi a viselor, a prezentat cazuri concrete de urmări ale influenței nefaste a misticismului asupra sănătății oamenilor.Argumente și strații științifice materialitatea mai prezentat prof. Paulina Mihoc, de la liceul industrial nr. 1, ing. Mihai Bozdog, de la întreprinderea chimică. La rîndul său, Traian Nistor, jurisconsult la Consiliul popular orășenesc Orăștie, a vorbit participanților despre prevederile Constituției R.S.R. privind libertatea conștiinței, prezentînd și as-

demon- privind lumii au

pecte concrete rezultate din necunoașterea sau interpretarea aleatorie a prevederilor în vigoare.Ca urmare a deosebitului succes de care această manifestare s-a bucurat în rîndul participanților, s-a luat inițiativa organizării de noi asemenea acțiuni sub genericul „Oamenii muncii întreabă, specialiștii răspund", pe o arie diversă de problematici ale educării și formării omului nou, cu o înaltă conștiință socialistă, acțiuni ce se vor desfășura la nivelul fiecărei unități economice și instituții din localitate. Va.fi. creat aș.tfel cadrul propice unui dialog rodnic, fructuos în vederea lărgirii orizontului ds cunoaștere a tuturor oamenilor.
MIRCEA DIACONU J



Cea de-a patra rundă a consultărilor
sovieto-chineze a luat sfirșit

i

I

MOSCOVA 27 (Agerpres). — La Moscova a luat sfirșit cea de-a patra rundă a consultărilor sovieto-clii- neze, desfășurate în perioada 12—26 martie — se a- ra'tă intr-un comunicat de presă dat publicității de agențiile TASS și China Nouă. Leonid Iliciov, reprezentantul special al guvernului sovietic, locțiitor al ministrului afacerilor externe, și Qian Qichen. adjunct al ministrului afacerilor externe, trimis special al guvernului R.P. Chineze, au continuat schimbul de păreri cu privire la normalizarea relațiilor

dintre cele două țări. Părțile au relevat că, la debutul consultărilor, au început să se restabilească relațiile și contactele reciproc-avantajoase dintre cele două țări în domeniile economic, comercial, științific, cultural, sportiv — se spune în comunicat —, subliniindu-se că atmosfera în care s-au desfășurat consultările a fost de sinceritate și calm.Cele două părți consideră consultările utile și au convenit ca o nouă rundă a acestora să aibă loc în luna octombrie 1984. la Beijing.

de

■ MOSCOVA. - La Mos
cova a fost inaugurată ex
poziția internațională de 
mașini, utilaje și unelte 
pentru industria de prelu
crare a metalului „Metal- 
loobrabotka - ’84", in ca
re își prezintă produsele 
aproximativ 600 de între
prinderi și organizații dirt 
22 de țări și din Berlinul 
Occidental.

La actuala ediție a aces
tei importante manifestări 
economice și comerciale 
internaționale, industria din 
țara noastră este prezentă 
prin intermediul întreprin
derilor „Mașinexportimport", 
„Electronum" și „Tehno- 
importexport" - cu mașini- 
unelte, utilaje de automa
tizare și control și aparate 
de măsură și control.

■ BEIJING. - Agenția 
China Nouă informează că 
la Beijing a luat sfirșit o

...nouă rundă a celei de-a 
doua faze a convorbirilor 
chino-britanice în problema 
Hong Kongului. Un purtă
tor de cuvînt al Ministeru
lui Afacerilor Externe al 
R.P. Chineze a precizat că 

convenit ca următoo- 
rundă o convorbirilor

s-a
rea
să aibă Ioc la 11—12 apri
lie, la Beijing.

■ ADDIS ABEBA. - La 
Addis Abeba și-o început 
lucrările cea de-a 7-a con-

ferință a miniștrilor indus
triei din țările africane.

Luînd cuvîntul, ministrul 
industriei al Etiopiei, Haliu 
Yimenu, a subliniat că par
ticipant'll vor acorda aten
ție în primul find examină
rii problemelor legate de 
înfăptuirea obiectivelor tra
sate de Deceniul dezvoltă
rii industriale a Africii. Pen
tru aceasta, a subliniat el, 
sînt necesare folosirea ac
tivă a resurselor tehnologi
ce și umane și mobilizarea 
mijloacelor financiare, ceea 
ce va permite stimularea 
creșterii economice în ță
rile africane.

■ WASHINGTON. - La 
Washington s-au desfășu
rat lucrările reuniunii anua
le a Comitetului Conferin
ței naționale a femeilor din 
S.U.A., care reunește mai 
multe organizații de femei 
din această țară. în cen
trul dezbaterilor reuniunii 
s-au aflat probleme lega
te de preîntîmpinarea unei 
catastrofe nucleare, asigu
rarea dreptului femeilor a- 
mericane de a trăi în con
diții de- pace și de a se 
bucura de drepturi egale 
cu cele ale bărbaților.

■ MONTEVIDEO. - In- 
tr-o declarație făcută la 
Montevideo, comandantuf- 
șef al armatei uruguayene, 
generalul Pedro Aranco, a 
anunțat că alegerile prezi
dențiale și parlamentare 
din țară vor avea loc în 
noiembrie anul acesta - 
transmite agenția IPS.
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DIN ȚĂRILE
O SOFIA. - Specialiștii 

bulgari au creat un nou tip 
de electrobuz cu grad spo
rit de confort, conceput 
pentru transportarea a 22 
de pasageri. Bateria de a- 
cumulatoare care pune în 
mișcare motoarele electro- 
buzului poate ti reîncărca- 
tă la capetele de linii, ceea 
ce permite mașinii să par
curgă zilnic 100-120 km în 
traseu urban.

Deocamdată electrobu-. 
zele sînt folosite in stațiu
nile balneare de pe litora
lul Mării Negre. Pe baza 
lor va fi creat insă un mo
del care va ti utilizat și 
pentru transporturi 
normale.

urbane

Combi- 
Trinec,

© PRAGA. - La 
natul siderurgic din 
R.S. Cehoslovacă, a început 
să funcționeze, experimen
tal, o nouă oțe/ărie, care, 
prin capacitate tehnică și 
eficiență, se află la nive
lul exigențelor internațio
nale.

în acest an, producția 
realizată de noua unitate 
se va ridica la 650 000 to
ne de' oțel, obiectivul ur- 
mind să funcționeze la în
treaga capacitate in 1987, 
an in care va livra econo
miei naționale 2,5 milioane 
tone. Soluțiile tehnice uti
lizate permit realizarea u- 
nor importante economii 
de materii prime și com
bustibili.

ț

0 HAVANA. - In aceste ț 
zile în Cuba se marchea
ză a 25-a aniversare a ci
nematografiei naționale, 
sfert de secol în care arta 
și industria cinematografică 
ale Cubei au înregistrat 
progrese însemnate, mate
rializate în numeroase fil
me artistice, documentare 
și de animație. Născut în 
anii de după revoluție, In
stitutul național cubanez 
de artă și industrie cine
matografică a reflectat în 
activitatea sa toate etapele 
construcției socialiste. Da
torită lui, Cuba are în pre
zent o școală națională de 
cinematografie, care a gă
sit o largă recunoaștere pe 
plan internațional, expri
mată de cele 300 de dis
tincții cucerite de ea 
ferite festivaluri și 
cursuri internaționale 
filmului.

SOCIALISTE

© HANOI. - La
Rung, în imediata vecină
tate a orașului port Hai
phong, a fost inaugurat, 
zilele acestea, un șantier 
naval specializat în lucrări 
de reparații, cel mai mare 
și modern din Vietnam — 
informează agenția VNA. 
Anual, < 
reparate între 30 și 35 de 
nave de 5 000-12 000 tone. 
Intre altele, noul obiectiv 
al industriei vietnameze dis
pune de un doc uscat 
o lungime de peste 160 m 
și o lățime de circa 26 m.

aici vor putea li ț
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buletin rutier
Din nou în atenție 

pietoniiDin statisticile -pe care le deținem rezultă că a- nual aproape 40 la sută din accidentele rutiere cu urmări grave se datorează nerespectării regulilor de circulație de către pietoni. Deci, accidente provocate de pietoni, din vina ale căror victime sînt șiși pietonii!Majoritatea acestora determinate de traversarea drumurilor prin locuri ne- permise, fără asigurare prealabilă. Cele mai frecvente împrejurări conducătoare la accidente sînt angajările în traversare prin fața sau prin spatele mijloacelor de transport în comun oprite în stații. Faptul determină o serie de acțiuni ale miliției de depistare, avertizare și sancționare a contravențiilor de acest gen.într-o singură astfel de acțiune, pe parcursul a două ore, la Hunedoara au Sost oprite din... intenția de traversare neregulamentară 58 persoane, dintre care 20 au fost amendate, tatre aceștia: Carmen Pos-

lor, în-
sînt

toiache (fabrica de încălțăminte). Gheorghe Vizeș (maistru, semifabricate II— C.S.H.), Veronica Muntean (fabrica de tricotaje), Traian Vîrciu (tehnician— C.S.H.) ș.a.La Deva, tot in două ore, ccntravenienții la a- ceastă regulă au fost 57 — cei mai frecvenți tot în zona hotelului „Deva", eăl- cînd în picioare munca celor ce au lucrat la zona verde, escaladind gardurile vii sau lanțul de protecție.Precizăm că unui pieton care merge în pas normal ii trebuie 6 secunde pentru traversarea unei străzi de lățime normală (7—8 metri), timp în care un autovehicul rulînd cu 60 km pe oră parcurge 100 m. Deci, apariția unui pieton în fața unui autoturism, plus o neatenție a șoferului sau o defecțiune la frî- r.e duce clar la un accident. Și, în toate cazurile do acest fel, cel mai afectat este pietonul...Atenție deci! Graba sau neatenția, neglijența sau ignorarea chiar conștientă a pericolului, nu duc la nimic folositor pietonului !
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UNIUNEA JUDEȚEANĂ
A COOPERATIVELOR MEȘTEȘUGĂREȘTI, 

cu sediul în Deva, str. Aurel Vlaicu nr. 1, 
telefon 14320, »

la di-

PIERDERI

VINZARI-CUMPARĂRI

publicitate
de I.P.I.C.C.F. 
nulă. (496G>

• Pierdut legitimație de ser
viciu nr. 626, pe numele Co- 
pos Florin, eliberată de J.E.C. 
Mintia. O declar nulă. (4940)

• Pierdut legitimație de ser
viciu nr. 1431, pe numele Olea 
Cornel, eliberată ' ~
Deva. O declar

I
CU I

I*

AZI, IMPORTANTE MECIURI 
ALE SELECȚIONATELOR ROMÂNEȘTISelecționata olimpică de fotbal a României întîlneș. te astăzi la Bologna echipa similară a Italiei în meci pentru preliminariile turneului olimpic. Din lotul echipei române fac parte, între alții, Lung, Io- van, Bumbescu. Ungurea- nu, Văetuș, Bălint, Irimes- cu, Lăcătuș, Hagi, Cîrțu, Manea.

Opriți la bariere IConform articolelor 41 si 37 din Decretul 328/1966 republicat, în scopul prevenirii unor abateri ce pot avea grave consecințe, la trecerea vehiculelor peste calea ferată atunci cînd semibarierele sînt închise, fapta se sancționează cu suspendarea permisului de conducere pe 1—3 luni și amendă între 1 000 si 2 500 lei. Și, . - --acestor tămînal zuri de ceasta prevedere, lor ignorînd pericolul la care se expun. Ultimii a-. matori de... slalom printre semibarierele de la pasajul Săulești sînt: Dumitru Ardean (Orăștie, 1 HD 3223) și Irimus Iakob (1 HD3382).. La pasajul din Mintia au. fost semnalate mașina 21 HD 150 (I.T.S.A.I.A. Deva) și motocicleta 46 HD 1406 (loan Raț — Deva). Și din alte județe am primit semnale privind comportarea automobiliștilor hunedo- reni în fața semibariere-" lor: 3 HD 212 (Vesa Dră- gan) și 2HD8372 (Coama loan) — ambii în județul Arad.

I
I%
Itotuși. în pofida măsuri severe, săp- sînt semnalate ca- contravenție la a- autorii

SERVICIUL CIRCULAȚIE 
AL MILIȚIEI JUDEȚENE
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• tehnician proiectant (marochinârie)
• 2 lucrători în atelierul de modele (cizmari)
• 1 lucrător în atelierul de modele (croitor 

confecții femei)
• lucrător gestionar.
Condiții de încadrare conform Legii nr. 12/ 

1971 și Legii nr. 57/1974.

Selecționata divizionară de fotbal a României va susține astăzi în Kuweit un meci amical cu reprezentativa țării-gazdă. Din echipa noastră vor face parte între alții: Moraru, Rednic, Ștefănescu, Boloni, Klein, Gabor, Cămătaru, Augustin.
★Miercuri se desfășoară la Budapesta, în preliminariile campionatului european de fotbal pentru juniori partida dintre echipele României și Ungariei. Lotul juniorilor români cuprinde pe Zlotea, Moldovan, Cîrstea, ghici, Mihail, Mateuț, gărit, Achim și alții. Dră- Măr-
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Vînd apartament patru ca
rp ere, cărămidă. Deva, zona 
pieței, telefon 14633. (4981)

• Vînd apartament două ca
mere. Deva, Dacia, bloc 34. 
Informații apartament G. tele
fon 21012. (4978)
• Vînd apartament patru ca

mere, cărămidă, gaze. Deva, 
strada Lenin, telefon 15618. o- 
rele 16—20. (4974)

• Vînd casă, trei camere, 
anexe gospodărești, satul Cio- 
peia, la 6 km de Hațeg. In
formații la nr. 76, telefon 
70636. (4960)

• Vind apartament cărămi
dă, etaj trei. Orăștie, Prica- 
zului 56, apartament 68. Infor
mații telefon 42769, după ore
le 18. (C. 6)

• Vînd Dacia 1310 nouă. De
va. telefon 21375, după orele 
15. (4971)
• Vînd Dacia 1300, alb 13. 

Dobra, strada Lugojului 73.
(4945)

• Vind I.M.S. cu motor Die
sel nou și remorcă și Dacia 
1300, la bord 20 000 km. Nica 
Nandru, localitatea Măru, nr. 
5, jud. Caraș-Severln. (4937)
• Cumpăr cauciuc motoci

cletă I.J.-350/19. Oprean Vio
leta, Vața de Jos, telefon 106.

(4968)

DE LOCUINȚĂ

apartament două 
garsonieră, prefer 

Predau contract.

OFERTĂ DE SERVICII’

• Caut femeie îngrijit 
la domiciliul meu. Deva, 
fon 21871, după orele 17.

ANIVERSARI

SCHIMB

• Schimb 
camere cu 
zona pieței. 
Deva, telefon 20467, după ore
le 13. (4987)

copil 
telc- 

(4993)

o Părinții Pavel și Florica 
urează fiicei lor Mariana Popa, 
din Barbura. cu prilejul ani
versării a 18 primăveri, suc
cese în viață, sănătate, noroc 
și „La mulți ani

• Soția, copiii, nurorile și 
ginerele urează dragului lor 
Hadulian Lucian, cu prilejul 
aniversării zilei de naștere și 
al pensionării, sănătate și „La 
mulți ani (4972)
• Nepoții urează bunicului 

Radullan Lucian, cu prilejul 
aniversării zilei do naștere, 
„La mulți ani !“. (4973)

• Lucian fiu, Mariana noră. 
Anca și Laura nepoțele ii u- 
rcază dragului lor Lucian Ra
ri ulian. cu prilejul aniversării 
zilei de naștere și al pensio
nării. sănătate și „La mulți 
ani !«. (4997)

DECES

• Familia Carp Costache 
și Geta, eu fiica Diana a- 
nunță cu profundă durere 
încetarea din viață, în ziua 
de 25 martie 1984, după o 
lungă și grea suferință, a 
celei ce a fost fiică si soră

CARP VENERA-OLIVIA, 
în vîrstă de 11 ani.

îi vom păstra o . veșnică 
amintire. (4988)

ANSAMBLUL „S E M E N I C U L" DIN REȘIȚA

după prestigioase turnee în R.S.F, Iugoslavia, Franța, Anglia, Bul
garia, Scoția, Danemarca, Suedia, Olanda, Uniunea Sovietică, 
Ungaria, Malta, San Marino și Libia,

INVITĂ PE CEI CE IUBESC DANSURILE Șl MUZICA POPULARĂ 
DIN BANAT. LA UN NOU

SPECTACOL EXTRAORDINAR
cu participarea cunoscuților interpret! 

GHEORGHE IEREMICI, IOAN LUCACI,
TRAIAN JURCHELA, 
ELENA JURJESCU, 

VASILE CONEA 
ș i

DOBRILA STANKOVIC
LA HUNEDOARA, . la clubul „Siderurgistul": marți, 3 aprilie, orele
17 și 20
LA PETROȘANI, la casa de cultură: miercuri, 4 aprilie, orele 17 și 20.
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