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Răspundere și exigența sporite 
pentru buna desfășurare a întregii 

activități din agricultura
DE LA COMANDAMENTUL JUDEȚEAN PENTRU COORDONAREA 

ACTIVITĂȚII DIN AGRICULTURA

Ieri, Comandamentul județean pentru 
coordonarea activității din agricultură a 
analizat stadiul pregătirilor pentru campa
nia agricolă de primăvară și modul cum se 
Îndeplinesc sarcinile în sectorul zootehnic, 
stabilind măsuri menite să asigure rea
lizarea obiectivelor din programele de 
dezvoltare a agriculturii și de autoapro- 
vizionare, precum și a celor din Progra
mul unic.

SA FIE INTENSIFICATE LUCRĂRILE 
PE OGOARE!

O atenție deosebită se impune să fie 
acordată ridicării potențialului productiv 
al pămîntului, transportării in cîmp a în
tregii cantități de gunoi de grajd și fer
tilizării cu prioritate a suprafețelor care 
vor fi cultivate în primăvară cu legume, 
cartofi, sfeclă și porumb, inclusiv a tere
nurilor deținute de gospodăriile populației 
și a loturilor aflate în folosința țăranilor 
cooperatori.

Pentru sporirea producției de cereale 
păioase, pe semănăturile de toamnă este 
necesar să fie aplicate îngrășăminte chi
mice, acțiune la realizarea căreia să fie 
mobilizați toți cooperatorii, deoarece nu 
este posibil accesul tractoarelor pe tere
nurile respective. în același timp se va 
urmări îndeaproape starea de vegetație a 
culturilor.

Asigurarea semințelor în fiecare uni
tate și Ia gospodăriile populației, în ra
port de planul de cultură, reprezintă o 
preocupare de mare răspundere, fiind ne
cesar ca in timpul cel mai scurt să fie 
preluate toate cantitățile ce au fost re
partizate. Atenție aparte se cere acordată 
sortării și punerii la preincolțire a se
minței de cartofi.

In vederea urgentării lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare trebuie mobilizați 
toți locuitorii satelor la materializarea

eroziunii rainhd sau eliminarea axcemtui 

zintă realizarea obiectivelor din programul 
județean de imbuaătăUro a pășunilor și fi- 
■ețetar naturale. Lucrătorii întreprinderii de 
profit, cei de La Inspectoratul silvic, con
sule populare, conducerile unităților agri
cole si organele agricole au datoria să a- 
sâgure mobilizarea tuturor cetățenilor la 
curățarea și fertilizarea pajiștilor. De a- 
sezaenea, să fie întreținute culturile fura
jere, in special trifolienele, prin grăpări 
și fertilizare cu urina colectată la fermele 
zootehnice.

CREȘTEREA EFECTIVELOR ȘI A 
PRODUCȚIEI ANIMALIERE — 

OBIECTIVE DE MAXIMA 
ÎNSEMNĂTATE

In vederea sporirii efectivelor de a- 
nimale la speciile de bovine și ovine 
trebuie acordată atenție deosebită fătări- 
lor din această perioadă, pentru a evita 
orice pierdere. Pentru realizarea indicelui 
de natalitate planificat la bovine — 85 
de viței ia 100 vaci —, este necesar să 
fie efectuat un număr cit mai mare de 
monte în lunile februarie și martie, de la 
animalele respective putindu-se obține 
viței pină la sfîrșitul anului. Ridicarea in
dicelui de natalitate la animalele deținute 
de gospodăriile populației necesită mă
suri energice pentru mai buna organizare 
a reproducției și în acest sector. O preo
cupare permanentă să existe pentru în
locuirea din efective a animalelor infe- 
cunde și a celor slab productive, astfel 
incit în fiecare fermă și la gospodăriile 
populației să fie crescute numai exemplare 
cu potențial biologic ridicat.

(Continuare in pag. a 2-a)

CHEMAREA LA ÎNTRECERE 
adresată de organizația județeană Timiș a 
P.C.R. tuturor organizațiilor județene de partid

Poporul român trăiește 
una din perioadele cele mii 
înfloritoare din milenare 
sa istorie, perioadă în care, 
sub conducerea Partidalui 
Comunist Român. în frunte 
eu secretarul său gene
ral, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, irtfâci j. ețhe cc 
racces Programul partidu
lui de ffcrire a societăți; 
socialiste multilateral dez
voltate și inammre a țării 
spre ccmuazsrr

înra^rtod j-ve plenar tn 
vasta activitate desfășurată 
de întreaga ncastră națiu
ne pentru rea&zarea pre
vederilor de plm pe 1983, 
munciiod-, raec ar.~ za lorii, 
țăranii cooperatori, specre- 
jștil și ceilalți lătrători de 
pe ogoarele timișene — 
român-, nzagrisari. germani 
șl de alte aațx«satixăți — 
au arw-rt cc păruse și 
dăruire pentru traducerea 
ta viată a obaectiveiar »ia- 
bclrie de Cocgresai al XII- 
lea și Conferința Napo- 
aală ale partidului. a pre- 
țaoasetoe c r.estâr: și indi
cații date de secretarul ge
neral al partidului cu 
prilejul vizitetor de lucru 
•feetoate pe aceste melea
guri, obțiaind cele mai 
mari producții vegetale și 
animale din istoria județu
lui, aducind pe această 
cale o contribuție sporită 
la Înfăptuirea directivelor 
privind realizarea noii re
voluții agrare In România, 
la satisfacerea nevoilor eco
nomie: naționale de produ
se agroalimentare.

Prin Înfăptuirea consec
ventă a prevederilor pro
gramului aprobat de con
ducerea 
vire la 
dicală a 
cultura 
au fost
1,6 milioane tone cereale, 
revenind în medie la hec
tar 3,8 tone grîu, 4.3 tone 
orz, 4,5 tone porumb și 
aproape 5 tone orez. Ci ur
mare au fost livrate la fon
dul central al statului și 
la fondul de furaje aproape 
1,4 milioane tone cereale, 
207 mii tone legume, 143,3 
mii tone carne, 854,7 mii 
hl lapte de vacă și 138 
milioane ouă, creîndu-se

ax

partidului cu pri- 
îmbunătățirea re
activității din agri- 
timișeană, în 1983 
realizate aproape

condițiile necesare Înfăptui
rii programului de autocon- 
duuere și autoaprovizionare 
teritorială cu produse agro- 
alimentare.

Cu sprijinul permanent 
ai statului nostru, în anul 
1983 baza tehnico-materia- 
lă a agriculturii județului 
s-a dezvoltat prin dotarea 
unităților agricole cu încă, 
466 tractoare, 338 combine 
șl alte mașini de mare ca
pacitate, punerea în func
țiune a unor noi capacități 
de creștere și ingrășare a 
animalelor, extinderea pa
trimoniului pomicol cu 317 
ha și a celui viticol cu 
300 ha. Au fost executate, 
totodată, lucrări de desecare 
pe 22 200 ha în sistemele 
noi și de modernizare pe 
17 300 ha in cele vechi. 
De asemenea, s-au amena
jat 9 225 ha pentru irigat, 
au fost ameliorate prin 
scarificare, afînare adîncă, 
aplicare de amendamente 
taicaroase aproape 80 000 
ha și s-au aplicat îngrășă
minte organice pe mal 
mult de 40000 ha; s-au 
excavat 14,6 mii, mc pă- 
mint, din care 1,6 milioane 
mc prin muncă patriotică 
și au fost despotmolite 7,3 
mii km canale și 68,5 km 
văi naturale.

Exprimind hotărârea fer
mă a tuturor lucrătorilor 
din agricultura timișeană 
de a munci fără preget 
pentru realizarea neabătu

tă a orientărilor și indica
țiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, formulate Ia 
consfătuirile de lucru pe 
problemele agriculturii din 
decembrie 1983 și ianuarie 
1984, Comitetul județean 
Timiș al P.C.R. adresează 
tuturor organizațiilor jude
țene de partid, oamenilor 
muncii din agricultură 
chemarea la întrecere pen
tru depășirea sarcinilor sta
bilite prin planul național 
unic pe 1984.

Ne angajăm să obținem 
în acest an o producție 
totală de 2 milioane tone 
cereale, 832 mii tone sfeclă 
de zahăr, 73 mil tone soia, 
68 mii tone cînepă, 326 
mii tone legume, 180 mii 
tone carne, peste 1,8 mi
lioane hl lapte de vacă, 2,7 
mii tone lină, 235 milioane 
bucăți ouă.

în felul acesta vom de
păși prevederile de plan 
cu 132 mii tone cereale, 
3 mii tone soia, 2,7 mii 
tone plante pentru fibre, 
76 mii tone sfeclă de za
hăr, 9 mii tone legume, 1,5 
mii tone carne, 14 mii hl 
lapte de vacă, 35 tone lină 
și 5 milioane de ouă.

a) Acordînd o atenție 
deosebită dezvoltării inten
sive a producției vegetale, 
in 1984 ne propunem să 
realizăm, față de prevede
rile de plan, următoarele 
producții medii i

Cultura Plan 
kg/ha

Angajament 
kg/ha La sută

— Griu 4150 4 350 105
— Orz 4 380 4650 106
— Porumb boabe

— neirigat 4 720 5 500 116
— Sfeclă de zahăr 35 230 40 000 113
— Soia 2 250 2 350 104
— Cînepă 6 200 6 500 105
— Legume 24 750 30 000 121

De asemenea la culturile 
duble de porumb pentru 
boabe, sfeclă de zahăr, 
soia și cînepă pentru fibră 
vom obține sporuri, față 
de producțiile medii plani
ficate, cuprinse între 5 și 
6,6 la sută.

b) Avînd în vedere în
semnătatea deosebită pe 
care creșterea animalelor o 
are pentru economia națio

nală, ca și pentru înfăp
tuirea programului de 
autoconducere și autoapro
vizionare teritorială, In 
centrul preocupărilor or
ganelor și organizațiilor de 
partid va sta îmbunătățirea 
în continuare a activității 
din zootehnie, spre a reali
za următorii indicatori i

(Continuare în pag. a 4-a)

in activitatea de control 
și îndrumare punem accent 

prioritar pe tenacitate și exigența
Fermă angajare pentru continua sporire a producției de cărbune

• Anul 1983 — an-record: peste 1250 000 tone 
de cărbune extras — ce! mai înalt nivel de extrac
ție din istoria minei • In frunte — minerii de la 
sectoarele V, II, I și IV • Planul la lucrările de des
chideri — depășit cu 450 metri liniari, iar la pregă
tiri cu 1508 metri liniari • Cheltuielile pe tona de 
producție extrasă s-au redus cu 1,67 lei • 44 din 
cele 49 brigăzi de mineri și-au depășit cu regulari
tate sarcinile de plan • Luna ianuarie — 6 600 
tone cărbune peste plan — un prim pas spre un 
nou an-record in muncă.

La analiza-bilanț a acti
vității pe anul 1983, colec
tivul de muncă de la I.M. 
Petrila — mineri, tehni
cieni, ingineri — s-a pre
zentat cu realizări remar
cabile. Față de 1982 a fost 
obținută o producție supli
mentară de cărbune de pe
ste 150 000 tone, mina a- 
tingînd cel mai înalt ni
vel de extracție din exis
tența ei.

Este dovada angajării co
muniste In muncă a mine
rilor, dovada competenței 
organului de conducere co
lectivă a minei, prezent 
mereu tn miezul proble
melor, găsindu-le cele mai 
bune soluții de finaliza
re. Așa a fost posibil să se 
asigure condiții corespun
zătoare desfășurării proce
sului de extracție, ritm 

susținut de muncă tn aba
taje, aplicarea de noi teh
nologii în subteran, îmbu

ADUNĂRI GENERALE 
ALE OAMENILOR MUNCII

nătățirea calității cărbune
lui extras și livrat.

Darea de seamă a scos 
In evidență meritele mul
tor mineri, electrolăcătușl, 
tehnicieni, maiștri, ingi
neri, care s-au angajat cu 
pasiune și dăruire in bă
tălia devenită deviză-sim- 
bol pentru minerii Văii 
Jiului: „Patriei mai mult 
cărbune" I Ștefan Alba, 
Ion Ciobanu, Petru Kin- 
cseș, Gheorghe Toma, Va- 
sile Gllșcă, Ioan C. Rada, 
Kovacs Francisc, Thiriung 

Francisc, Toth Eugen, An
drei Cosma sînt doar cîți- 
va dintre ei.

Conștienți de faptul că 
anul acesta și anii care vin 
aduc sarcini sporite, mo
bilizatoare pentru înfăptui
rea programului stabilit de 
partid ca România să-și 
doblndească independența 
energetică, minerii Petrilei 
au stăruit cu competența 
și răspunderea ce le sînt 
caracteristice asupra a 
ceea ce au de făcut pen
tru a asigura In continua

re linia de front activă 
tn cărbune, 1» nivelul ce
rințelor de plan sporite. 
Minerii șefi de brigadă 
Ioan C. Radu, Ștefan Alba, 
Constantin Nicula au insis
tat In cuvîntul lor nu atît 
pe realizările anului tre
cut, ei mai cu seamă pe 
extinderea și generalizarea 
experienței bune dobîndi- 
te, ceea ce ti va ajuta să 
găsească noi căi pentru 
sporirea randamentelor în 
abataje. Maiștrii loan Penu 
și Aurel Petric au cerut 

tuturor ortacilor să acțio
neze pentru întărirea or
dinii și disciplinei, să se 
ia atitudine fermă împo
triva celor care prin ab
sențe nemotivate, prin alte 
abateri dezorganizează pro
cesul de muncă din subte
ran. Este adevărat că a- 
ceștia sînt tot mal puțini. 
Va trebui ca minerii co
muniști, organizațiile de 
partid, de sindicat și tine
ret să-și intensifice munca 
politico-educativă pentru 
a-i aduce pe făgașul cel 
bun, pe care pășesc majo
ritatea minerilor de la Pe
trila.

Atmosfera optimistă, an- 
gajantă, de încredere de
plină în politica partidului 
și statului nostru, în care 
s-au desfășurat lucrările 
adunării generale consti
tuie o garanție că la mina 
Petrila anul 1984 va fi un 
nou an-record în creșterea 
producției de cărbune. O 
primă dovadă - cele 6 600 
tone cărbune extrase su
plimentar în luna ianua
rie, cantitate ce va fi ma
jorată lună de lună, după 
cum s-au angajat toți cei 
care au luat cuvîntul.

G. IGNAT

Pentru a asigura muncii 
de partid competență și e- 
ficiență sporită, Comitetul 
municipal de partid Deva 
pune un accent deosebit 
pe cîteva laturi pe care 
le consideră esențiale. A- 
vem în vedere, pe de o 
parte, ca sub incidența 

Spiritul ți orientările Consfătuirii 
de la Mangalia — permanență 

a muncii de partid

muncii de îndrumare și 
control să îmbinăm cît mai 
bine activitatea curentă, de 
zi cu zi a organelor de 
partid, consiliilor oameni
lor muncii, a tuturor fac
torilor implicați cu cea de 
perspectivă, iar pe de altă 
parte să asigurăm o elas
ticitate impusă de cerințe 
ți exigențe noi, de strin
gentă actualitate, în sco-. 
pul cuprinderii tuturor 
sectoarelor și domeniilor 
de activitate.

Adevărul este că vreme 
îndelungată, ceea ce de 
fapt a devenit o obișnuin
ță, în control am urmărit 
prioritar să ajutăm orga
nele și organizațiile de 
partid să descopere lipsu
rile și neajunsurile din 
activitatea lor, să eviden

țieze mijloacele pentru în
lăturarea acestora, spre a 
asigura activității politico- 
organizatorlce eficiență 
sporită. Cuvîntarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu la 
consfătuirea de la Manga
lia, sintetizînd experiența 
partidului, ridică pe o 

treaptă superioară exigen
țele controlului de partid, 
cerîndu-i valențe noi, ci 
un pronunțat caracter con
structiv, dinamizator, for
ță organizatorică și mobi
lizatoare sporite.

De aici derivă cu necesi
tate accentuarea în mun
ca de Îndrumare și control 
a unor laturi calitative e- 
sențiale, cum ar fi carac
terul preventiv, puterea de 
a descifra în perspectivă 
fenomene negative, care 
ar putea frîna transpune
rea în viață a sarcinilor

ARON PIRVA 
secretar 

al Comitetului municipal 
de partid Deva

(Continuare tn pag. a 2-a)



Numărul de animale 
din gospodărie arată 

vrednicia țăranului

Răspundere și exigență sporite

In comuna Buceș, recen- 
sămintul an-mabdor se 
desiășoară in iuntina pre
vederilor lega:- referitoare 
la aceistă acțiune de mare 
însemnătate pentru înfăp
tuirea principiilor autocoo- 
ducerii și autcaprovtzicrț- 
rii teritoriale și a Progra
mului unic de creștere a 
producției agr.cole in gos
podăriile membrikr coope
rativelor agricole de pro
ducție și in gospodăriile 
producătorilor pârtie liiari- 
Cele șapte echipe de re- 
cenzori vizitează fiecare 
gospodărie și înregistrează 
animalele, păsările și fa
miliile de albine. Totul se 
desfășoară în ordine, in 
deplină înțelegere și since
ritate din partea cetățeni-

RECENSAMÎNTUL 
ANIMALELOR DOMESTICE - 

ACȚIUNE DE INTERES GENERAL

ar. Simion Chifor, prima
rul Buceșului ne spunea 
că se constată sporirea, in 
comparație cu recensămîn- 
tul din 1983, a numărului 
de bovine în numeroase 
gospodării țărănești. Datele 
culese de echipele de re- 
censămînt sint trecute cu 
operativitate în registrul 
agricol. Am întîlnit, pe te
ren, la recensămînt în sa
tul Buceș, pe tovarășul 
loan Luțescu.

— Am recenzat astăzi 
animalele din 54 de gos
podării, înregistrînd 120 de 
bovine. La Aurel Mariș am 
înregistrat nouă bovine, 18 
oi, patru porci și multe 
păsări, iar Nicolae Morar 
deține șase bovine, 11 oi, 
doi porci și altele.

Stăm de vorbă cu Du
mitru Todor, un om trecut 
de 70 de ani.

— Am avut întotdeauna 
animale în ogradă. Deși 
sînt destul de înaintat în 
vîrstă, nu mă las de trea
ba asta, că îmi place. Cred 
că fiecare om ce trăiește 
la țară trebuie să-și lucre
ze fiecare petec de teren 
și să crească animale cit 
mai multe, numărul de a- 
nimale arătind cit de vred
nic este țăranul. La fel ca 
mulți alți locuitori ai co
munei noastre, am înțeles

Zilele fierbinți ale sesiunii de examene
Institutul de subtng ner, 

Hunedoara. început de fe
bruar,e. Zile in care mercu
rul termometrelor rămine 
sub zero grade. .Zile fier
binți !“ exclamă insă cei ce 
așteaptă cu emoție in fața 
sălilor in care se desfășoa
ră examenele din sesiunea 
de iarnă.

.S-a investit in noi încre
dere. Avem datoria să o 
demonstrăm !" — ne spu
nea, înaintea prezentării in 
fața comisiei, Gheorghiță 
Iftene, student anul III, curs 
de zi, secția deformări plas
tice și tratamente termi
ce, președintele consiliului 
A.S.C. din institut. „Zecele" 
de la „Tratamente termi
ce" demonstra că își Îm
plinise, și de această dată, 
datoria. •

— Sint mu/ți cei care, 
prin rezultatele obținute 
pină acum, confirmă încre
derea de care se bucură 
din partea noastră, a celor 
ce-/ pregătim în institut și 
in producție — ne spunea 
lector univ. Nicolae Vintilă, 
secretarul organizației de 
partid din institut. 

chemarea ce ne-a adresa
t-o tovarășul Nicolae 
Ceaușescu privind obține
rea unor producții sporite, 
crește: ea a dt mai multe 
animate și să livrăm can
tități cft m« mari de pro
duse agricole la fondul de 
stat. Am in prezent trei 
bovine, «re- ci. porc, g* * -’ 
sar in 1383 am predat La 
stat o mare -antriaae de 
lapte de vacă, o oaăe. pă
sări. 300 de ocX Ir 1981 
Voi da ți n»i maile pro
duse.

• ANSAMBLUL .GETU- 
SA" IN MIJLOCUL GOSPO
DARILOR SATELOR HUNE- 
DORENE. Simbătă 4 și du- 
m.n.că 5 februarie a.c., an
samblul folcloric .Getusa" 
al Centrului județean de 
îndrumare a creației artis
tice de masă a susținut o 
serie de spectacole pentru 
cooperatorii din Lăpușnic 
și Dobra, precum și pen
tru țăranii cu gospodărie 
individuală din Blăjeni și 
Mihăileni-Buceș.

• „HERMES 84". Clubul 
„Siderurgistul" din Hune
doara a găzduit duminică, 
5 februarie a.c., faza jude
țeană a concursului brigă
zilor artistice din comerț și 
cooperație „Hermes ’84“. 
Cele mai bune brigăzi din 
concurs s-au dovedit a fi 
cele ale I.C.S.M. Brad și 
I.C.S.A. Hunedoara.

• SCHIMB DE ____
R1ENȚĂ. Ca urmare a bu
nelor relații de conlucrare 
stabilite intre revista „Vatra" 
din Tirgu Mureș și cena
clul literar „Ritmuri" din

loan Candtr.. an ii: gos
podar eu care am ssat de 
vorbă, ne spunea:

— Șist șoîe-r și lacre» ja 
exploatarea '.emr—ui. Ta
ta. Ștefan Ci~-dm. e In 

le din gospodărie cad pe 
umeri: mcx.

frumoisâ- Ce creș*
teți?

— In prezent avem dccă 
vaci, trei viței, un cal. doi 
porci și șase oi, dar mă 
gândesc să ie sporesc no- 
mărui. De cităva vreme 
m-am apucat de albirăm 
și am ajuns la 20 de stupi, 
dar nu mă opresc aici.

— Cu ce con trib: ți la 
autoaprovizionarea terito
rială ?

— In anul trecut am 
predat o vacă, o oaie și un 
miel, lapte de vacă, 140 
kg miere de albine, ouă. 
lină și altele. In 1984 voi 
contracta. de asemenea, 
cantități sporite de pro
duse.

în comuna Buceș sînt 
foarte numeroși cei ce se 
ocupă cu pricepere și 
dragoste de animale, a- 
proape nu este gospodărie 
fără animale man. Lista 
acestora ii include și pe 
cetățeni cum ar fi Nicolae 
lancu, Avram Cioflîca, Ni
colae Miclăuș, Traian Mi
clăuș. Nicolae Crăciun, Si
mion lane, Ioan Cod rin, 
loan Jorza și foarte mulți 
alții ce fac cinste comu
nei și statutului de țăran. I

— Vă rugăm să prezen
tați citeva aspecte privind 
pregătirea. organizarea și 
desfășurarea sesiuni de 
iarnă din acest on univer
sitar.

— in ce pr veste o-gar - 
zarea nu au apărut nou
tăți. Zilnic sint prog^amote 
tre:-patru examene. avin- 
du-se in vedere ca studen
ților să U se acorde un spa

REPERE UNIVERSITARE

țiu de cel puțin trei zile 
intre două prezentări în 
fața comisiei de examinare. 
Noutăți au survenit insă in 
pregătirea acestei sesiuni. 
Mă gindesc la măsurile a- 
probate în adunarea gene
rală a organizației de 
partid din luna decembrie. 
Iar propunerile formulate 
de comuniști — cadre didac
tice și studenți — și-au gă
sit imediat materializarea. 
Conducătorii cursurilor la 
care sînt programate exa
mene în această sesiune au

(Urmare din pag. 1)

Creșterea efectivelor și a 
producției de lapte și carne 
impune gospodărirea cu 
maximă chibzuință a fura
jelor. înlăturarea risipei 
și asigurarea unor rații 
echilibrate pentru fiecare 
specie și categorie de ani
male. L ni lățite care au 
deficit in balanța furaje
ră să procure de pe acum 
stocurile d; nutrețuri de 
care au nevoie. Respec
tarea cu rigurozitate a pro
gramului de lucru in fer
me. a regulilor de mo

Continuo seria succeselor

I.MJtm. SimerU. Secția a n-a vac***e zurtL UeMaui 
e«»wwti Gteeorche M C»nnn« M*a exeewtâ re-
■nedien la șasia ăapâ recepția finală.

prezentat. ia linele semes
trului. lecții de sinteză cu 
pr.rtc paiee probleme pe 
care cursul respect» le îm- 
pică. După vacanță, in 
per ooda premergătoare se
siunii, cadrele dldoctce au 
susținut consu.taț>7 colecti
ve și individuale atit in in
stitut dt și la căminele 
studențești. Chiar și acum, 
in timpul sesiunii, după ter

minarea unui examen, chiar 
de a doua zi se organi
zează consultații la cel care 
urmează. Toate acestea a- 
rată seriozitatea cu care 
atit cadrele didactice, cit 
și studenții privesc pregă
tirea și prezentarea in ac
tuala sesiune. Am înțeles 
să răspundem cu toții, stu
denți și profesori deopotri
vă, indemnurilor la acțiu
ne pentru o nouă calitate 
in toate domeniile, pe care 
secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, le-a dat in ne

țului de reproducție con
stituie sarcini care trebuie 
să stea zilnic pe agenda 
de lucru a consiliilor popu
lare și conducerilor uni
tăților agricole. îndeplini
rea obiectivelor stabilite 
pentru acest an în agricul
tură, obținerea unor pro
ducții record și dezvolta
rea sectorului zootehnic în 
concordanță cu prevederile 
Programului unic impune 
o inaltfi răspundere și 
exigență ;n muncă la toa
te nivelele, desfășurarea in 
condiții ireproșabile a în
tregii activități din agri
cultură.

rea Tîgsar.eLcT Ia încăr- 
rxre-oescărcare a-a redus 
cu 1.44 ore vdpc o. in Lmp 
ce sarmna statică s-a im- 
i«=Jtățîî cu tone/

Aceste succese sînt ro
dai muncii harnice a în
tregului colectiv de ce
feriști. din rândurile că
ruia se remarcă in mod 
dement Mlreea Dăvlncă, 
Ferii Tarnareski. Petru 
Tomutas. Petru Șchiopu, 
Dumitru Gherghina, Emi- 

Mâtoe. Teodor Popa, 
Valeria Cernea. Robinson 
Serva, multi alții. (Ion 
Jura. corespondent).

-umorcte noduri. Iar re
zultatele de pinâ acum re- 
preziato cel mal bun răs
puns. La forma de învăță- 
mint setal-uz-nai (oameni 
ai muncii din cele două 
comb note siderurgice, de 
la Hunedoara și Călan), 
d.n cei 318 studenți care 
s-au prezentat la susține
rea celor 9 examene și pro- 
ecte, 273 au promovat, 

dintre ei 170 obținind me
dii de 8, 9 și 10. Anii doi 
și trei - curs de zi: 268 
prezentați, 244 promovați, 
dintre care 124 cu medii 
de 10, iar alți 73 cu medii 
intre 7 și 9. Dar nu cifre
le, procentele ne preocupă 
in primul rind, ci temeini
cia 'însușirii materiilor. Exi
gența examinatorilor a cres
cut considerabil, iar dacă 
se obțin, totuși, multe note 
bune, aceasta demonstrea
ză răspunsul faptic al ca
drelor didactice și studen
ților la imperativele de creș
tere a calității muncii in 
toate domeniile.

MIRCEA DIACONU

In activitatea de control 
și îndrumare pun im accent 

prioritar pe tenacitate și exigență

propria 
cuvînta-
Nicolae

cu

(Urmare din pag. 1)

ee ne revin. în acest con
text, după Consfătuirea de 
la Mangalia, trăgînd unele 
învățăminte din 
activitate, din 
rea tovarășului 
Ceaușescu, acționăm 
mai multă hotărâre în cî- 
tova direcții care să asi
gure împlinirea dezidera
telor eficienței ‘ activității 
de partid. Biroul și secre
tariatul comitetului muni
cipal urmăresc cu prepon
derență sprijinirea organe
lor și organizațiilor de 
partid, a colectivelor de 
muncă tinere, de curând 
constivuito, între care cele 
de la finisaj — Țesătoria 
de mătase. Fabrica nouă de 
pîine, noua fabrică de 
produse lactate, complexul 
comercial central. în afa
ra acestora însă urmărim 
coordonarea mai sistemati
că și mai activă a facto
rilor implicați in realiza
rea unor sarcini majore, 
cum ar fi îndeplinirea pla
nului la construcția de lo
cuințe, creșterea producției 
de energie electrică la I.E. 
Mintia, materiale de , con
strucție la S.U.T. și I.M.C., 
a celor din agricultură, an
trenarea mai responsabilă 
a cercetării științifice în 
creșterea producției de ma
terii prime necesare eco
nomiei naționale și altele. 
De asemenea, ne străduim 
ca activității de control 
să-i imprimăm un cît mai 
pronunțat caracter con
structiv, stimulativ, de lar
gă și responsabilă mobili
zare a tuturor factorilor 
politxn-organizatorici și 
tohnico-economicî in direc
ția înfăptuirii hotărârilor 
Congresului al XII-lea și 
Conferinței Naționale ale 
partidului.

Unitățile nou create, cât 
și cele mai vechi — Ex
ploatarea minieră, I.E. Min
tia. întreprinderea de lianți 
Cr.xădaga și altele — au 
fost sprijinite, prin inter
venții operative ale apara
tul:: si activului munici
pal de partid, prin colec
tive restrinse, deplasate a- 
colo. în perfecționarea or
ganizării producției și a 
muncii, asigurarea aprovi
zionării tehnico-materiale, 
întărirea muncii de partid 
în fiecare secție și sector, 
la fiecare k>c de muncă. 

EXPE-

eon-
colectivele respec-

avem satisfacția 
eforturile colecti-

își reali- 
sarcinile

de mun-
vom con-

1 
i
1
1
J
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Aceasta a presupus pre
zență permanentă, pînă la 
soluționarea problemelor 
stringente, consultarea con
tinuă și participare activă 
la tot ce s-a întreprins 
pentru rezolvarea proble
melor cu care s-au 
fruntat 
tive.

Acum 
că prin 
velor, prin sprijinul acor
dat, cea mai mare parte 
a acestor unități 
zează cu succes 
de plan. -

În stilul nostru 
că am folosit, și 
tinua să folosim, practica 
revenirii după un anumit 
interval de timp în aceeași 
unitate, pentru a vedea 
cum s-au finalizat măsuri
le stabilite în comun, cum 
s-au lichidat neajunsurile 
constatate, precum și ana
lize repetate ale secreta
riatului Comitetului muni
cipal la fața locului, pe a- 
numite probleme, dintre 
care menționez pe cele de 
la Țesătoria de mătase și 
I.E. Mintia.

A devenit deja o tradi
ție în practica muncii bi
roului și secretariatului 
Comitetului municipal de 
partid de a asculta rapoar
te periodice din partea ca
drelor cu funcții de răs
pundere asupra modului în 
care acționează pentru în
deplinirea hotărârilor de 
partid și a legilor țării, a 
măsurilor stabilite în urma 
controalelor sau analize
lor efectuate în unitatea în 
care muncesc.

Acționînd în acest mod, 
printr-o largă antrenare 
de forțe politico-organiza- 
torice, economia municipiu
lui Deva și-a realizat sar
cinile de plan la producția 
marfă pe 1983 încă din 
prima decadă a lunii de
cembrie. Tot atît de ade
vărat este faptul că din 
tot ce am întreprins pe li
nia perfecționării activită
ții de îndrumare și control 
nu am obținut maximum. 
Acestei munci trebuie ca 
în acest an să-i conferim, 
așa cum a indicat secreta
rul general al partidului, 
temeinică pregătire și des
fășurare, spirit mobilizator 
și înaltă exigență, tenaci
tate, pînă la finalizarea o- 
biectivelor stabilite.
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Deva, astăzi, la invitația re
vistei tirgumureșene, mem
bri ai cenaclului din Deva 
— Dorina Brindușa, Con
stantin Deheleanu, Anama- 
ria Sto ca, Paul Somăcescu 
și Dumitru Hurubă — vor 
citi din creațiile proprii.

• DEZBATERE. „Progra
mul unic de creștere o pro
ducției agricole in gospo
dăriile personale ale mem
brilor cooperativelor agri
cole de producție și in gos
podăriile producătorilor par- 
ticulari“ a fost tema dez
baterii organizate la cămi
nul cultural din Sintămăria 
Orlea. Dezbaterea, ilustrată 
cu secvențe de filme docu
mentare pe această temă, 
a fost deosebit de instruc
tivă.

• SIMPOZION. Profeso
rii Ion Toader, Venu Stan- 
ciu și Dorel Stoica au cola
borat cu competență la 
reușita unui simpozion des
fășurat, la Pui, sub genericul 
„România, țară a socialis
mului și păcii". Documen
tarele cinematografice „Via
ța cere viață" și „Româ
nia — pentru o lume fără 
arme" au susținut inspirat 
momentele importante ale 
simpozionului, în fața unui 
public atent și receptiv.
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■ F.C. CORVINUL. Urmează o perioadă 
intensă de efort al întregului lot

Duminică a revenit la Hu
nedoara F.C. Corvinul, din 
scurtul turneu de pregăti
re întreprins în Libia. No
tăm dintru început că, a- 
flatâ prima oară pe pămînt 
african, echipa hunedorea- 
nă s-a confruntat cu un 
fotbal în plin progres, în- 
tr-o amplă- acțiune de afir
mare și reorganizare. E su
ficient să amintim că e- 
chipele din campionatul 
primului eșalon valoric 
sînt antrenate numai de 
tehnicieni europeni, care 
se străduiesc să introducă 
soccerul pe nisipul Saha- 
rei. Sigur, e impropriu 
spus „nisip", fiindcă prac
tic se joacă pe gazoane ar
tificiale, un prim obstacol 
în fața hunedorenilor. Apoi, 
echipa noastră a avut de 
înfruntat cele mai bune 
formații din campionatul 
libian, de fapt două selec
ționate 
șului

Nu 
chiar 
cării 
nului 
Ahli — selecționata Libiei, 
al cărei director tehnic este 
Cicerone Manolache și 0—1 
cu Benghazi), trebuie men
ționat handicapul echipei 
hunedorene în privința ne
alinierii celei mai bune for
mații.
(Klein, Gabor și Mateuț — 
plecați cu lotul național, 
Alexa, Cojocaru și Tîrno- 
veanu — în India, la tur
neul de la Calcutta, Bog
dan și Văetuș — în R.D.G. 
cu lotul olimpic, Dubin- 
ciuc — bolnav), ceea ce a 
mai... rămas din Corvinul 
a trebuit să înfrunte cele 
mai bune echipe ale 
La acestea s-a mai

și a ora-a țării 
Benghazi, 
în ultimul 
în primul 
înfrîngerilor 
(1—3 la Tripoli,

rînd, cl 
al expli- 

Corvi- 
cu

Fără 9 titulari

• Miercuri, de 
un meci amical — 
SIBIU.

Lfbiei. 
adău-

gat... plecarea de pe tere
nul acoperit cu zăpadă de 
la Teliuc, direct pe plastic 
și la plus 25 de grade, ceea 
ce a constituit un nou ad
versar.

Sigur, deși deplin obiec
tive, handicapurile Corvi- 
nului în fața acestor insuc
cese nu trebuie să. scuze 
total, ci trebuie mai mult 
să mobilizeze jucătorii și 
chiar să-i determine la un 
efort suplimentar. Pentru 
că, iată, practic noul an
trenor, Ion Nunweiller, n-a 
avut posibilitatea în aceas
tă perioadă, cînd, se știe, 
se asigură temelia pregăti
rii pentru un an întreg, să 
lucreze, să joace cu lotul 
complet al echipei; nou 
fiind la echipă, nu a putut 
să-și dea 
cătuiască 
formația 
să atace, 
pania de 
efectiv, pînă la 
campionatului rămîne foar
te puțin timp pentru ca 
lotul să mai lucreze îm
preună atît cît e necesar 
pentru 
echipe de la care se aș
teaptă atît de mult în re
tur. Sperăm însă că, deplin 
conștienți de acest fapt, 
toți cei de la Corvinul și, 
în primul rînd, jucătorii 
vor depune efortul necesar 
ca să compenseze, să facă 
nesimțită această... lipsă la 
apel a titularilor, chiar mo
tivată obiectiv de interese
le majore de reprezentare 
a fotbalului românesc. Ur
mează deci, o perioadă 
densă, de pregătire în co
mun a întregului lot, cu o 
intensitate deosebită a e- 
fortului tuturor factorilor.

seama, să-și al- 
și omogenizeze 

de bază cu care 
cu succes, cam- 
redresare. Căci, 

reluarea

asamblarea unei

15, CORVINUL va juca 
cu ȘOIMII

la orele 
primul la Hunedoara

■ AURUL BRAD. Pentru consolidarea 
poziției în clasament

Locul patru în clasamentulLocul patru în clasamentul 
seriei a Ill-a a diviziei B, pe 
care au terminat fotbaliștii 
bradeni turul campionatului, 
a adus bucurii depune m miș
carea sportivă locală dar, tot
odată, și obligații sporite pen
tru a-1 menține. Această ul
timă afirmație s-a auzit și in 
angajamentele celor care au 
luat cuvîntul în ședința de a- 
naiiză a turului campionatului. 
Așa că fotbaliștii brădeni au 
demarat pregătirile pentru re
turul campionatului la 10 ia
nuarie, nu înainte ca doctorul 
loan Șendroiu să efectueze un 
riguros control medical. în 
retur orașul Brad va fi gazda 
derbiurilor seriei, unde vor 
veni C.S.Mr Reșița, „Poli." Ti
mișoara, „U“ Cluj-Napoca, O- 
limpia Satu Mare și, probabil, 
se va hotărî viitoarea divizio
nară A.

Ca în fiecare iarnă, brăde
nii au ales complexul de la 
Gurabarza și dealurile din îm
prejurimi pentru încărcarea 
bateriilor și unde, cu spriji
nul celor care îi înconjoară

seriei a Ill-a a diviziei B, pe
care au terminat
bradeni turul

fotbaliștii 
campionatului,

a adus bucurii depune m miș
carea sportivă locală dar, tot
odată, și obligații sporite pen-
tru Această ul-__  a-1 menține. _______  _  
timă afirmație s-a auzit și în
angajamentele celor care au
luat cuvîntul în ședința de a-
naiiză a turului campionatului.
Așa că fotbaliștii brădeni au
demarat pregătirile pentru re
turul campionatului la 10 ia
nuarie, nu înainte ca doctorul
loan Șendroiu să efectueze un
riguros control medical. în
retur orașul Brad va fi gazda
derbiurilor seriei,
veni C.S.Mr Reșița,
mișoara, ,U‘

unde vor
,Poli.“ Ti-

Cluj-Napoca, O-
limpia Satu Mare și, probabil, 
se va hotărî viitoarea divizio
nară A.

Ca în fiecare iarnă, brăde
nii au ales complexul de la
Gurabarza și dealurile din îm

încărcareaprejurimi pentru ___
bateriilor și unde, cu spriji
nul celor care îi înconjoară
au găsit condiții bune de lu
cru. Pînă acum cîteva zile s-a 
lucrat pentru pregătirea fizică 
generală și dezvoltarea cali
tăților de bază, atît în aer li
ber, cu cîte două antrenamen
te zilnice, cu crosuri, alergări 
pe teren variat, cît și în sală 
!— pentru forță, viteză și mo
bilitate.

Mihai Toth și Gheorghe Pe
trișor, ultimul și jucător, care 
se ocupă de pregătirile lotului 
brădean, au la dispoziție ur
mătorii jucători: Rudisuli, Rus,

Adam — portari, Buciuman, 
Dudaș, Merlă, Gălușcă, Faur, 
Micu, Costar, Țințăreanu — 
fundași, Lăcătuș, Ștefan, Ga- 
vrilă, Nan, Giurgiu, Monda, 
Ciontoș — mijlocași, Ormeni- 
șan, Tirchineci, Ștefănescu, 
Șerban, Almășan — atacanți. 
Jucătorul Dumitreasă a fost 
cedat la pregătiri F.C. Corvi- 
nului Hunedoara, pentru un 
test serios in eventualitatea 
repromovării acestuia, din va
ră, in divizia A. Jucătorii Iga, 
Nistora și Nieoară, crescuți la 
Aurul, dar împrumutați la Me
talul Crișcior, au făcut pre
gătirea centralizată cu 
divizionarei B. Un fapt 
bucurător: toți jucătorii 
participat susținut la progra
mul de antrenamente de mare 
volum și intensitate.

Pînă acum, brădenii au sus
ținut trei partide — la Mine
rul Oraș Dr. Petru Groza (scor 
0—1, a marcat Tirchineci), la 
Hălmagiu, cu Minerul Certej 
(rezultat 0—2, ambele goluri 
fiind înscrise de Almășan), iar 
duminică, din nou cu Mine
rul Certej, la Brad, scor 10—1. 
Au marcat Merlă și ștefănes
cu, de două ori, Ormenișan, 
Lăcătuș, Ciontoș, Monda, Bu
ciuman, Petrișor, respectiv 
Boc. Va mai juca duble întâl
niri cu Victoria Călan, Șoimii 
Lipova, Unirea Alba Iulia, 
C.S.M. Reșița, „Poli." Timișoa
ra, și returul cu Minerul Oraș 
Dr. Petru Groza, înaintea pri
mei etape a returului, cu Ra
pid Arad. (ALEXANDRU JUR- 
CA, corespondent).

■ MINERUL LUPENI. Cu calm 
și hotărîre pentru amplificarea 

acumulărilor din tur
Preluînd mult din perso

nalitatea antrenorului său, 
în primul rînd calmul, co
roborat fericit cu dîrzenia,

lotul 
im- 
au

cu tenacitatea, cu acea cer
bicie ce-1 caracteriza pe 
Petre Libardi în trenul de 
joc, echipa Minerul Lupeni

Pagina de NICOLAE STANCIU, 
cu ajutorul colaboratorilor și corespondenților.

fotbalului se apropie.

3—1 mari ocazii de gol, ra
tate de M. Marian, Vălășutean 
și Cizmaș — oaspeții nu prea 
avind situații clare de gol.

A arbitrat foarte bine, Ale
xandru Groza (Deva).

MUREȘUL: Bal la — Novac, 
Mechinici, Nieoară (Ștef), Fo- 
goroși, Preda, Pălăcean, Ște- 
fănescu, Tirchineci (M. Ma
rian), Oloșutean (Vălășutean), 
I. Popa (Cizmaș).

MINERUL : Grigore (Lixan- 
dru) — Leordean, Vinătoru, 
Truică, Postelnicu, Morar 
(Cean), Voicu (Chițac), Dina

DACI

a încheiat turul, cum se 
știe, bine. Pentru retur, an
trenorul și echipa sa și-au 
propus menținerea acelu
iași nivel, concretizat în 
clasament deasupra locu
lui 10. Sobru și lucid, Pe
tre Libardi este convins că, 
datorită preocupării mai 
susținute a conducerii aso
ciației și a secției de fot-, 
bal, a organelor locale, 
s-au asigurat condiții pro
pice de pregătire pentru 
realizarea obiectivului asu
mat. Echipa a parcurs un 
stadiu de pregătire la Her- 
culane; are legate 10 me
ciuri de antrenament, do
zate corespunzător; s-a 
completat lotul cu Dina și 
Vînătoru, de la Jiul. Fap
tul că în prezent, în aceas
tă perioadă de efort ma-

xim, toți componenții lo
tului se află în plenitudi
nea forțelor constituie un 
alt element de siguranță 
pentru ca antrenorul să 
poată declara mulțumit 
optimist Mai ales că, 
tur, echipa a 6căpat 
meciurile-problemă, cu 
chipele cu pretenții 
promovare, pentru 
nerămînîndu-i decît 
Timișoara, adversar dintre 
cei de „categorie grea“, pe 
teren propriu. Sigur, 
înseamnă că Minerul Lu- 
peni neglijează ceilalți par
teneri. Dimpotrivă ! Tocmai 
acesta este obiectivul: vic
torii împotriva tuturor pe 
teren propriu, pentru asi
gurarea îndeplinirii obiec
tivului.

MUREȘUL EXPLORĂRI DEVA
MINERUL LUPENI 1-0 (1-0)

Continuîndu-și seria pregă
tirilor pentru apropiatul re
tur, cele două echipe s-au în
tâlnit pe un teren greu — cel 
de zgură —, pentru a se me
naja terenul principal. In ciu
da tuturor greutăților de con
trol al balonului, meciul a 
fost spectaculos, chiar dacă nu 
s-au înscris goluri multe. Pen
tru deveni a fost al 3-lea a- 
mical, pentru Minerul al doi
lea (după 1—1 la Orăștie).

Echipele și-au rulat întregile 
efective. Pentru echipa Mure- 
șuI-Explorări a însemnat și o 
testare a tinerilor Oloșutean, 
Pălăcean, Novac, care au in-

se 
Și 
în 
de 
fi
la 

retur 
„Poli"

nu

trat de la început în joc, în 
absența motivată a lui Vidi- 
can, Stoica și Bucur. Antre
norul Ladislau Vlad a tratat 
și acest amical cu seriozitatea 
ce-1 caracterizează, pregătind 
fiecare jucător pentru postul 
său și în contextul echipei. 
Antrenorul Petre Libardi a ru
lat toți cei 16 jucători, dar, de 
remarcat, s-au ridicat peste 
toți fundașii centrali: Vînăto- 
ru și Truică.

Singurul gol s-a marcat în 
min. 30, cînd Pălăcean a tri
mis plasat de pe stînga, în 
gol, o minge venită din cor
ner. Devenii au mai avut încă

• — •

ION BUCAN, unul dintre 
cei mai buni jucători ai știin
ței și ai naționalei.

Recunoscută ca o prezen
ță redutabilă și de tradiție în 
campionatul primei divizii de 
rugbi, echipa Știința Petro
șani (locul 4 în campionatul 
trecut, 3 la „Daciada", după 
București și Constanța și cîș- 
tigătoare a „Cupei Româ
niei") a încheiat turul actua
lului campionat — reorgani
zat pe două grupe valorice 
— abia pe locul 7 în prima 
serie. Sigur, reorganizarea, 
cu concentrarea celor mai 
bune echipe din țară într-o 
singură serie, a constituit în 
sine un handicap pentru fie
care dintre componentele 
grupei, acum nemaiexistînd

(Mușat), Popa. Sălăgean
(Sebestyen), Colceag. (VOICU 
LĂZARUȚ, corespondent).

★
■ Peste cîteva zile, adică 

în 12 februarie, echipa din 
Deva va avea în față, in
tr-un amical de senzație, 
pe echipa cu cei mai mulți 
internaționali și care nu a 
mai fost în ultimii 10 ani 
Ia Deva — Universitatea 
Craiova.

ADA
Deva. 400 DE CONCURENȚI LA SCHI

SANIE, ȘAH Șl TENIS DE MASĂ
C.M.E.F.S. Deva a organi

zat, în cadrul „Daciadei", 
etapele municipale la sanie și 
schi — la Dealul Paiului, la 
șah și tenis de masă — la 
Sala sporturilor, întreceri la 
care au participat peste 400 
de elevi, categoria 14—19 ani.

Rezultate : SCHI — SLALOM 
URIAȘ : I. Ovidiu Drăghici 
(Lie. 2); II. Mihai Brener 
(Șc. gen. 7); IH. Victor Ola- 
ru (Lie. 3);

SCHI FOND : I. Nicolae
Zamfiri șea (Șc. gen. 4) ; II. 
Radu Jelinschi (Șc, gen. 6); 
HI. Mihai Bocănici (Șc. gen. 
7) 1

SANIE — BĂIEȚI : I. Radu 
Jeflea (Lie. 2); II. Alexandru 
Pop (Lie. 4); III. Marius 
Boariu (Șc. gen. 7);

I.

SANIE — FETE : I. Anca 
Șerban (Șc. gen. 7); II. Ga
briela Butnarlu (Șc. gen. 7); 
III. Sabina Fati (Lie. 5).

ȘAH — FETE : I. Georgeta 
Stepan (Lie. „Decebal")'; H. 
Mirela Mitrofan (Lie. „De
cebal") ; III. Irina Drăgan 
(Lie. „Decebal);

ȘAH — băieți î I. loan 
Ștefan (Lie. „Decebal"); II. 
Sorin Danciu (Lie. 1); UI. 
Sorin Han (Lie. „Decebal").

TENIS DE MASĂ — FETE: 
L Mirela Matei (Lie. 2); II. 
Anca Hada (Lie. 2); III. 
Constanța Chirilă (Șc. gen. 7);

TENIS DE MASA —BĂIEȚI:
I. Mugur Nedelcu (Lie. 1) ;
II. Dan Albulescu (Lie. 2);
III. Tiberiu Bocănici (Lie. 4).

Prof. MIRCEA SIRBU

CROSUL

„MEMORIALUL GEORGE BĂLEANU"
Sub semnul „Daciadei", timp de patru ore, aleile 

stadionului „Corvinul" din Hunedoara 
— într-o lăudabilă organizare a 
întrecerile de cros, „Memorialul 
aflată la cea de-a 12-a ediție.

întrecerile, la al căror start au fost aliniați aproa
pe 200 de sportivi din 20 de cluburi și asociații sporti
ve din țară, au fost disputate, iar majoritatea concu- 
renților au dovedit ambiție, dăruire.

Primul loc pe echipe și trofeul oferit de către or- 
sporti- 
cei ai

au găzduit 
C. S. „Metalul" — 
George Băleanu",

ganizatori au (ost cîștigate, nu fără emoții, de 
vii de la A.S.A. Sibiu, urmați, în ordine, de 
C. S. Metalul Hunedoara și C.S.Ș. Reșița.

Iată și cițiva dintre cîștigătorii Ia probele 
duale: seniori — Borna Paraschiva (C.S.Ș. Alba 
Iulia) și Gh. Urdea (Metalul Hunedoara); copii — Cor
nelia Pahonțu (C.S.Ș. Jimbolia) și Remus Pop (Metalul 
Hunedoara).

De notat mai este evoluția bună a veteranilor 
printre care Ștefan Beregszazy (Metalul Hunedoara), 
Aurel Mocanu (Steaua București) și Marin Stanciu 
(C.I.L. Pipera București). (V. IOAN, corespondent).

indivi-

Campionatul acesta va trece
cumva, dar

acei parteneri de la care să 
poți iua puncte sigure. în 
plus, menținerea aceluiași 
lat de cîțiva ani, fără împros
pătările ce le aduceau cu 
ani în urmă intrările la fa
cultățile Institutului minier, 
dar mai ales fără cele ce, 
normal, ar trebui să ființeze 
pe lingă o echipă cu o a- 
semenea durată în prima di
vizie — juniorii, tinerii jucă
tori proprii, practic inexis
tenți la Petroșani de tot atâ
ția ani de cîți există echi
pa ! — nu au avut cum să 
întărească, să fortifice for
mația ce avea de luptat cu 
elita rugbiului românesc - 
Dinamo, Steaua, Farul etc.

Așa că pentru returul ac
tualului campionat, rugbiștii 
Științei se străduiesc - cum 
ne-a asigurat lector univ. 
Gheorghe Irimie, secretarul 
clubului —, ca printr-o pre
gătire de excepție să asi
gure menținerea și eventual 
ameliorarea 
campionat, 
încă de la 
de rugbiști 
găti rile la 
conducerea
Constantin Budică, fost jucă
tor al echipei, unde au des
fășurat programul fizic ge
neral pînă la 26 ianuarie. 
De atunci lotul s-a aflat, 
pînă azi, la Mangalia, într-un

actualului loc în 
In acest scop, 
9 ianuarie, lotul 
și-a început pre- 
Petroșani, sub 
antrenorului ing.

ce facem cu viitorul?
cantonament de 
complexă, avînd cele 
bune condiții de lucru și, 
deosebi, de recuperare 
tratament. Revenind la 
troșani, rugbiștii Științei 
vor continua pregătirile 
zice și specifice, cu convin
gerea că este de datoria lor 
să mențină ștacheta la nive
lul lor de atestare valorică. 
Atestare confirmată și de 
prezența, de contribuția rug- 
biștilor Ion Bucan și Con
stantin Ștefan la 
rugbiului românesc în 
internațional 1983 — titlul eu
ropean și victoria asupra 
Țării Galilor.

încrezători în hotărîrea mi
cii familii a rugbiștilor din 
Petroșani de a menține e- 
chipa la cotele sale de re
prezentare, considerăm foar
te necesar să atragem aten
ția clubului și tuturor celor 
ce iubesc rugbiul în Valea 
Jiului asupra unei perspec
tive... deloc roze. în vară, la 
încheierea anultii universi
tar, 8 sau 9 rugbiști vor ab
solvi facultățile institutului și 
vor pleca la posturi. Cine 
vine în locul lor ? Deși, u- 
nora, întrebarea li se va pă
rea pretimpurie, considerăm 
că ea este chiar tardivă. A- 
dică, nu trebuia să se ajun
gă la ea. Fiindcă, se știe, de 
ani de zile s-a vorbit și s-a

pregătire 
mai 
in

și 
Pe- 

își 
fi-

succesele
anul

scris despre diversele inten
ții, acțiuni, măsuri de asigu
rare a unei pepiniere rug- 
bistice proprii, productive. 
S-a făcut și o colaborare, 
însă doar parțială, cu C.S.Ș. 
Petroșani, pentru selecționa
rea, creșterea și formarea 
viitorilor rugbiști. S-a con
stituit și o echipă de divizia
B, în care să se perfecțio
neze tinerii rugbiști ce s-ar 
fi format la C.S.Ș. și la Si- 
meria. (Apropo, ce rugbi se 
mai face la Grupul școlar
C. F.R. Simeria ?). Dar toate 
aceste acțiuni n-au ajuns să 
dea roade pentru Știința. 
Fără bază de masă, fără ră
dăcini la nivelul copiilor și 
juniorilor și, de cîțiva ani, 
cu mari greutăți în aducerea 
jucătorilor formați gata, che
mați de perspectiva 
la institut, 
troșani se 
secătuită.
9 jucători 
„15" care 
ani glorie 
rean, trebuie să 
mai mult decît un semnal de 
alarmă pentru toți factorii 
implicați în mișcarea sporti
vă hunedoreană. Pînă nu e 
prea tîrziu, trebuie făcut 
ceva, ce se mai poate face... 
Returul va trece cumva, dar 
viitorul campionat trebuie să 
preocupe mai mult, mai acut.

intrării 
echipa Știința Pe- 
va vedea, la vară. 
Plecarea a 8 sau 
de bază, dintr-un 
a făcut zeci de 
sportului hunedo- 

constituie



CHEMAREA LA ÎNTRECERE
ftadresată de organizația județeană Timiș a P.C.R.

tuturor organizațiilor județene de partid

c) Prin sporirea produc- suplimentar la 6 
țiilor medii și totale, vege- stat următoarele 
tale și animale, rom livra

(Urmare din pag. 1)

Specia și 
categoria UAL

Plan Angajament La 
sută

— Bovine mii capete 299 AL 102
vaci
și juntndi mii capele 11X3 125 110

— Porcine mii capete 1 34 1150 1 5
scroafe mii capete 11?^ 11* 105

— Ovine și 
caprine mii capete M4J Ml 103

— Păsări 
ouătoare mii capete 2 022 2*S3 1*3

ratist; se va urmări, 
asemenea, obținerea, 
medie pe scroafă, a 
purcei In unitățile de 
și 16 parcei In cele 
peratiste;

— In scopul îmbunătăți
rii activității sanitar-vete- 
rinare și reducerii cu cel 
puțin 10 la sută față de 
anul trecut a pierderilor 
prin mortalități șl tăieri In 
condiții deosebite, pini la 
sfințitul semestrului I în 
fiecare fermă va fi înche
iată acțiunea de amenajare

de adăpostire, zooigienă, în-
in grijire și furajare a ani-
18 malelor.

stai IN SECTORUL
coo- GOSPODĂRIILOR 

POPULAȚIEI

ft 
I ft 
I ft 
I ft 
I ’ ft 
I ft 
I ft

Se va acționa cu fermi- I 
ta te pentru înfăptuirea
Programului unic de creș
tere « producției agricole 
tn gospodăriile personale 
ale membrilor cooperative
lor agricole de producție 
și ale țăranilor particulari 
și îmbunătățirea activității 
de contractare, astfel incit

ft
Ift
Ift
I

ÎN ATENȚIA ABONAȚILOR 
LA SERVICIUL TELEFONIC 

DIN ORAȘUL BRAD
Direcția Județeană de Poștă și Telecomuni

cații Hunedoara-Deva anunță că în vederea 
trecerii la prelucrarea automată, pe calculator, 
a facturii telefonice, începînd cu luna februa
rie 1984, termenul de achitare a avizelor de 
plată este ultima zi lucrătoare pînă la data de 
20 inclusiv a fiecărei luni.

După această dată se vor percepe majoră
rile legale prevăzute de tarifele P.T.T.R.

Abonații șînt rugați să achite din timp taxe: 
le pentru evitarea oricăror nemulțumiri.

Produsul

— Gria mii tone 535 IM
•— Porumb mii tone 250 IM
— Sfeclă

de zahăr mii tona 756 1*3
— Cinepă mii tone 64 IM
— Semințe pentru

ulei mii tone 120 1*3
— Legume mii tone 1K IM
— Carne mii tone lri5 IM
— Lapte miihî 1 190 1*1
— Lini mii tone 2j6 IM
— Ouă mii. buc. 125,4 IM

In vederea realizării o- câeniă spoenti a îngră-
biectivelor și sarcinilor a- sămmtejor organice si cht-
sumate, sub conducerea mice, a eriăcideioe și i.ir
permanentă <a cviuitetuhxi stanțelor Etosanîtare. pre-
județean de partid, orga- cum și evtiadevu CTiiUC.ri-
nele și organizațiile de lor duble ;
partid, consiliile populare. — Organe.» agricole Js-

a punctelor sanitar-veteri- 
nare, iar conducerile uni
tăților vor asigura coocfi-

gospodăriile populației să 
contracteze și să livreze 
suplimentar la fondul de 
stat următoarele produse iții corespunzătoare de

L'K Angajament 
față de plan

La sută 
față de plan

Sfedi de lahir tone 850 105
tone 700 103

Came U>U1
ore

tone 300 105

— came de bovine tone 100 104
— came de porcine tone 100 105
— came de ovine tone 50 106
— came de pasăre tone 25 105
— came de iepure tone 25 123

UXr de vacă hl 3000 102
Ouă mii. buc. L0 107

organele și unitățile agrico
le vor lua următoarele mă
suri :

IN SECTORUL 
PRODUCȚIEI VEGETALE

— Pentru înfăptuirea pre
vederilor Programului na
țional de îmbunătățiri fun
ciare, vasta operă de trans
formare a naturii, inițiată 
și condusă de secretarul 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
vom intensifica lucrările
de îmbunătățiri funciare,
urmărind să asigurăm re
facerea structurii și creș
terea potențialului pro
ductiv al tuturor terenu
rilor. Astfel, vor fi re «li
sate lucrări de desecare pe 
36 400 ha, de combatere 
a eroziunii solului pe 11150 
ha, de amenajare pentru 
irigații pe 9 800 ha, de 
corectare a acidității so
lului pe 29 000 ha, scarifi- 
cări și afinări adinei 
150 000 ha și fertilizări 
îngrășăminte organice 
30 000 ha ;

— Suprafața arabilă 
Județului va crește 
| 800 ha, din care 3 409 
in cooperativele agricole | 
se va acționa, de asemenea, 
cu toată hotărârea per. tru 
cultivarea, în mod Inten
siv, a tuturor terenurilor 
din incintele gospodărești 
și perimetrele construite |

— Pe baza concluziilor și 
învățămintelor desprinse 
din activitatea desfășurată 
in anul 1983, vom îmbu
nătăți zonarea culturilor, 
structura soiurilor și hibri
zilor, asolamentele și am
plasarea culturilor, vom 
lua măsuri pentru spori
rea ponderii semințelor din 
categoriile biologice elită 
și înmulțirea I;

— Sub conducerea orga
nelor șl organizațiilor de 
partid, consiliile unice a- 
groindustriale de stat șl 
cooperatiste, toți lucrătorii 
din agricv’tura timișeană 
vor acționa permanent pen
tru executarea la timp șl 
la înalt nivel calitativ a 
tuturor lucrărilor cuprinse 
tn tehnologia specifică fie
cărei culturi. O atenție 
deosebită se va acorda 
adîncimii arăturilor, semă
natului In perioada opti
mă, executării prașilelor și 
a tuturor lucrărilor privind 
buna întreținere a culturi
lor, asigurării densității 
plantelor, folosirii cc efi-

pe 
cu

a 
cu 
ha

ia culturile intensive 
26 000 ha ia porumb și 
10 000 ha la gria.

IN SECTORUL 
ZOOTEHNIC

— In centrul atenției 
gaaeior și organizațiilor de 
partid, a consiliilor popu
lare, a birourilor execu
tive ale consiliilor unice 
și a consiliilor de condu
cere din unitățile agricole 
va sta asigurarea necesa
rului de furaje ; se vor lua 
măsuri pentru creșterea 
producțiilor medii pe cele 
49 mii ha terenuri culti
vate cu furaje In ogor 
propriu, 91 mii ha culturi 
duble și 110 mii ha pajiști 
naturale ;

— Pentru îmbunătățirea 
structurii bazei furajere. 
In primăvara anului 1984 
vor fi însămânțate 14 600 ha 
cu lucemă și trifoi, spo
rind ponderea acestor cul
turi la 55 la sută; totoda
tă, vor fi ameliorate peste 
17 mii ha pajiști naturale, 
din care 6 300 ha »e vor 
insămința cu leguminoase, 
perene, sfeclă furajeră și 
alte culturi cu valoare 
nutritivă ridicată. Ca ur
mare a aplicării acestor 
măsuri, vor fi depozitate 
240 mii tone finuri, peste 
un milion tone suculente 
și 822 mii tone furaje 
grosiere ;

— O atenție deosebită 
se va acorda recoltării în 
faza optimă a culturilor 
furajere, pentru a obține 
furaje cu o valoare nutri
tivă ridicată și de calitate 
superioară. Se vor aplica, 
cu eficiență sporită, meto
dele de preparare a nutre
țurilor grosiere, în vederea 
creșterii digestlbilității și 
valorii nutritive a acesto
ra ;

— Organele agricole ju
dețene, împreună cu cadre
le didactice ale Facultății 
de zootehnie și medicină 
veterinară din Timișoara, 
vor lua măsuri tehnico- 
organizatorice pentru spo
rirea natalității la 85 la 
sută la bovine, 104 Ia sută 
la ovine în IAJS. șl 100 
la sută în sectorul coope-

or-

In acest scop, gospodă
rire populației vor primi 
■prijiăal necesar, a&gurin- 
du-L-ce semințe ți material 
sădi loc la mveiui solicitat, 

. de 
sec- 

asis- 
con- 

tentrate conform prevede
rilor legale, euprafețe pen- 

păs-natul animalelor 
p prodoce-ea de foraje 
ft.

Pentru creșterea efecti
velor de animate, unitățile 
agricole vor livra gospo
dăriilor populației 79 mii 
purcei ți 1,6 milioane put 

ÎN DOMENIUL
MECANIZĂRII 

AGRICULTURII
— Trustul SALA. ți bi

rourile executive ale con
siliilor unice agroindus
triale vor asigura repara
rea, întreținerea ți exploa
tarea cu maximum de 
randament a mijloacelor 
mecanice, pentru a putea 
efectua toate lucrările a- 
gricole in perioadele opti
me. Va fi întărită exigen
ța în activitatea de repa
rații și la recepția utila
jelor, se vor produce pe 
plan local și recondiționa 
piese de schimb în valoa
re de 72 milioane lei, re- 
prezentînd 52 la sută din 
valoarea pieselor folosite la 
reparații; se vor constitui, 
totodată, 2 329 agregate 
complexe și vor fi orga
nizate 2 340 formații spe
cializate, conduse de spe
cialiști ;

— Organele și organiza
țiile de partid, consiliile 
oamenilor muncii vor ac
ționa ferm pentru întărirea 
ordinii și disciplinei în sec
țiile de mecanizare ; vor fi 
luate măsuri pentru elimi
narea consumurilor nepro
ductive de motorină și eco
nomisirea carburanților, 
efectuarea majorității lu
crărilor cu agregate de 
mașini, organizînd 170 ta
bere de cîmp, efectuînd la 
timp reviziile, reparațiile 
și reglările și trecind 600 
tractoare pe gaz metan |

— Pînă la 1 martie 1984 
vor fi pregătiți toți meca
nizatorii și se vor Încheia 
cursurile Intensive pentru 
Învățarea conducerii trac
toarelor, combinelor și folo
sirea utilajelor din dotare 
de către cadrele de condu
cere și alți lucrători din 
unitățile agricole, asigurind

efectoarea lucrărilor 
bază ale solului prin 
țule de mecanizare, 
tență tehnică, furajele

personalul necesar pentru . 
exploatarea corespunzătoa- | 
re a întregului parc de 
mașini și tractoare ;

— In vederea cointeresă
rii personalului muncitOF 
din agricultură In spori
rea producției vegetale și 
animale în toate fermele, 
sectoarele și secțiile, se va 
generaliza organizarea pro
ducției și a muncii pe prin
cipiile acordului global.

ApCcind cu fermitate 
nool mecanism economico- 

1964 vom 
globală 

la sută, 
cu 6 la

I
I O. J.T. BIHOR

I

V1NZABE

publicitate

DECESE
■ Colegii de la E. M. Ghe- 

larl transmit adinca lor com
pasiune familiei Stamln Nicolae, 
pentru pierderea fiicei lor

COBINA
(4122)

■ Familia Bunea din Orăș- 
tle, împreună cu rudele, a- 
nunțâ cu adinei durere tnce-

■ în data de • februarie 
IM4, orele 10—12. se vinde la 
licitație imobilul ar. 208 din 
Densuș. Informații, Hațeg, stra
da Rlu Mare. nr. 22, telefon 
70283, prefix 85*. De preferință, 
să se anunțe In ziua de 7 fe
bruarie 1984. (c. 1)

I

COOPERATIVA „STREIUL" CĂLAN 
cu sediul în Căi an, str. Aurel Vlaicu nr. 2, 

telefon 30031

ÎNCADREAZĂ DE URGENȚĂ

revizor contabil principal 
tehnician principal organizare, 
muncii
mecanic întreținere mașini de 
utilaje
fochist centrala termica
încărcătof-descărcător

cusut

Ift
I

financiar, in anul 
depăși producția 
piamficată cu 5 
producția netă 
sută, și beneficiul cu 5 la
sută, asiguriadu-se desfă
șurarea unei activități ren
tabile în toate unitățile.

Sub conducerea perma
nentă a comitetului jude
țean de partid, organele 
și organizațiile de partid 
de la sate, ale U.T.C., sin
dicatelor șl femeilor, con
siliile populare și uniunea 
județeană a cooperativelor 
agricole de producție vor 
desfășura 
politică 
pentru a 
locuitorii 
la efectuarea lucrărilor de 
întreținere a culturilor, de 
curățire și fertilizare a 
pajiștilor naturale, de re
coltare fără pierderi a 
produselor, întronînd ordi
ne șl disciplină fermă In 
întreaga activitate din a- 
gricultură.

Dind glas voinței tuturor 
cetățenilor de pe meleagu
rile timișene — români, 
maghiari, germani și de 
alte naționalități — de a 
intimpina cu rezultate deo
sebite a 40-a aniversare a 
gloriosului 23 August și 
cel de al XIII-lea Congres 
al partidului, ne angajăm 
ca, strins uniți în Jurul 
partidului, al secretarului 
său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să mun
cim cu un înalt spirit de 
răspundere, cu dăruire re
voluționară, pentru obține
rea in acest an a unor 
producții agricole record, 
pentru realizarea unui ade
vărat salt calitativ in agri
cultura județului, aducind 
astfel o contribuție tot mai 
însemnată la progresul ge
neral al patriei socia- * 
liste, la creșterea continuă | 
a nivelului de bunăstare și J 
civilizație al întregului i 
nostru popor.

o intensă muncă 
și organizatorică 
atrage pe toți 

din mediul rural

I
ft

I
ft

I
Ift
I

I

Ift
Ift
I

COMITETUL JUDEȚEAN TIMIȘ 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

ft
Ift 
I

paznte.
Prioritate au solicitanții domiciliați 

orașului Colan.
Retribuția se va face conform Legii 57/1971 

ș: Hotărîrea 5 UCECOOM.

pe raza

VĂ OFERĂ ÎN STAȚIUNEA FELIX locuri pen 
tru ODIHNĂ Șl TRATAMENT în perioada fe- 
bruarie-mai 1984 cu durată la alegere, cu po
sibilitatea înscrierii la o excursie de una sau 
două zile în R.P. Ungară.

Informații și rezervări se fac la dispecera
tul de cazare Băile Felix, personal sau la tele
fonul 992/61321.

larea prematură din viață a 
fiicei lor

yocv MODICA.
născută Bunea, in virată 

de 44 ani.
Inmormintarea va avea loc 

Joi. * febrturje ISM, la Galati. 
II vom păstra o veșnică amin
tire.

■ Cu a din că durere. soția 
Ana anunță încetarea din viață, 
după o scurtă ți grea sufe
rință, a soțului

MVNTBANU TBAIAN
înmormântarea va avea loe 

tn ziua de 8 februarie, orele 
14, in cimitirul din Brad.

■ Soția, copiii, cumna- 
ții anunță cu a din că du
rere moartea scumpului 
lor

LLEA GHEORGHE, 
!n vîrstă de numai 47 ani, 
din Josani.
Te vom păstra în inimile 

noastre.
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