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Puterea de mobilizare, răspunderea și 
inițiativele colectivului sînt o garanție

a realizării sarcinilor de plan
Minerii 

află în 
socialiste, 
rezultate 
râtul
cărbune". Pînă

din Vulcan se 
fruntea întrecerii 
materlalizînd cu 

deosebite dezide- 
„Patriei — mal mult 

„la zi" în

CĂRBUNE!
februarie ei au ex- 
suplimentar peste 

tone cărbune, ridi- 
sporul de producție

luna 
tras
4 700 
cînd 
de la începutul anului la 
11000 tone. Din eele 
șapte sectoare de produc-

•>

Gînduri
* curate

ț

ț

An de an se schimbă 
generațiile. Oameni har
nici, integri, care au mun
cit o viață întreagă ies 
la pensie. O fac cu emo
ție, cu stringere de inimă, 
dar și cu mulțumirea da
toriei împlinite fi cu în
crederea că lasă ștafeta 
pe miini bune. Ne parvin 
frecvent asemenea vefti 
din întreprinderi. Semeni 
de-ai lor, cu care au îm
părțit bucuriile muncii ori 
împreună au înfruntat ne
cazurile, le adresează, 
din sufletul lor cald, gîn-1 
duri curate, felicitări fl J 
,La mulți ani!" ț

De la I.M. Orăștie a- 1 
flăm că și-a luat rămas ? 

i bun de la colectivul în 1 
’ care a lucrat 20 de ani ț 
! 

ț 
ț

4 

ț

(

bătuți pe muchie șefa i 
secției tehnice. Elena loca. > 
în cei 35 de ani de mun- ț 
că a fost exemplu de hăr
nicie ți conștiinciozitate, 
stimată de toți cei cu ca
re a lucrat. Colectivul îi 
regretă plecarea, dar o 
felicită pentru întreaga sa 
activitate și îi urează mul- ț 
tă sănătate.

Tot 35 de ani a muncit ; 
și macaragiul Gheorghe ’ 
Bojoga, în cadrul acele- 
iași secții din C.S. Hune- i 
doara — O.S.M. II, iar de J 
ta O.S.M. I, oțelarul ) 
Gheorghe Pădurean a luat l 
prima retribuție acum 31 | 

!■ de ani. Pe amîndoi i-au * * 
caracterizat întotdeauna 
hărnicia, corectitudinea, o- ( 
menta. Munca i-a format 
in acest spirit, munca le-a , 

ț adus numai satisfacții. In 
t condicile de prezență de 
’ la O.S.M. I șl O.S.M. II. i 
1 in dreptul numelor celor 
luțoi n?au fost înscrise nici- 
? odată literele a,n. (absent 
I nemotivat). Colegii de 
ț murgă. le-au dorit să ia 
■ pensie cel puțin tot atî- 

ția oni cit au muncit.

Hunedoara își asociază 
dintotdeauna numele 
metalul și chiar dacă 
ultimii 
nicipiului 
structură 
înființarea 
unor întreprinderi, fabrici 
și activități noi, siderurgia
își pune într-un grad înalt 
amprenta pe viața cetății.

Sub conducerea organi
zațiilor de partid, unită
țile economice de presti
giu din municipiu, precum 
combinatul siderurgic, în
treprinderea minieră, între
prinderea de construcții 
siderurgice, la care se 
adaugă mai tinerele uni
tăți — întreprinderea de 
tricotaje, fabrica de în
călțăminte, secția de valo
rificare a deșeurilor din 
blană „Vidra", fabrica de 
industrie mică au încheiat 
anul 1983 cu o producție 
marfă suplimentară de 250 
milioane lei, depășirea pla
nului la producția netă cu 
80,6 milioane lei, producția 
suplimentară la export 
fiind de 33 milioane lei.

Organele șl organizațiile 
de partid, de sindicat, de 
tineret, consiliile oameni
lor muncii s-au implicat 
responsabil în rezolvarea 
sarcinilor, asigurlnd depă
șirea producțiilor fizice la 
produse siderurgice, mi- 

tățile care au în stoc trifoi 
nedecuscutat au datoria să 
transporte la C-A.P. Ro
mos cantitățile ce le dețin, 
urmînd ca aici să se facă 
operațiunea de decuscutare.

Venind în sprijinul gos
podăriilor populației, care 
trebuie să realizeze planu
rile de cultură în confor
mitate cu prevederile Pro
gramului unic, acestora le 
sînt repartizate pentru în- 
sămînțările de primăvară 
460 tone grîu, 30 tone ovăz 
și 140 tone porumb. Pre- 

(Continuare in pag. a 2-a)

Gînduri curate, cuvinte 
frumoase, din inimi calde 
de oameni, pentru semeni 
de-al lor.

ț G. DINU

de

ție, șase sînt cu depășiri. 
Sectorul V, spre exemplu, 
înregistrează un plus 
2 500 tone, sectorul I 
peste 1 000 de tone, 
sectoarele IV, VI și VII 

iar 
au

I.M. VULCAN

extras peste prevederi can
tități cuprinse între 337 și 
600 tone. în singurul sec
tor cu minus — sectorul 
III — se dă o adevărată 
bătălie pentru aducerea lui 
la plan pînă la sfîrșitul 
acestei luni. în sectorul V 
minerii sînt preocupați de 
depășirea randamentelor 
pe post. Ei au la această 
dată cele mai mari randa
mente pe post pe întreaga 
mină. La nivelul abatajelor, 
productivitatea planificată 
este depășită cu 770 kg 
pe post, iar la nivelul 
sectorului — cu 650 kg 
pe post.

în aceste condiții

DORIN CORPADE

atelierul te racota. Muncitorul 
Neamțu introduce cahlele de teracotă in tunelul de ardere.

(Continuare in pag. a 2-a)

Întreaga cantitate de semințe 
preluată grabnic!

0 sarcină prioritară 
fertilizarea terenului

Este bine cunoscută in
fluența hotărîtoare pe care 
o are folosirea unor se
mințe cu potențial ridicat 
asupra obținerii de produc
ții sporite la toate cultu
rile. Pornind de la aceas
tă cerință este necesar ca 
toate unitățile agricole coo
peratiste și de stat să 
acorde o deosebită atenție 
preluării din timp și păs
trării în cele mai bune 
condiții a cantităților de 
semințe ce le-au fost re
partizate. In același timp, 
trebuie verificată prin pro
be de laborator calitatea 
semințelor din toate sorti
mentele aflate în stoc, res
pectiv germinația și puri
tatea acestora. Cum se des
fășoară aceste acțiuni ?

$

■ ■

! spune că mina Vul- 
se află într-un con-

poate 
can ! 
tinuu proces de redresare. 
Linia de front activă, asi
gurată încă de anul trecut 
pentru această primă pe
rioadă a lui '84, noile lu
crări de deschideri și pre
gătiri ce se execută acum 
nu mai ridică nici o pro
blemă în menținerea capa
cităților de producție la 
nivelul sarcinilor de plan, 
în obținerea unor ritmuri 
înalte la extracția de căr
bune.

După cum ne spunea 
inginerul loan Dumitraș, 
directorul întreprinderii 
miniere Vulcan, la sectorul 
I se execută lucrări pre
gătitoare pentru reintrodu
cerea în fluxul de produc
ție a unui abataj cameră, 
închis temporar din cauza 
unor focuri endogene. în 
sectorul II se lucrează din 
plin cu cele patru frontale 
scurte și patru abataje ca
meră, iar sectorul III este 
la capacitate. Aici este 
nevoie însă de o mobiliza-

în ceea ce privește se
mințele de porumb, ovăz 
pentru producerea de să- 
mînță, cit și de trifoliene, 
se poate arăta că. pînă la 
începutul acestei săptămîni, 

1984 an de producții agricole record

cele din 
Densuș, 
Unirea, 

altele, au

doar 13 cooperative agrico
le, între care 
Hărău, Leșnic, 
Sarmizegetusa, 
Burjuc, Lăsău și 
preluat cantitățile ce li 
s-au repartizat. Este ne
cesar ca toate cooperati
vele agricole să organizeze 
cît mai repede posibil trans
portul în unități a întregii 
cantități de semințe. Uni-

DEPĂȘIRI DE 
PLAN LA EXPORT

Colectivul de oameni 
ai muncii de la Sectorul 
de industrializare a lem
nului Orăștie acordă o 
importanță deosebită în
deplinirii și depășirii 
planului Ia export. Ast
fel, de la începutul anu
lui și pînă în prezent, 
unitatea a livrat supli
mentar la export 50 mc 
cherestea. S-au remarcat 
în muncă Gheorghe Văr- 
gaș. Kill Mikloș, Constan
tin Andreescu, Costache 
Timofte, Oliver Pojoni, 
Maria Avornicesei, FIo- 
rea Acurmuloaie, Ale
xandru Spătaru, Pavel 
Catană, Dumitru Marc 
și alții.

MODERNIZĂRI 
ÎN SUBTERAN

In vederea aprovizio
nării ritmice cu mate
riale a locurilor de 
muncă din subteran și 
ușurării efortului fizic 
al muncitorilor, ia Între
prinderea minieră Lo- 
nea s-a pus în func
țiune un monorai de 
mare capacitate. De a- 
semenea, s-a montat o 
bandă transportoare în 
lungime de 350 m, cu 
ajutorul căreia produc
ția de cărbune a secto
rului I ajunge pentru 
evacuare la fluxul prin
cipal de benzi.

Organizația municipalâ de partid 
Hunedoara în fața unor exigențe 

majore în anul 1984
cu 
în 

ani economia mu- 
a căpătat o 

complexă, prin 
și dezvoltarea

Atelierul mecanic al E.M. Deva. Lăcătușul Sabin Pătruț 
este un meseriaș de înaltă clasă și execută repararea și con* 
fecționarea unor piese de mare tehnicitate.

de

în municipiul 
în septembrie

nereuri de fier, produse ale 
industriei ușoare, nemetali
fere ș.a., toate unitățile 
economice încadrîndu-se în 
cheltuielile totale și mate
riale planificate și cu eco
nomii la consumul 
energie electrică.

în abordarea obiective
lor activității economice
pentru anul 1984, Comite
tul municipal de partid
pornește de la sarcinile 
desprinse din documentele 
Congresului al XII-lea și 
Conferinței Naționale, pre
cum și din indicațiile date 
de secretarul general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, eu pri
lejul vizitei 
Hunedoara 
1982.

La nivel 
trebuie să realizăm o pro
ducție marfă industrială 
de 19,1 miliarde lei, ma
terializată în peste 235 000 
tone fier în minereu mar
fă, un milion 
cocs, peste 
tone fontă, 
tone oțel, peste 2,7 
bucăți tricotaje, 1,8 mili
oane perechi încălțăminte 
și alte produse.

La sarcinile cantitative 
ne revin obligații mari pe 
planul calității — unele 
mărci de oțeluri și tehno
logii de laminare avînd

de municipiu

tone de 
milioane 
milioane 
milioane

2.2
3,9

în unitățile din Consiliul 
unic agroindustrial Brad 
se folosesc numeroase mij
loace cu tracțiune animală 
la transportul și adminis
trarea îngrășămintelor or

ganice. Sînt cooperative a- 
gricole — Birtin, Săliște, 
Zdrapți și Cărăstău — unde 
tot gunoiul de grajd ce s-a 
dus în cîmp a fost trans
portat cu căruțele unități
lor șr ale membrilor coo
peratori. Din acest punct 
de vedere merită eviden
țiată C.A.P. Zdrapți, unde 
s-au transportat în acest 
mod 200 tone îngrășămin-

de bază 
de vîrf ale 

noastre națio- 
rondiționate de

realiza- 
export, 

aproape

caracter de premiere ab
solute, obiective 
ou tehnici 
economiei 
nale fiind 
acestea.

An de an colectivele de 
oameni ai muncii din Hu
nedoara s-au străduit și au 
reușit să-și onoreze cu 
substanțiale depășiri sarci
nile la export. Și în acest 
an comitetul municipal, or
ganizațiile de partid și con
siliile oamenilor muncii din 
întreprinderi vor trata cu 
toată răspunderea 
rea planului de 
care se ridică, la 
3,7 miliarde

Planul de 
vede valori 
duble față 
anului 1983. 
de punere 
înscriindu-se 
portante care vizează îm
bunătățirea calității oțelu
rilor, recuperări și valori
ficări de minereuri, meta
le, resurse energetice se
cundare ș.a.

Deși mai redusă ca vo
lum în economia munici-

iei
investiții pre- 

totale aproape 
de realizările 

cu termene 
în funcțiune 
obiective im-

ION IONESCU, 
prim-secretar al comitetului 

municipal de partid 
Hunedoara

(Continuare in pag. a 2-a) 

te naturale. în alte unități 
toată cantitatea de îngră
șăminte s-a dus în cîmp 
cu tractoarele, cum este ca
zul la C.A.P. Țebea și 
Rișca. La C.A.P. Ribița 
s-au transportat în cîmp 
numai 30 de tone gunoi de 
grajd, deși există mari 
cantități la adăposturile de 
animale. O situație asemă
nătoare se întîlnește și la 
C.A.P. Mesteacăn, unde se 
așteaptă ca transportul în
grășămintelor să fie făcut 
numai cu mijloace mecani
zate.

Se lucrează și la fertili
zarea terenului cu îngrășă
minte chimice, realizîndu-se 
pînă acum -suprafețe mai

(Continuare in pag. a 2-a)
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„Să ne gospodărim mai bine, să drămuim 
fiecare gram de combustibil"

REALIZĂRI PE 1983 : Venit din transport marfă 
— 110,5 Ia sută, venit din transport călători — 96,8 
Ia sută, tone expediate — 109,4 Ia sută, producția 
netă — 108,4 la sută, costurile la 1000 lei venit 
s-au redus de la 906,3 lei la 888,6 lei.

ANGAJAMENT PE 1984: Depășirea planului la tone 
transportate cu 80 000 tone, realizarea unor venituri su
plimentare în valoare de 350 000 lei, obținerea unei 
producții nete în plus insumind 400 000 lei, bene
ficii peste plan 350 000 lei, economii la costurile de 
producție 360 000 lei.

— Să ne gospodărim mai 
bine, să drămuim fiecare 
gram de combustibil. Nu 
zilnic, ci pe ore va trebui 
să urmărim consumurile de 
carburanți pe fiecare auto
vehicul, pe kilometri și 
curse efectuate. Să nu mai 
admitem nici un fel de 
acte de indisciplină, mai 
cu seamă la șoferii de la 
cursele de călători. Să în
țelegem că buna servire a 
călătorilor, comportamentul 
civilizat în relațiile cu 
publicul călător sînt, ca să 
spun așa, indicatorul de 
calitate al muncii noastre. 
Este adevărat, trecem prin- 
tr-o etapă de greutăți in 
aprovizionarea cu carbu
ranți, dar dacă ne vom 
organiza mai chibzuit mun
ca in toate autobazele 
noastre, vom munci mai 
mult și mai bine, vom 
putea soluționa problemele 
care se ivesc în fiecare 
zi. în 1983 ne-am situat 
pe locul cinci pe centra-ă. 
Luna ianuarie am în- 
cheiat-o cu rezultate bune. 
Oare de ce n-ar fi și I.T.A. 
Hunedoara—Deva fruntașă 
pe țară ? ! Ar fi o mare 
mîndrie pentru noi, pen
tru județul nostru. Și o 
putem face dacă vom 
munci mai bine, mai eco
nomicos.

Am sintetizat din cuvîn- 
tul tovarășului Iosif Bulea, 
directorul întreprinderii, 
deoarece acesta a fost... 
pulsul dezbaterilor adu
nării generale. îndemnul și

Organizația municipala de partid 
Hunedoara în fața unor exigențe 

majore în anul 1984
(Urmare din pag. 1)

piului, activitatea din agri
cultură prevede creșteri 
substanțiale la producțiile 
vegetale și zootehnice în 
C.A.P., iar pe baza Pro
gramului unic, sarcinile de 
culturi, de creștere a ani
malelor și păsărilor, de 
contractări și achiziții de 
la gospodăriile populației 
marchează sporuri sub
stanțiale.

Toate sarcinile ce ne 
revin, atît din punct de 
vedere cantitativ, cît și ca
litativ în anul 1984, pre
supun creșterea competen
ței și răspunderilor orga
nelor și organizațiilor de 
partid din municipiul nos
tru, pentru mobilizarea tu
turor forțelor de care dis
punem în toate domeniile 
de activitate, de a ne per
fecționa în continuare sti
lul și metodele de muncă.

în lumina cuvîntării tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
la Consfătuirea de la Man
galia din august 1983, 
acordăm o atenție sporită 
cuprinderii întregii proble
matici economico-sociale în 
profil teritorial, comitetul 
municipal, sprijinindu-se 
pe efortul celor 18 260 mem
bri de partid, cît numără 
organizația municipală, 
cuprinși în 378 organiza-

O nouă activitate de prestări

în cadrul secției de re
parații radio a cooperati
vei „Retezatul", din bule
vardul Tudor Vladimires- 
cu — Hațeg, s-a introdus

angajarea la mai buna 
gospodărire a carburanți
lor, anvelopelor, pieselor 
de schimb, s-au exprimat 
convingător in luările de 
cuvint ale celor care au 

ADUNĂRI GENERALE 
ALE OAMENILOR MUNCII
I.T.A. HUNEDOARA - DEVA

frunte la autobaza Deva — 
I marfă.

Afectat puțin că se si
tuează numai pe locul al 
doilea în întrecerea socia
listă, inginerul Nicolae 

lacob, șeful autobazei Hu
nedoara. spunea și se an
gaja : „După cum bine se 
știe, am avut necazuri cu 
servirea călătorilor pe ruta 
Hunedoara—Deva. Așa cum 
s-a arătat și s-a criticat 
în darea de seamă, auto
baza Deva a suspendat cu 
multă ușurință numeroase 
curse pe ruta Deva—Hune
doara. Noi am încercat 
să... reparăm situația, să 
servim călătorii, mai ales 
că este vorba de mulți abo
nați — siderurgiști, elevi.

și activistul care răspunde 
de unitatea respectivă.

In activitatea comitetului 
municipal, a biroului și 
secretariatului un loc im
portant îl ocupă, de ase
menea, conducerea și spri
jinirea organizațiilor de 
masă și obștești. Săptămi- 
nal conducătorii organiza
țiilor de masă informează 
despre activitatea ce o 
destășoară, iar secretarii 
comitetului municipal par
ticipă la majoritatea ac
țiunilor și analizelor ce 
se fac pe linie de U.T.C., 
sindicat, O.D.U.S., femei, 
consilii populare etc.

Sarcinile complexe ce ne 
stau in față pun in aten
ția comitetului municipal, 
a biroului și secretariatu
lui său necesitatea înlătu
rării unor neajunsuri ce se 
mai manifestă, perfecționa
rea în continuare a sti
lului și metodelor de 
muncă, cuprinderea în și 
mai mare măsură a pro
blemelor, îmbunătățirea ca
lității muncii organizatorice 
și politice, în scopul rea
lizării integrale și la timp 
a tuturor sarcinilor ce ne 
revin din hotărîrile orga
nelor superioare și legile 
statului.

Modul în care a început 
activitatea economică a 
anului 1984, faptul că am 
încheiat luna ianuarie cu 
rezultate bune, producția 
marfă suplimentară la 
sfârșitul lunii este de 27,2 
milioane lei, fiind realizat 
planul la principalele pro
duse fizice, la export, in
vestiții, ne dau garanția 
obținerii unor rezultate pe 
măsura exigențelor pe care 
partidul le pune în fața 
noastră. 

studenți. Pentru aceasta 
ne-am preocupat să mărim 
numărul autobuzelor ali
mentate cu gaze naturale, 
să drămuim motorina în 
așa fel încit acest traseu 
important să fie cît mai 
bine acoperit. De aceea 
spun că este prea mic nu
mărul autobuzelor ce ur
mează să le trecem pe con
sum de gaze naturale, nu
măr stabilit în planul de 
măsuri. Putem face mai 
multe. Dacă ne vom preo
cupa, rezolvăm bine și 
definitiv problema trans
portului de călători pe tra
seul Hunedoara—Deva și 
retur, atît de solicitat* 1.

particioat la dezbateri.
— Sigur, pentru noi, lu

crătorii de la autobaza 
Deva — I marfă este un 
moment de bucurie. Am 
cîștigat întrecerea socialis
tă pe întreprindere, sîntem 
pe locul întîi. Vedeți, noi 
ne-am respectat cuvintul 
dat. Anul trecut acesta a 
fost angajamentul.- nostru : 
locul întîi. L-am dobîndit 
prin muncă. Dar și în 1984 
vom fi tot fruntași — a 
vorbit cu convingere Ko
vacs Karol, mecanic de 

ții de bază, pe puternicul 
activ al organizației muni
cipale de partid care se 
ridică la 3 000 de comu
niști.

în același scop ne ocu
păm cu insistență de per
fecționarea organizării și 
planificării muncii comite
tului, biroului și secre
tariatului astfel încît a- 
ceasta să asigure cuprinde
rea și sprijinirea acțiunilor 
și activităților ce se des
fășoară in întreprinderi, 
instituții, cooperative agri
cole de producție, școli, 
finalizarea sarcinilor din 
hotărâri, analiza e:*gentă a 
activității comitetelor de 
partid din întreprinderi, 
consiliilor oamenilor mun
cii, a tuturor organelor de 
conducere colectivă.

în același context cu
prindem analizele la fața 
locului, finind seama de 
sarcinile reieșite din mă
surile stabilite de secre
tariatul Comitetului jude-

an privind îmbunătăți
rea activității în zooteh
nie, secretariatul comitetu
lui municipal analizează 
bilunar activitatea în cîte 
o cooperativă agricolă de 
producție, la care participă 
și cadrele de conducere, 
reprezentanții întreprinderi
lor patronatoare, precum 

o nouă activitate: înregis
trări de muzică populară 
și muzică ușoară pe casete. 
(Nicu Sbuchea, corespon
dent, Hațeg).

Adunarea oamenilor mun
cii de la I.T-A. Hune
doara—Deva a adoptat o 
seamă de măsuri pentru 
îmbunătățirea transportului 
de mărfuri și călători. 
Astfel, în următoarea pe
rioadă, autobuzele alimen
tate cu gaze naturale își 
vor mări capacitatea de 
rulare pînă la 100 kilome
tri — ceea ce înseamnă 
rezolvarea ritmicității trans
portului în comun ; va fi 
soluționată și problema 
anvelopelor, pentru orice 
anvelopă predată la reșa- 
pat primindu-se o anvelopă 
nouă ; piesele de schimb 
necesare vor sosi cu mai 
multă operativitate și în 
structura solicitată; va 
crește gradul de răspun
dere in folosirea judicioasă 
a carburanților.

GH. I. NEGREA

întreprinderea de tricotaje tip lină Hunedoara — secția 
tricotaje II, schimbul A. Tricoteza Niculina Mihalache lu
crează la patru mașini șl execută produse pentru export.

ÎNTREAGA 
CANTITATE DE 

SEMINȚE - 
PRELUATA 
GRABNIC !

(Urmare din pag. 1)

luarea șl desfacerea către 
gospodăriile populației a 
acestor semințe se va face 
prin cooperativele de pro
ducție, achiziții și desface
rea mărfurilor, care sînt 
datoare să asigure organi
zarea cît mai grabnică a 
acestor acțiuni.

Pentru verificarea cali
tății semințelor, lucrătorii 
inspectoratului județean 
de profil au eliberat, pînă 
acum, peste 600 buletine 
de analiză la stocurile de 
semințe existente, aflîndu-se 
în lucru alte peste 200 
probe din diferite sorti
mente.

Puterea de
(Urmare din pag. 1)

re exemplară a tuturbr 
celor ce concură la înfăp
tuirea sarcinilor de plan. 
Sectorul V se menține cu 
aceleași capacități de anul 
trecut și se urmărește o 
mai bună plasare a efecti
velor pe posturi, deci o 
mai bună organizare a lo
curilor de muncă. într-o 
primă etapă, în cadrul sec
torului VI se va pune în 
funcțiune un abataj cu 
tăiere mecanizată și susți
nere individuală, iar în- 
cepînd cu luna martie, în 
locul susținerii individuale 
se va introduce un com
plex. Și, în fine, la sec
torul VII a intrat în pro
ducție o nouă capacitate 
dotată cu tăiere mecani
zată.

Din cîte se observă, 
mecanizarea din abatajele 
Vulcanului se extinde. Este 
o condiție esențială pentru 
a spori randamentele de 
extracție care, deocamdată, 
sînt destul de mici la a- 
ceastă mină, din cauza 
configurației stratelor de 
cărbune.

Spre sfârșitul anului, pon
derea producției extrase 
prin intermediul marii me
canizări — cu ajutorul com
binelor de tăiere — va fi 
de aproximativ 40 la sută. 
Deci, pornind de la rezul
tatele din prima lună a 
anului, la această categorie 
de lucrări se poate aprecia 
că se va dubla cantitatea 
de cărbune extrasă meca
nizat.

Pînă la dublarea can.’, 
tății de cărbune extrasă 
mecanizat să vedem care 
sînt elementele ce concură 
la obținerea unor produc
tivități ridicate în cadrul 
întreprinderii și la devan
sarea, pe această bază, a 
îndeplinirii sarcinilor de 
plan.

O SARCINĂ 
PRIORITARĂ - 
FERTILIZAREA 

TERENULUI

(Urmare din pag. 1)

mari la CAP. Ribița — 
110 ha, febea — 78 ha ș.a. 
în celelalte unități însă 
suprafețele fertilizate pînă 
în prezent sînt departe de 
cele ce trebuie realizate. 
La C.A.P. Birtin, de pildă, 
a fost administrat azotat 
de amoniu doar pe 20 ha, 
la C.A.P-. Zdrapți, pe 21 
ha, iar la C.A.P. Lunca 
Moților pe 31 ha. Condu
cerile unităților agricole, 
consiliile populare au da
toria să impulsioneze fer
tilizarea terenului, mobili
zând cooperatorii la apli
carea acestora, deoarece 
accesul tractoarelor în 
cîmp nu este posibil.

mobilizare
— Pe lîngă asigurarea 

liniei de front active, pre
ciza directorul unității, noi 
am căutat să valorificăm 
mai bine întregul potențial 
tehnic și uman de care 
dispune întreprinderea. 
Vorbind despre dotarea 
tehnică ne preocupăm să 
îmbunătățim calitatea revi
ziilor și reparațiilor la 
utilaje, să le exploatăm ra
țional în fronturile de lu
cru. în legătură cu forța 
de muncă vreau să arăt că 
urmărind îndeaproape mo
dul cum se desfășoară ac
tivitatea de extracție, am 
putut realiza o mai bună 
plasare a efectivelor în 
subteran. Și putem spune 
că față de 734 de posturi 
planificate a se presta în 
subteran, noi asigurăm 
zilnic în medie 800 posturi. 
Sporirea numărului de pos
turi a fost posibilă și da
torită reducerii absențelor 
nemotivate și a celor mo
tivate.

Dar la mina Vulcan 
preocupările colectivului de 
muncă nu vizează numai 
ritmicitatea extracției ci și 
calitatea cărbunelui extras. 
Situîndu-se constant sub 
nivelurile planificate la 
cenușă și umiditate, mine
rii de aici trimit spre 
prepa rații un cărbune 
„curat". Drept urmare a 
grijii manifestate pentru 
calitatea cărbunelui, ei au 
primit, de la încenw»”’ 
anului, o bonific 
partea preparației i 
3 000 tone.
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cocs
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A devenit traaiți • 
fiecare început ae an să 
aibă o perioadă arsunctă: L 
cea a lansam Cnemăruor9 
la întrecere socialistă intre 
colectivele muncitorești și 
ae asumare a anga/amen- 
teior in muncă. Lrar ca 
să poți rosti vorbele an
gajării treouie să te bizui 
pe tăria tapieior taie in 
muncă, să a, puterea înno
bilării lor continue.
- Vom putea 

II- ie ton- 
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taie la •

Lui se oa.
Nicoiae aia 
aceste cuvin 
Oraca ae tap 
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binatui huneaoreun. ...— 
argumentul ți tăria tap- 
teior s-o iaca ? Avea. Cu 
oamenii săi a realizat in 
1983 reparații in regie 
proprie in valoare de"Qr 
356 000 lei, auioutilări de 
peste 566 000 lei, au re
condiționat 150 tone piese 
de schimb, reușind in felul 
acesta o încărcare a ma- 
șinilar-unele cu 0,64 la
sută mai mare, reducind 
substanțial staționările ne
productive.

Ce a insemnat aceasta 
pentru cocsarii hunedo- 
reni? Una dintre căile 
sigure prin care și-au de
pășit ritmic sarcinile pro
ducției de cocs metalur
gic, creșterea productivi
tății muncii, realizarea in 
1983 a unei producții in
dustria 
valoar 
lioane
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VIZIUNE 51 de ani de la eroicele lupte 
revoluționare din 1933 

ale muncitorimii din România
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Eroicele bâtâ-lîi de clasă 
din ianuarie-februarie 1933, 
desfășurate sub conducerea 
Partidului Comunist Român, 
au înscris o pagină de 
neuitat în glorioasa istorie 
a neînfricatei lupte de vea
curi a clasei muncitoare, a 
poporului nostru, pentru eli
berare socială și națională. 
„Luptele de clasă din pe
rioada crizei economice ți 
mai ales luptele din ianu
arie— feDruarie 1933 — a-
precia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — au constituit 
un moment de o deosebită 
importanță in istoria mișcării 
noastre muncitorești, au avut 
o profundă inriurire asupra 
vieții politice ți sociale din 
România. Ele au dat o pu
ternică lovitură claselor ex
ploatatoare, au frinat ofensi
va capitalului împotriva drep
turilor economice ți politice 
ale oamenilor muncii**.

Zguduind din temelii în
tregul edificiu burghezo-mo- 
șieresc, stirnind un puternic 
ecou în rîndurile tuturor 
păturilor popuiației, determi- 
nînd o viguroasă acțiune de 
solidaritate în țară și peste 
hotare, prin amploarea, com
bativitatea și spiritul revolu
ționar ce le-au caracterizat, 
marile bătălii din 1933 au 
constituit evenimente de mare 
însemnătate în viaț Upartiau- 
lui nostru, a mișcării munci
torești. Cu o impresionantă 
vigoare s-a afirmat atunci 
realul potențial revoluțio
nar, al clasei muncitoare din 
țara noastră, dîrzenia, abne
gația ți spiritul de sacrificiu 
care o dovedeau a fi, pe 
drept, cea mai avansată 
forță socială a țării.

In ianuarie-februarie 1933, 
la chemarea partidului co
munist s-a ridicat uriaș 
valul luptelor revoluționare 
în întreaga țară. O amploa
re deosebită au avut lupte
le petroliștilor, care au îm
brăcat un larg caracter de 

itarticiparea a mii 
oameni care au 

întru o perioadă 

orașul Ploiești și au impus 
eliberarea muncitorilor ares
tați. Puterea unității munci
torești s-a relevat cu deose
bită tărie și în cursul lupte
lor ceferiștilor din marile 
centre ale țării, dar mai ales 
la Atelierele „Grivița" din 
București. Uniți ca un singur 
om, puternic sprijiniți de 
muncitorimea Capitalei și din 
alte centre ale țării, munci
torii „Griviței" au reușit să 
obțină recunoașterea reven
dicărilor de la 2 februarie 
1933, stînd apoi neînfricați 
în fața mitralierelor îndrep
tate spre piepturile lor în 
zilele de 15—16 februarie 
1933.

Influența acestor puternice 
bătălii de clasă s-a resimțit 
în toate straturile maseior 
muncitoare de la orașe și 
sate, constituind un puter
nic imbold pentru desfășu
rarea luptelor revoiuț.onare 
din anii următori. Ca rezul
tat al muncii asidue desfă
șurate de comuniști în rindul 
ceferiștilor de la mișcare și 
tracțiune, din cadrul Atelie
relor C.F.R. Simeria, la 17 
februarie 1933 situația era 
aici atit de încordată incit 
în orice moment putea iz
bucni greva. Alături de cei 
din Piatra-Olt, Pitești, Rimni- 
cu Vîlcea, Lugoj etc., mun
citorii de la Atelierele 
C.F.R. Simeria au refuzat 
să primească salariul redus, 
amenințînd conducerea ate
lierelor cu declararea grevei.

Influența luptelor fero
viarilor de la „Grivița" a 
pătruns, după cum era fi
resc, în rîndul minerilor din 
Valea Jiului, celor din re
giunea minieră a Bradului 
și a muncitorilor de la Uzi
nele de fier Huneaoara.

Mizeria în care se zbateau 
minerii era o realitate crudă 
pe care nici rapoartele Mi
nisterului Muncii nu o mai 
puteau ascunoe. intr-un ase
menea raport, adresat la 
24 februarie 1933 de către 
acest minister Consiliului de 

Miniștri, descriindu-se si
tuația jalnică a minerilor, se 
preciza că în orice moment 
la Petroșani, Ariinoasa, Lu
pani, ca și în celelalte loca
lități pot izbucni greve, a- 
ceasta cu atît mai mult cu 
cit delegațiile de rțiineri în
sărcinate să prezinte minis
terului memorii de revendi
cări s-au întors de fiecare 
dată cu ele neacceptate.

De asemenea, desele refu
zuri ale țărănimii hunedo- 
rene de a se supune autori
tăților erau și ele influențate 
de lupta ceferiștilor și petro
liștilor din februarie 1933. 
Semnificativ în acest sens 
este un raport al preturii 
Avram lancu, în care se ara
tă că : „în ultimul timp s-au 
observat agitațiuni la sate. 
Ele amenință să se lățească 
tot mai mult in rîndul 
populației". De aitfel, lupta 
țărănimii avea să culmineze, 
în prima jumătate a anului 
1933, prin punerea, pe me
leagurile hunedorene, a ba
zelor Frontului plugarilor.

Sub influența luptei cefe
riștilor și petroliștilor s-au 
desfășurat și acțiuni ale 
funcționarilor, în special ale 
învățătorilor și profesorilor. 
Intr-o notă informativă din 
această perioadă se arată 
că : „învățătorii se vor în
truni la Deva spre a pro
testa pentru neprimirea sa
lariului (...), vă rugăm a da 
dispoziții pentru măsurile 
ce urmează să le luăm".

Marea mișcare de solida
ritate a maselor hunedorene 
cu iuptele din ianuarie-fe
bruarie 1933, puternica in
fluență pe care acestea au 
avut-o pretutindeni s-au 
datorat înrîuririi politice și 
forței organizatorice a parti
dului comunist, care, deși 
se afla in ilegalitate, a pre
gătit și condus cu fermitate 
lupta pentru răsturnarea 
orînduirii capitaliste și pe 
aceste meleaguri.

Prof. ION FRAȚILA

Luna cărții la sate
• Săiașu de Sus. Elevii 

școlii generale din loca
litatea centru de comună, 
părinții acestora și cadre
le didactice au participat 
la o interesantă și in
structivă dezbatere condu
să cu competență de pro
fesorii Viorica Lorențiu, 
Ioan Groza și Szanto Va- 
sile, pe tema „Orienta
rea școlară și profesio
nală a elevilor către me
seriile din agricultură".

• Sintămăria Orlea. 
Prof. Eiisabeta Păsărel, 
directoarea școlii generale 
din localitate și prof. 
Olivia Igna au prezentat 
in fața unui numeros pu
blic cartea „Grădina de 
lingă casă" — lucrare de 
referință pentru fiecare 
dintre harnicii gospodari 
ai satelor hunedorene.

• Sarnrzegetusa. „Per
fecționări tehnologiilor 
de producție in creșterea 
animalelor" a fost tema 
sub genericul căreia ing. 
Gheorghe Vrînceanu a 
prezentat lucrătorilor din 
zootehnia comunei mai 
multe noutăți editoriale 
din acest dc eni satît 
de important 1 agHtnil- 
turii noastre ocialiste.

• Geoagiu. în satul 
Bozeș, printre manifes
tările din cadrul „Lunii 
cărții la sate" a fost or
ganizată o întîlnire a po- 

micultorilor din comună 
cu specialiști pe tema 
„Probleme actuale în 
pomicultură", prilej de 
fructuoase discuții cu 
unul dintre autorii de 
lucrări din domeniu — 
dr. ing. Constantin Lefter.

• Dobra. Gospodarii 
satului Stretea au partici
pat la o interesantă dez
batere intitulată „Sarcini 
prioritare ce revin agri
culturii noastre în lumina 
Consfătuirii de lucru de 
la C.C. al P.C.R. din 
decembrie 1983", acțiune 
organizată și condusă de 
prof. Maria Velescu și 
Florin Burza, secretar 
adjunct al comitetului co
munal de partid.

• Blăjeni. Dorinței de 
îmbogățire a cunoștințe
lor țăranilor cu gospodă
rie individuală din comu
na Blăjeni privind pomi
cultura, consiliul comu
nal de cultură și educa
ție socialistă i-a răspuns 
prin organizarea unui 
dialog pe marginea pro
blematicii cuprinse în 
lucrarea lui Grigore Mi- 
hăiescu, „Cultura pomilor 
pe lingă casă". Tehnicia
nul agricol Maria Țiu și 
Petru Polverea, secretar 
al consiliului popular co
munal, au prezentat nou
tăți „la zi“ în cultura 
pomilor fructiferi.

De ce-s închise 
chioșcurile 
de difuzare 
a presei ?

— De unde-ați cumpătai 
ziarul ?

— Din oraș...
— Aici nu se mai vindeț
— Probabil e-n concediu 

tovarășa...
Acest dialog se purta 

Intre călători, cunoscuți și 
necunoscuți, intr-o dimi
neață in autogara din 
Deva. Obișnuita forfotă 
era amplificată de dru
murile inutile pe care le 
tăceau călătorii în jurul 
autogării, cu speranța 
că poate s-a mutat punc
tul de desfacere din locul 
pe care-J cunoșteau ei...

„II găsim in Brad" — 
se consolează unul dintre 
călători. Numai că in au
togara din Brad aceeași 
surpriză neplăcută. Chioș
cul de difuzare a presei 
n-avea orar afișat, per
delele erau trase, lacătul 
pus, iar vitrina adăpostea 
zeci de etichete prăfuite 
cu denumirea mărfurilor 
care existaseră probabil 
cindva în vinzare.

„Găsiți ziare in orașul 
nou" — informează o 
cunoscătoare a situației 
pe cei care doriseră să 
cumpere. Gurile rele spun 
că vinzătoarea de aici 
deschide și închide după 
bunul plac, vine și plea
că cind vrea. Ce rol are 
atunci această gheretă ? 
Doar să țină umbră vi
trinei de-alături ?

în sala 
„Constructorul" 

Hunedoara
TURNEU DE HANDBAL 

FEMININ
începînd de mîine, pînă 

duminică, sala de sport 
„Constructorul" din Hu
nedoara găzduiește un a- 
tractiv turneu de handbal 
feminin. Participă Carbo- 
tex Brașov, Tricotextil Si- 
ghet, Dacia Arad, Voința 
Odorhei, Constructorul șl 
C.S.Șc. Hunedoara.

Meciurile au loc vineri 
și sâmbătă intre orele 
9—13 și 16—20 și dumini
că între 9—13.
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Deputatul — un om în mijlocul oamenilor
în întrecerea socialistă 

pe anul trecut, comuna 
Totești s-a situat pe locul 
13 între cele 40 de comune 
cooperativizate ale județu
lui. Au fost ani, și nu e 
mult de atunci, când s-a 
situat și pe primul loc.

Intre indicatorii care au 
contribuit la situarea co
munei în prima treime a 
clasamentului se numără 
producția fizică și livrări
le la fondul de stat la 
porumb, carne, lapte — 
toate depășite — dar nu 
se numără producția și 
livrările la cartofi, deși 
comuna are o mare parte 
din suprafața arabilă ocu
pată cu această cultură.

Și locul comunei între 
altele ale județului, și 
structura indicatorilor care 
au plasat-o aici vorbesc 
stăruitor despre un adevăr: 
ceea ce a depins de oame
nii locului, a fost folosit 
cu înțelepciune și hărnicie. 
La aceasta, au contribuit 
hotăritor deputății.

Cind în sesiunile consi
liului popular se analizea
ză sarcinile economice sau 
edilitar-gospodărești ale 
comunei, ochii celor pre- 
zenți se îndreaptă cu inte
res spre deputata circum
scripției nr. 2; căci, din 
intervențiile Elenei Cîm- 
peanu, deputata acestei 
circumscripții, rezultă multe 
elemente care îmbunătă
țesc stilul de muncă al 
deputatului cu cetățenii.

Am întîlnit-o nu demult 
pe Elena Cîmpeanu la con
siliul popular comunal.

— Tovarășă deputată, 
cum reușiți să vă faceți 
ascultată de cetățeni în 
acțiunile pe care le între
prindeți ?

— Trăind și muncind în 
mijlocul lor. Eu sînt cadru 
didactic și mă folosesc în 
munca de deputat cu tact

curtea lor să arate frumoa
se și ordonate, impulsionîn- 
du-le pe cele mai delăsă
toare. Altfel, decît fiind 
mereu intre oameni, cu- 
noscîndu-le greutățile, aju- 
tîndu-le să și le rezolve 
nu poți să te achiți cu 
cinste de mandatul de 
deputat. în campania tre
cută i-am ajutat să-și facă 
rost de material semincer

CONSILIUL POPULAR - ÎMPREUNA CU OBȘTEA. 
PENTRU OBȘTE

de poziția mea între oa
meni. Am obligația de a 
vizita elevii acasă. Nu uit 
că mai am a discuta și a 
mă sfătui cu părinții lor 
despre ceea ce avem de 
făcut în comună, în cir
cumscripție. Uneori, în 
vîrf de campanie agricolă 
îi convoc, prin copii, în 
cimp, pe părinți și, împreu
nă, copii, părinți și cadre 
didactice ne rezolvăm la 
timpul cel mai potrivit 
lucrările agricole de sezon.

Comuna noastră are o 
oarecare faimă în ceea ce 
privește gospodărirea și 
înfrumusețarea, ordinea și 
curățenia. Să știți că de 
multe ori, în calitatea mea 
de președintă a comitetu
lui comunal al femeilor, 
mă sfătuiesc cu gospodine
le la porțile lor, lăudînd 
pe cede cărora le place 
ca zona din fața casei,

pentru gospodăriile indivi
duale. Acum îi îndemn 
să crească animale, cit mai 
multe. Se plâng de lipsa 
pășunilor și fînețelor care 
e o problemă în comuna 
noastră. Vom rezolva noi 
și această problemă.

Despre un mod de re
zolvare ne vorbește prima
rul comunei, tovarășul 
Moise Micloșoni:

— Pășunea, cîtă o avem, 
trebuie s-o folosim bine 
atît pentru vitele C.A.P. 
cit și pentru cele ale să
tenilor. N-am putut intra 
pe ea la fertilizare cu uti
lajele și atunci au interve
nit oamenii. Manual am 
fertilizat 50 ha de pășune.

Cînd l-am întrebat pe 
Costea Bolduș, deputat în 
circumscripția I, cum face 
ei de-și rezolvă în circum
scripție sarcinile de con
tractare și predare la fon

dul de stat a produselor 
agroalimentare, ne-a răs
puns prompt:

— Eu am contractat și 
predat anul trecut un 
porc de 110 kg și am mai 
predat la achiziții ouă, 
păsări, legume, cartofi, deși 
am doi bătrîni în gospo
dărie și nici eu nu mai 
sînt tînăr, în curînd voi 
ieși la pensie.

— Se pare că acordați 
acestui fapt o însemnătate 
deosebită de vreme ce ați 
ținut să-I subliniați.

— îi acord, sigur că îi 
acord. Dacă nu ești tu, ca 
deputat, exemplu pentru 
cetățeni, cum le poți cere 
lor să facă ceea ce tu 
nu faci ? Eu n-am în cir
cumscripție oameni care 
nu și-au predat obligațiile 
contractuale.

Ne gîndim că cetățenii 
Toteștiului și-au depășit 
anul trecut obligațiile de 
predare la fondul de stat 
de la gospodăriile popu
lației, atît la carne cît și 
la lapte. Ne gîndim apoi 
la problemele legate de 
baza furajeră, de terenul 
agricol în general și 
înțelegem cîtă investiție 
de suflet depun oamenii 
aceștia în realizarea sarci
nilor. Ei și alții care se 
numesc Viorica Flecea, sau 
loan Dolha, sau Gruia 
Opric...

ION CIOCLEI

Depoul C. F. R. Simeria. 
Electricianul loan Igreț, șe
ful formației de la sectorul 
reparații locomotive elec
trice.

Azi la Brad, 
meci amical de fotbal 

AURUL - C.S.M. 
REȘIȚA

Astăzi, Aurul Brad va 
juca pe terenul stadionului 
„Central" din Brad, cu» 
începere de la orele 15,30, 
în compania fruntașei se
riei, C.S.M. Reșița, care, 
marți a realizat 0—0 la 
Corvinul.
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■ Motorină sustrasă. Ni
colae Damian, tractorist 
la I.L. Chișcădaga, a fost 
prins în flagrant în timp ce 
vindea 220 litri motorină. 
Combustibilul a fost sustras 
de la unitatea unde lucra. 
Este cercetat în stare de 
arest.

■ Speculantul. In loc să 
lucreze cinstit la întreprin
derea bucureșteană unde 
era încadrat, Cornel Călin 
a venit la Petroșani pentru 
a face speculă cu covoare, 
cuverturi, perdele. I s-au 
confiscat bunuri în valoare 
de peste 20 000 lei și i 
s-a întocmit dosar penal.

■ Scadența. Fiind pro
prietarul unui cazan, Miron 
Mușa, din Lelese, s-a 
apucat să fabrice țuică în 
mod ilegal, adică fără au
torizație și evidență a pro
ducătorilor. A reușit a- 
ceastă performanță pentru

43 de cetățeni. . Acum a 
sosit scadența.

■ „Premiați". 
obștești Avram
Aron Resiga din Vălișoara 
au ignorat atribuțiile ce le 
aveau în această calitate, 
trecînd la „încălzirea" cu 
țuică. Pînă la contrai n-au 
apucat să consume decît

Paznicii 
Valea ți

I*
I 
I
I 
Iapucat să consume decît | 

o jumătate de litru. Pentru « 
strădania depusă, au fost I 
„premiați" cu cîte o amen- J 
dă consistentă.

■ Consumatorul fruntaș. * 
După ce s-a cam întrecut * 
cu băutura, dorind să de- | 
vină un consumator fruntaș • 
de alcool, llie Priboi, mun- ] 
citor la Energomontaj Min- • 
tia, s-a pornit pe... scandal, | 
provocînd indignarea cum- « 
părătorilor aflați la comple- I 
xul comercial din piața J 
municipiului Deva. Organele 
de ordine l-au potolit și 
l-au depus la loc sigur,
ur______
leităților sale de scanda
lagiu.

Rubrică realizată 
cu sprijinul 

Inspectoratului județean 
de interne

I

•II I!
-au aepus ia ioc sigui» 
nde meditează asupra ve- |

*

Iw
Iw
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Lucrările conferinței țărilor balcanice 

la nivel de experți
ATENA 15 (Agerpres).— 

Miercuri, au continuat lu
crările conferinței țărilor 
balcanice la nivel de ex- 
perți, cu examinarea pro
blemelor privind utilizarea 
pașnică a energiei nuclea
re în Balcani și coopera
rea în domeniul energiei. 
Prezentînd poziția țării 
noastre în legătură cu a- 
cest punct de pe ordinea 
de zi, delegația română a 
arătat că dezvoltarea cola
borării multilaterale intre 
statele Lainice trebuie să 
includă și utilizarea paș
nică a energiei nucleare, ca 
una dintre componentele 
principale ale eforturilor 
vizînd crearea în regiune a 
unei zone de pace și bună 
vecinătate, de încredere și

cooperare, lipsită de arme 
.^iucleare„ de baze militare 
și de trupe străine. S-a 
relevat, totodată, necesita- 

. tea accesului nestingherii 
al tuturor țărilor la infor
mația tehnico-științifică nu
cleară, la tehnologie și la 
materiile prime energeti
ce, ca surse importante ale 
progresului economico-so- 
cial în lumea contempo
rană.

Pornind de la orientările 
și ideile enunțate, delegația 
română a supus atenției 
reuniunii o serie de pro
puneri și sugestii concrete 
privind dezvoltarea coope
rării interbalcanice în pro
ducerea, transportul și ex
ploatarea economicoasă a 
energiei.

Reuniunea miniștrilor economiei și 
membre ale O.E.C.D.
rețele divergențele lor de 
fond — relevă agenția 
France Presse — miniștrii 
au procedat la o analiză a 
problemelor economice ale 
țărilor O.E.C.D. afirmind. la 
încheierea reuniunii, nece
sitatea de a se pune o frî- 
nă serioasă cheltuielilor pu
blice, de a se stăvili creș
terea tendințelor protecțio- 
niste și de a se da răspun
suri concrete țărilor „lumii 
a treia“.

finanțelor din țările
PARIS 15 (Agerpres). — 

La Paris s-a încheiat reu
niunea de două zile a mi
niștrilor economiei și finan
țelor ai țărilor membre ale 
Organizației pentru Coope
rare Economică și Dezvol
tare (O.E.C.D.). Ea a exa
minat strategiile pe termen 
mediu în vederea depăși
rii dificultăților generate 
de criza economică. „Fără 
a reuși să șteargă cu bu-

J
!j
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■ FRAGA. - Cu prile
jul apropiatei zile de 8 
Martie, Federația Sindica
lă Mondială a dat publi
cității un mesaj adresat fe
meilor din întreaga lume, 
în care este evidențiat ro
iul lor de militante pent-u 
pace ți preintimpinarea u- 
nui război nuclear, pentru 
d-eptul popoarelor de a trăi 
in pace ți securitate. Ziua 
de 8 Martie, se spune in 
document, trebuie să fie o 
zi a luptei împotriva cursei 
înarmărilor, pentru interzi
cerea tuturor tipurilor 
orme nucleare ți altor 
looce de exterminare 
mesă.

» 
ternică concurență străină, ț 
conducerea industriei fran- i 
ceze a automobilelor re- ’ 
curge tot mai des la redu- ț 
cerea locurilor de muncă, 
După cum transmite agen
ția Associated Press, o fi
lială a cunoscutei Firme 
-Peugeot" a anunțat că va 
proceda curind la conce
dierea a 3 500 lucrători, 
p-ima etopă a unui plan ce 
prevede desființarea, pinâ 
la sfirțitul anului, a 5 000 
locuri de muncă.

COPENHAGA. - In 
ce in sudul continen- 
bintuie viscole puter- 
in Islanda s-a produs

protest impotrivaDemonstrație de
proiectelor de reconversiune industriala
MADRID 15 (Agerpres). 

— După cum informează 
agenția France Presse, cir
ca 400 000 de persoane au 
participat marți la o de
monstrație organizată în o- 
rașul spaniol Vigo pentru

împotriva pro- 
reconversiune 

ce prevăd o re-

a protesta 
iectelor de 
industrială, 
ducere considerabilă a locu
rilor de muncă, urmînd să 
fie afectate, în special, șan
tierele navale.

!JJ
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■ BONN. - In orașul 
vest-geanan Augsburg, sub 
auspiciile Universității din 
acest oraș. Societății sud- 
est europene și ale Lecto- 
ratului de limba ți literatu
ra română din Augsburg și 
Munchen, o avut loc un 
simpozion științific consa
crat lui Mihai Eminescu.

Lucrările cu fost deschi
se de 'ectorul universității, 
P'of. dr. Josef Becker, care 
a evocat personalitatea ma
relui poet român în con
textul culturii europene. Au 
susținut comunicări de is
torie literară și literatură 
comparată despre lirica e- 
minesciană cunoscuți oa
meni de litere, printre care 
prof. dr. R. Rohr (Mann
heim), p'of. dr. Emanuel 
Turczynski (Bochum) și dr. 
R. We'ner (Erlangen).

t — a 
tul ui 
nice, 
o încălzire a atmosferei, ne
obișnuită pentru această 
perioadă a anului. Din cau- 
za topirii rapide a zăpezii, 
in regiunile sudice ale Is
lander rîurile s-au revăr
sat și au inundat o supra
față de 200 000 de hectare 
terenuri agricole. Din cau
za inundațiilor au avut de 
suferit și unele artere ru
tiere.

| PARIS. — Confruntată 
cu dificultățile generate de 
criza economică și cu o pu-

IA
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Jocurile Olimpice de iarna
SARAJEVO 15 (Ager

pres). — Organizatorii O- 
limpiadei albe de la Sara
jevo au anunțat că la în
trecerile de săniuțe și 
bob 2 persoane au asistat 
peste 10 000 de spectatori, 
cifră ce demonstrează popu
laritatea 
tor două

tată de specialiști ca prin
cipală favorită a probei de 
5 km, a suferit în timpul 
cursei un accident care 
explică, cel puțin în parte, 
clasarea sa în final pe lo
cul doi. încă de la ple
care Berit, care suferă de 
ochi, și-a pierdut una din
tre lentilele de contact, e- 
fectuînd întregul traseu în 
aceste condiții dramatice.

★
Participînd pentru ulti

ma oară la Jocurile Olim
pice de iarna, cunoscutul 
schior finlandez Juha Mie- 
to (în vîrstă de 34 de ani), 
a stîrnit admirația tuturor 
pentru maniera în care a 
luptat să-și adjudece una 
dintre medaliile olimpice 
în proba de 15 km. Clasat 
în final pe locul patru, el 
a încheiat cursa cu mîinile 
sîngerînde datorită efortu
rilor depuse pe ultimii ki
lometri.
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crescândă a aces- 
discipline.

★
care l-a felicitatPrima 

pe finlandezul Harri Kir- 
vesniemi, medaliat cu bronz 
în proba de 15 km, a fost 
compatrioata sa Maria-Lisa 
Hamalainen, dublă campi
oană olimpică în probele 
de 5 km și 10 km. Celor 
mirați în special de.„ du
rata îmbrățișării, Kirves- 
niemi Ie-a explicat: „Maria 
și cu mine ne-am logodit 
de curînd, urmînd ca la 
vară să ne căsătorim“.

★
Cunoscuta campioană 

norvegiană Berit Aunli, co-

DIVERSE

■ WASHINGTON. - O 
fetiță in virstâ de șase 
originară din Texas, a 
supusă, la Spitalul de 
pii din Pittsburgh, unei du
ble transplantări. In cursul 
unei intervenții chirurgicale, 
calificată drept premieră 
mondială, echipa doctorului 
Henry Bahnson a procedat 
la transplantarea Inimii mi- 4 
cuței Stormie Jones, apoi a ■ 
ficatului.

Starea pacientei după o- i 
perație. care a <*• —* ■
ore, este considerată 
tică".

II

ani, 
fost 
co-
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■ Duminică, 19 februarie a.c„ 
la Mintia și 
zează tir guri

Băița se organi
ce animale.

(4207)

VÎNZARI D E C E S E
■ VInd apartament două 

camere, confort I. Deva, 
Dacia, bloc 19, apartament 9.

■ Vtnd 
ment trei 
Micro 15, 
etajul n,

■ Vtnd 
baie. Deva, strada 
12.

■ Vlnd mașină 
nr. 5. Comuna 
biului, nr. 103, Opreanu Ana.

(4197)

SCHIMB DE LOCUINȚA

■ Schimb garsonieră con
fort I cu apartament două 
camere, central. Deva, telefon 
17703, orele 8—15,30.

(4202)

(4201) 
convenabil aparta- 
camere, gaze. Deva, 

bloc 47, scara HI, 
apartament 50.

(4198) 
gaze, apă, 
Gri vița, nr.

(4204) 
de tricotat 
Poiana Si-

casă.

Kiss mulțumește■ Familia I~zz 
colegilor de la Consiliul popu
lar municipal Deva, celor de 
la Centrala termoelectrică 
Mintia, tuturor prietenilor, 
rudelor, cunoștințelor pentru 
participarea la funeraliile celei 
ce a fost

KISS OLGA.
(4200)

• Colectivul clasei a xn-a 
A, Liceul industrial Călan, 
este alături de tovarășa 
profesoară Rakotzi Mioara, 
la greaua pierdere suferi
tă prin decesul soțului 

RAKOTZI IOSIF 
șl îl transmite sincere con
doleanțe.

ffignrcn PROGRAMUL RETURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI „A“, EDIȚIA 1983-1984
ETAPA A XVIII-a (sîmbătă, 18 februarie)

F.C. Olt - Rapid (1-1) --------
Chimia Rm. Vîlcea — Dinamo (0—2) —...
Poli, lași — Dunărea C.S.U. (0—0)
Petrolul Ploiești - F.C. Argeș (1-3) ..........
F.C. Bihor - F.C. Baia Mare (0-0) —.... .
Jiul Petroșani - A.S.A. Tg. Mureș (0-3) ---------
Univ. Craiova — S.C. Bacău (0—1)   —— 
Sportul studențesc - Corvinul (0—0) —__
Steaua — C.S. Tîrgoviște (1—1) --------

Petrolul Ploiești — AS.A. Tg. M. (1—2) 
Rapid — Chimia Rm. Vîlcea (0-0) 
Univ. Craiova — Sportul stud. (0—3) 
Jiul Petroșani - F.G Bihor (1—4) 
Dinamo — Dunărea C.S.U. (0—0) 
C.S. Tîrgoviște - S.C. Bacău (1-2) 
F.C. Argeș - F.C. Olt (0-1)

ETAPA A XXI II-a (miercuri, 14 martie)

ETAPA A XlX-a (marți, 21 februarie)

FtG Baia Mare — Univ. Craiova 
Rapid — Petrolul Ploiești (1—3) 
C.S. Tirgoviște - F.C. Olt (0—2) 
Dunărea C.S.U. — Sportul stud. 
F.C. Argeș - Chimia Rm. Vilcea 
Corvinul - F.C. Bihor (1-1)
A.S.A. Tg. Mut .ș — Steaua (0—5) 
Dinamo — Politehnica lași (0—0) 
S.C. Bacău - Jiul Petroșani (0—2)

(0-4)

(0-3) 
(0-1)

Dunărea C.S.U. - C.S. Tîrgoviște (0-1) 
F.C. Baia Ma-e - Dinamo (1—4) 
Steaua — Univ. Craiova (1—2)
F.C. Olt - A.SA. Tg. Mureș (1-2) 
F.C. Bihor - Rapid (1-0) 
Corvinul — Politehnica lași (0—3) 
S.C. Bacău — F.G Argeș (0—4) 
Chimia - Jiul (0—1) 
Sportul stud. — Petrolul Ploiești (2-0)

F.C Argeș — F.C. Bihor (0—3) 
Rapid - Sportul studențesc (2—1) 
Corvinul — F.C. Olt (0—0)

ETAPA A XXVII-a

Dinamo — F.C. Argeș (1—1)
Chimia Rm. V. - Poli, lași (0—2) 
Jiul Petroșani — Steaua (0—1)
F.C. B. Mare - Dunărea C.S.U. (0-0) 
C.S. Tîrgoviște — Corvinul (1—3) 
Petrolul Ploiești — Univ. Craiova (0—3) 
F.C. Olt — Sportul studențesc (1—2) 
F.C. Bihor — A.S.A. Tg. Mureș (1—4) 
Rapid — S.C Bacău (0-2)

ETAPA A XXVIII-a

ETAPA A XXXI-a

Univ. Craiova — F.C. Olt (1—0) 
Chimia Rm. Vîlcea — F.C. Bihor (1—4) 
Dinamo - Sportul studențesc (3—0) 
Jiul Petroșani - Politehnica lași (0—4) 
Corvinul - A.S.A. Tg. Mureș (1-2) 
Petrolul Ploiești — C.S. Tîrgov. 
Steaua — Rapid (1—1) 
F.C. Argeș — F.C. Baia Mare 
S.C. Bacău - Dunărea C.S.U.

(0-1)

(2-0)
(1-0)

ETAPA A XXXII-a

ETAPA A XXIV-a (duminică, 18 martie)

ETAPA A XX-a (duminică, 26 februarie)

(1-2) 
(1-2) 
(0-1)

Steaua — F.C. Argeș (2—0) ------- -
Dunărea C.S.U. — Jiul (1—2) __ __ _
Sportul studențesc — F.C. Bihor (4—1)..... ....
F.C. Olt - F.C. Baia Mare (1-1) _____
Corvinul — Rapid (1—2) .... ......
Univ. Craiova — A.S.A. Tg. M. (0—0) _____
Politehnica lași — S.C. Bacău (1—1) .... .....
Chimia Rm. V. — C.S. Tirgoviște (1—1) __ __
Petrolul Ploiești - Dinamo (0-4) .... ......

F.G Argeș — Sportul studențesc 
Corvinul — Chimia Rm. Vîlcea 
AS.A. Tg. M. — Dunărea C.S.U.
S.C. Bacău - Steaua (0—4)
C.S. Tîrgoviște — F.C. Baia Mare (0—1) 
Rapid - Jiul (0-0)
Petrolul Ploiești — F.C. Bihor (2—4) 
Dinamo — F.C. Olt (0—1) 
Politehnica lași - Univ. Craiova (2—1)

A.SA. Tg. M. - Politehnice lași (1-2) 
Sportul stud. — F.C. Baia Mare (1—2) 
Dunărea CS.U. — Rapid (0—2) 
Univ. Craiova — Chimia Rm. V. (2—0) 
Jiul Petroșani — Petrolul Ploiești (0-2) 
Corvinul - Dinamo (2—4)
F.C. Argeș — CS. Tîrgoviște (0-0) 
S.C. Bacău - F.C. Olt (0-2)
Steaua — F.C. Bihor (0—1)

Dinamo - Jiul Petroșani (1-1) 
F.G Baia Mare — Steaua (0-7) 
A.S.A. Tg. Mureș — S.C. Bacău (0—1) 
Rapid - Univ. Craiova (0-1) 
Petrolul Ploiești — Chimia Rm. V. (1—3) 
Dunărea C.S.U. - Corvinul (2—2) 
Po1tehnica lași — F.C. Argeș (0—3) 

Tîrgoviște - Sportul stud. (1-3) 
Olt - F.C. Bihor. (1-T)

c.s. 
F.C.

ETAPA A XXXIII-a

ETAPA A XXV-a

ETAPA A XXIX-a

ETAPA A XXI-a (simbătă, 3 martie)

F.C. Bihor — Politehnica lași (0—0) 
A.S.A. Tg. Mureș —C.S. Tîrgoviște (1—1) 
Dinamo — Rapid (2—1)
Jiul Petroșani — Corvinul (2—0)
S.C. Bacău — Petrolul Ploiești (1—0) 
Sportul studențesc - Steaua (2-1)
F.C. Argeș — Univ. Craiova (0—3) 
F.C. Olt — Dunărea C.S.U. (0-0)
Chimic Rm. V. — F.C. B. Mare (1—3)

F.C. Olt — Petrolul Ploiești (1—1) 
Sportul stud. - Politehnica lași (0—1) 
F.C. Baia Mare — S.C. Bacău (0—2) 
Univ. Craiova — Dinamo (1—2) 
Chimia Rm. V. —A.S.A. Tg. M. (1—1) 
F.C. Bihor — Dunărea C.S.U. (2-0) 
C.S. Tîrgoviște — Rapid (0—3) 
Steaua - Corvinul (2-1)
Jiul Petroșani

F.C. Olt - Jiul Petroșani (0—2)
F.C. Bihor — Univ. Craiova (2—4)
S.C. Bacău — Sportul stud. (1—1) 
Rapid — A.S.A. Tg. Mureș (0—1) 
Politehnica lași — F.C. B. Mare (0—4) 
Chimia Rm. Vîlcea - Steaua (1—3) 
Dinamo - C.S. Tîrgoviște (3-2) 
Petrolul Ploiești — Corvinul (0-2) 
Dunărea C.S.U. - F.C. Argeș (1—2)

Bacău - Corvinul (0—2)
Argeș — Rapid (2—0)
Baia Mare - Jiul Petroșani 

Sportul stud. — A.SA. Tg. Mureș 
Univ. Craiova — C.S. Tîrgoviște 
F.C. Bihor — Dinamo (1—3)
Chimia Rm. Vîlcea — F.C. Oft (0—0) 
Steaua — Dunărea C.S.U. (1—3) 
Poli, lași — Petrolul Ploiești (1—1)

S.G 
F.C. 
F.C. (0-1) 

(1-0) 
(1-2)

ETAPA A XXXJV-a

ETAPA A XXX-a
- F.C.

ETAPA

ETAPA A XXII-a (duminică, 11 martie)

F.G Bric Mare - Corvinul (1—4) 
Poh tehnice lași — Steaua (1—3)

Argeș (0—2)

A XXVI-a

Rm. V. (2-3)
(1-1)

S.C. Bacău —
Univ. Craiova
Dunărea C.S.U. — Petrolul PI. (0—0)
Politehnica lași - C.S. Tîrgoviște (0—0)
Steaua - Dinamo (3-0)
A.S.A. Tg. M. - F.C. B. Mare (0-2)

F.C. Bihor — S.C. Bacău (0-1)
A.S.A. Tg. Mureș — Dinamo (0-3) 
F.C. Argeș — Corvinul (1—3)
Steaua — F.C. Olt (1-0)
Univ. Craiova — Dunărea C.S.U. (1—0) 
Politehnica lași — Rapid (0—0)
F.C. B. Mare — Petrolul Ploiești (1—1) 
Sportul stud. — Chimia Rm. V. (2—4)
C.S. Tîrgoviște — Jiul Petroșani (1—2)

F.C. Olt — Politehnica lași (0-0) 
Dunărea C.S.U. — Chimia Rm. V. (0-1) 
Petrolul Ploiești — Steaua (0—3)
C.S. Tîrgoviște — F.C. Bihor (0—3) 
Rapid — F.C. Baia Mare (0—3)
A.S.A. Tg. Mureș - F.C. Argeș (0-1) 
Jiul Petroșani - Sportul stud. (0-0) 
Dinamo — S.C. Bacău (1—1) 
Corvinul — Univ. Craiova (0—1) î.

>r'dinN.R. Datele de disputare a meciurilor-din 
etapele 25—34 vor fi stabilite ulterior de, către 
F.R.F., în funcție de calendarul internațional, 
în paranteze, rezultatele din tur.

C.EC'Ul DE PEDACTIE : Sabin Cerbu, Ion Cioclei, Tiberiu Istra te (redactor șef), Lucia Elena Liciu, Gheorghe Pavel (redactor șef adjunct), Vasile Pâțan, Nicolae Tîrcob.
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