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1984 — an de producții agricole record 

Să fie urgentate acțiunile pentru 
pregătirea campaniei agricole de primăvară I

Cooperatorii, mecaniza
torii și specialiștii din uni
tățile ce aparțin Consiliu
lui unic agroindustrial 
Călan acționează în aceste 
zile pentru asigurarea con
dițiilor necesare obținerii 
unor recolte superioare In 
acest an, în lumina orien
tărilor și indicațiilor date 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, la 
Consfătuirea de lucru din 
7—9 decembrie 1983 de la 
C. C. al P.C.R. Gheorghe 
Boldea, inginerul șef al 
consiliului unic, ne spunea 
că în aceste zile strădaniile 
sînt orientate spre fertili
zarea terenului. în ceea ce 
privește fertilizarea chi
mică a culturilor de grîu 
și orz, pînă în prezent 
s-au aplicat azotat de 
amoniu și sare potasică pe 
o suprafață de 1217 ha, 
cele mai bune realizări 
fiind înregistrate de coope
rativele agricole din Nă- 
dăștie, Gînțaga, Boșorod, 
Bretea Română și Ruși.

în ultimele zile s-a mun
cit cu spor la cooperativele 
agricole de producție din 
Batiz, Strei, Boșorod și 
Bretea Română, unde au 
fost fertilizate însemnate

t-

- Sînt miner șef de bri
gadă la mina Bărbăteni. 
Pompei Tomolea mă numesc. 
Am chibzuit bine cu orta
cii mei și am hotărit să ne 
angajăm să realizăm anul 
acesta in plus 100 de metri 
liniari la lucrările de pre
gătiri in cărbune. Poate 
chiar mai mult...

— Sînt muncitor siderur- 
gist. Torn piese din fontă 
pentru oțelăriile țării. Lingo- 
tiere, poduri, maselote. In 
secția mea, turnătoria I de 
la C. S. „Victoria" Călan, 
muncesc oameni harnici, 
buni meseriași. Altfel cum 
am fi ajuns pe primul 
loc pe combinat, iar eu, 
turnătorul Aurel Mihăiescu, 
in fruntea listei fruntași
lor ?

- Srnt mecanicul de lo
comotivă Izidor Dumitrescu. 
Astăzi, m-am despărțit cu 
lacrimi in ochi de loco
motiva DA-1297, cu care 
am parcurs 710 000 kilome
tri fără reparație cu ridi
care da pe osii. Bineînțeles, 
Împreună cu tovarășii mei 
de muncă, mecanicii Gheor
ghe Susan și Sabin Nicoară, 
mecanicii ajutori Vasile 
Robu, loan Kotirlan, Zafiu 

suprafețe cu îngrășăminte 
chimice.

Se lucrează, de asemenea, 
la transportul și adminis
trarea îngrășămintelor na
turale. Cele mai bune re
zultate la această lucrare 
s-au înregistrat la C.A.P. 
Boșorod, Batiz, Gînțaga și 
Valea Sîngeorgiului. Demn 
de remarcat este faptul 
că aproape toate cantită
țile de gunoi au fost trans
portate în cîmp cu atela
jele cooperativelor agricole 
și ale cooperatorilor. La 
Boșorod, de pildă, cu ate
lajele unității și cele parti
culare s-au transportat în 
cîmp peste 600 tone gunoi 
de grajd, la Batiz — 400 
tone, la Gînțaga — 300 
tone.

împrăștierea îngrășămin
telor naturale lasă însă de 
dorit, toate cantitățile 
transportate de la începu
tul anului aflîndu-se în 
grămezi pe cîmp. Petru 
Achim, inginerul șef al 
C.A.P. Strei, ne spunea că 
pînă în prezent au fost 
duse în cîmp 305 tone 
gunoi de grajd, din care 
aproape 100 tone cu ate
lajele, activitate în care 
s-au evidențiat cooperato
rii Gheorghe Nagy, loan

Emoția 
angajamentului
Vălase. Dar sintem hotă- 
fiți ca și viitoarei locomo
tive să-i prelungim viața. 
Acesta-i angajamentul meu, 
angajamentul tovarășilor 
mei.

— Sînt șoferul loan Go
nea, de la autobaza Hu
nedoara. Cu autobasculanta 
am reușit să bat toate 
normele. La Rovinari, Ctm- 
pu iui Neag. peste tot 
unde am lucrat, mașina a 
mers ceas. Și vâ asigur că 
va merge și mai bine. Este 
angajamentul pe care-l voi 
respecta.

De cite ori nu ne-am 
emoționat, ascultind aseme
nea cuvinte rostite in adu
nările generale ale oame
nilor muncii care s-au des
fășurat în această perioa
dă. Cei patru meseriași 
cărora le-am dat cuvintul 
in aceste rin duri sînt 
fruntași in muncă de trei 
ani la rind, fapt pentru 
care li s-au inmînat distinc
ții de onoare. Iar ei s-au 
angajat să aducă cinstire 
și pe mai departe muncii 
lor, colectivității din care 
fac parte.

GH. I. NEGREA 

Vițilan și alții, dar că 
încă nu s-a trecut la 
împrăștierea acestuia.

La C.A.P. Vîlcele, Strei 
și Bretea Română s-a tre
cut la desțelenirea unor 
suprafețe de teren ce vor 
fi cultivate cu furaje. Pînă 
în prezent a fost arată o 
suprafață de 41 ha, iar 
acțiunea continuă. La 
C.A.P. Nădăștie și Ruși se 
execută lucrări de defrișări 
și combatere a excesului 
de umiditate, la care iau 
parte numeroși membri ai 
cooperativelor agricole res
pective.

în ceea ce privește pre
luarea semințelor reparti
zate unităților agricole 
și executarea lucrărilor de 
îmbunătățire a pajiștilor 
naturale există o serie de 
rămîneri în urmă.

Aspectele amintite deno
tă că în unitățile din 
Consiliul unic agroindus
trial Călan se cere ca în 
continuare să fie făcută o 
mobilizare susținută a tu
turor forțelor pentru pre
gătirea temeinică a cam
paniei agricole de primă
vară, pentru obținerea în 
acest an a unor producții 
agricole record.

Aspect din noua uzină de preparare a minereurilor de la Certe).

Asigurarea și instruirea cadrelor-condiție esențială 
a unei activități cu eficiență sporită

Acum, cînd activitatea 
de producție demarează în 
cel mai nou obiectiv mi
nier din județul nostru, 
Coranda — Hondol, pregă
tirea și asigurarea cadre
lor calificate, perfecționa
rea lor continuă consti
tuie elemente indispensabi
le ce condiționează în cea 
mai mare măsură atingerea 
parametrilor proiectați în- 
tr-un timp scurt și în bune 
condiții, utilizarea cu efi
ciență economică maximă 
a bazei tehnieo-materiale 
și obținerea de produse 
de un înalt nivel calitativ.
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— De Ia începutul a- 
cestui an — ne-a spus 
zilele trecute ing. loan 
Crețu, directorul adjunct 
al întreprinderii — în 
atelierele noastre am a- 
similat o serie de piese 
de schimb pentru utila
jele miniere din import, \ 
cartelele pentru insta
lațiile telegrizumetrice.

— Dar în privința u- 
tilajului minier ?

— Am realizat în 
mieră pe industria 
boniferă din țară 
complex mecanizat 
susținere și tăiere a 
bunelui, adaptat la 

\ dițiile concrete ale zăcă
mintelor din Valea Jiu
lui, utilizabil pe sțrate 
mijlocii și cu înclinare, 
cu productivități ridica
te. Primul complex de 
acest gen l-am livrat și 
se află în fază de mon
taj la întreprinderea mi
nieră Petrila, Sperăm să 
dea rezultatele scontate, \ 
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— Sînt cîteva impera
tive în legătură cu asigu
rarea și pregătirea forței 
de muncă atît pentru ca
rieră, cît și pentru uzina 
de preparare și mai ales 
pentru aceasta, preciza in
ginerul Gherasim Felea, 
directorul Exploatării mi
niere Coranda-Certej. Ne 
revin sarcini exprese în ve
derea integrării rapide a 
noilor încadrați în produc
ție, precum și instruirea lor 

.în legătură cu sarcinile 
posturilor pe care sînt 
repartizați, cu regulile de 
ordine și disciplină. De a-

Depoul C.F.R. Simeria. Mecanicul ajutor de locomotivă 
Vasile Robu, un meseriaș disciplinat și conștiincios.

Pîrghîi și rezerve 
încâ puțin utilizate

Potrivit Legii 2/1980, care 
reglementează producția de 
mică industrie și prestări 
servicii, organizatorii de 
asemenea activități trebuie 
să Identifice și să folo
sească, în cadrul ei, în con
dițiile definite de lege, toa
te resursele locale. Și tre
buie să le asigure folo
sirea cu eficiență economi
că ridicată.

Se poate a- _____
firma că apa
riția legii în 
urmă cu patru 
ani a stimulat 
multe preo
cupări pentru 
valorificarea 

Valorificarea 
resurselor locale - 
temelia dezvoltării 

industriei mici

resurselor existente pe te
ritoriul comunelor, orașe
lor și municipiilor. Faptul 
că anul trecut s-a reali
zat prin mica industrie 
o producție marfă în va
loare de peste 700 milioa
ne lei vine în sprijinul 
acestei afirmații.

Se cunosc însă bine toa
te pîrghiile ce pot fi folo
site în organizarea unor 
asemenea activități 7 Nu 
chiar.în rîndurile de față 
ne vom referi la două din
tre ele : munca la domici
liu și darea în adminis-

semenea, trebuie să ne 
preocupăm mai insistent 
de modul cum se desfășoa
ră cursurile de calificare, 
de perfecționare a califi
cării, cursuri de oare mun
citorii au nevoie pentru 
a-și îndeplini cu eficiență 
sarcinile ee le sînt încre
dințate.

— Cu ce efective ați 
pornit la drum, tovarășe 
director ?

— în prezent și pentru 
carieră și pentru uzină, 
necesarul de cadre cu pre
gătire medie și superioară 
este asigurat. O parte din

trare pe bază de cotă 
parte din încasări a unor 
activități de industrie mică 
sau prestări de servicii, 
conform Decretului 101/ 
1980.

La 31 decembrie anul 
trecut, cooperația meșteșu
gărească, singura care or
ganizează muncă la domi
ciliu, folosea în acest 
scop 293 de oameni — în 

_____  cea mai mare 
parte femei. 
Cooperația de 
producție, a- 
chiziții și des
facerea măr
furilor nu fo
losea această 

formă de producție, In lo
calitățile rurale, deși coo
perația meșteșugărească a 
demonstrat că se poate 
organiza, avînd contracte 
încheiate în această formă 
cu cetățeni din Clopotiva, 
Sarmizegetusa, Pui, Boșo
rod, Răchitova, Densuș, 
Unirea și Totești. Produce 
în acest fel țesături, con
fecții artizanale, decorații 
interioare, broderii, arti
cole tehnice, casnice, maro- 
chinărie, tricotaje și altele. 
Dar mediul rural oferă 
infinit mai multe posibili-
tăți de a valorifica rezerve 
locale prin munca la do
miciliu. Olarii de la Obîrșa, 
de pildă, lucrează prin 
atelierele de la Baia de 
Criș, cînd roata și cupto
rul de oale erau mai 
demult prezente în foarte 
multe gospodării de aici. 
E mai comod să dislocăm 
oamenii de la rosturile 
lor ? Spătarii de la Rișcu- 
lița, meșterii de fluiere de 
la Uibărești, meșterii de 
costume brodate și obiecte 
din lemn din Poiana Rus- 
căi au realizat întotdeauna 
în casele lor asemenea pro
duse, ca să nu mai vor
bim de meșteșugul prelu
crării lemnului în doage și 
butoaie, în roți și loitre de

VICTOR IȘFAN, 
șef de secție la Consiliul 

popular județean 
ION CIOCLEI 

(Continuare in pag. a 2-a)

tre maiștrii, tehnicienii și 
inginerii ce-și vor desfășu
ra activitatea în noile o- 
biective sînt dintre cei ce 
au lucrat chiar în cadrul 
unității noastre, în vechile 
instalații, iar o altă parte, 
din personalul ce-și desfă
șoară activitatea în între
prinderile din cadrul Cen
tralei minereurilor Deva. 
Trebuie reținut un lucru t 
la ambele categorii întîl- 
nim oameni cu vechime, cu

DORIN CORPADE

(Continuare in pag. a 2-a)



Dinamism și eficiență în construcții
— Punînd alături bilan

țurile activității T. C. Deva 
pe anii 1982 și 1983, vom 
observa cu ușurință că 
realizările de anul trecut 
sînt superioare, dovadă că 
toate colectivele noastre 
de constructori au muncit 
mai bine, s-au străduit 
să-și îndeplinească ritmic 
planul, să predea obiecti
vele la termenele planifica
te, să confere dinamism și 
eficiență întregii lor activi
tăți, concluziona, în cuvîn- 
tul său, Vasile Malincen- 
co, directorul T. C. Deva. 
Dar acesta nu este un mo
tiv de automulțumire. Am 
mai avut destule deficiențe 
în munca noastră, în fie
care șantier — este drept, 
unele generate și de cauze 
obiective —, pe care tre
buie să le lichidăm cît mai 
grabnic, să ridicăm în
treaga activitate la nivelul 
exigențelor actuale pe 
care partidul le pune în 
fața constructorilor, o dată 
cu aplicarea măsurilor de 
perfecționare a sistemului 
de organizare și de retri
buire, în acest domeniu, 
prin preluarea investițiilor 
în antrepriză. De aceea 
este necesar ca toți să în
țelegem că trebuie să ne 
anga„ăm mai puternic la 
muncă, să lucrăm mai or
donat, mai atent, să fim 
mai buni gospodari cu va
lorile pe care le admi
nistrăm și le punem în 
operă, să conferim activi
tății noastre maximă ope
rativitate, înaltă calitate, 
■ficiență sporită.

Am consemnat în extenso 
>ublinierile directorului 
f. C. Deva, făcute în ca
drul adunării generale a 
reprezentanților oamenilor 
muncii, întrucit ele expri
mă concret modul de ac
țiune a tuturor construc
torilor în acest an și în 
continuare, in vederea în
deplinirii integrale și la 
inalți parametri calitativi 
și de eficiență a mobiliza
toarelor sarcini de plan pe 
care le au in 1984.

Vorbind obiectiv, în 
spirit critic și autocritic, 
și ceilalți participant la 
dezbateri — între care 
Pavel Juca, Iuliu Moldo-

van, Aurel Floricel, Ilie 
Stănilă, loan lenei — au 
arătat că în 1983 au mun
cit mai bine, însă rezulta
tele au fost totuși influen
țate de unele greutăți și 
neajunsuri privind îndeo
sebi aprovizionarea nerit

port și a agregatelor de 
carieră, printr-o urmărire 
sistematică a îndeplinirii 
planului. La rindul său, 
Nicolae Maiorescu, șeful 
S.U.T. Deva — colectiv 
situat pe locul I in între
cerea socialistă pe trust—,

ADUNĂRI GENERALE 
ALE OAMENILOR MUNCII

REALIZĂRI in 1983 : Obținerea suplimentară a 
unei producții nete de 19 milioane lei și a unui bene
ficiu de 2,1 milioane lei, construirea a 9 aparta
mente in plus, reducerea cu 3.27 lei a cheltuielilor 
la 1 000 lei producție, depășirea producției globale in
dustriale cu 3,67 la sută, a producției marfă cu 52 la 
sută si a produrtisității cu 4 629 lei pe om al muncii.

ANGAJAMENT PE 1984 : Predarea peste plan a 
68 apartamente, realizarea integrală a producției fi
zice anuale cu 12 zile mai devreme, obținerea unei 
producții nete suplimentare de 12 milioane lei și a 
unui beneficiu de 800 000 lei. reducerea cu 13 lei 
față de plan a cheltuielilor totale la 1 000 lei produc
ție și cu 8 Iei a celor materiale, finalizarea in avans 
a policlinicii din Deva cu 120 zile, a spitalului din 
Deva cu 90 zile, a halei agroalimentare din Vulcan 
cu 30 zile și a complexului de alimentație publică din 
aceeași localitate cu 15 zile.

mică și in cantități insu
ficiente cu anumite mate
riale, ca și calitatea slabă 
a unora diintre ele (produ
se atît în poligoanele și 
secțiile proprii, dar și la 
IJ4.C. Deva), cit și de 
carențe de organizare și de 
disciplină a muncii, de 
utilizare a capacităților de 
producție, de folosire a 
timpului efectiv de lucru 
în șantiere, de gospodărire 
a valorilor materiale în
credințate de societate spre 
administrare.

Directorul Grupului de 
șantiere Valea Jiului, loan 
Vărășeț, a relevat impor
tanța sarcinilor ce revin 
în acest an grupului, ac- 
centuind asupra necesită
ții întăririi colaborării în
tre șantierele care exe
cută aici un însemnat vo
lum de lucrări, precum 
și a acordării unui sprijin 
mai susținut din partea 
trustului și a celorlalți 
factori care coordonează 
activitatea de investiții din 
județ, prin asigurarea mij
loacelor necesare de trans-

recunoscînd că greutățile 
cu care s-au confruntat 
în 1983 au grevat asupra 
activității și realizărilor 
din șantiere, a spus că în
deplinirea sarcinilor din 
acest an va fi determinată 
In mod hotăritor de apro
vizionarea tehnico-miteria-

lă corespunzătoare și în 
mod deosebit cu mijloace 
de transport și s-a angajat 
ca împreună cu colectivul 
pe care-1 conduce să ob
țină rezultate tot mai 
bune.

în același spirit autocri
tic, angajant, au vorbit și 
Mircea Chirilă, șeful Șantie
rului nr. 1 Deva, Gheorghe 
Bușagă. șeful Șantierului 
nr. 5 Orăștie, loan Ispas, 
șeful Șantierului nr. 3 
Hațeg, recunoscînd că, în 
noile condiții de organizare 
și retribuire a muncii în 
construcții, vor veghea cu 
mai mare exigență și răs
pundere la respectarea ter
menelor de predare a 
obiectivelor, la calitatea lu
crărilor și economisirea ma
terialelor, sporindu-și con
tribuția la îndeplinirea 
sarcinilor pe ansamblul 
trustului. „Nu mai putem 
risipi în dreapta și-n 
stingă nici materialele, nici 
energia, nici timpul de 
lucru, accentua Teodor 
Negruțiu. Cheia rodniciei 
muncii noastre de acum 
înainte se va numi hărni
cie, calitate, economisire, 
eficiență. Prin aceste ele
mente se va măsura acor
dul global generalizat în 
investiții. Depinde de fie
care dintre noi ca această 
măsură să fie mai bună, 
mai mare*.

Se imiuiu răspundere siorită 
in cunoașterea și respectarea 

normeior de protecție a muncii

Asigmaraa și insirui.ei cad amr
ivonaie am pag. ij

multă experiență în munca 
ior, tapt ce ne dă o garan
ție în plus că procesele de 
producție și punctele de 
lucru nu vor avea de sufe
rit în ce privește respec
tarea tehnologiilor de fa- 
oricație și conducerea for- 
nați.ior de lucru.

— Care este situația, la 
iceastâ dată. ,a categoria 
personal muncitor ?

— Și la această categorie 
de personal ne-am orientat 
să avem un nucleu de 
Oază formai din muncitori 
du unitatea noastră, prin 
redistribuire de personal 
din vechea uzină de pre
parare, de la atelierul 
mecanic, funicular, din ac
tivitățile auxiliare ale sec
toarelor direct productive, 
pr.ecum și dintre meseriașii 
(lăcătuși, electricieni, me
canici de utilaje) de la sec
toarele miniere. Astfel am 
reușit să acoperim peste 
30 ia sulă din totalul per- 
sona.ului muncitor.

— Deci, înțelegem că 
aveți deficit de forță de 
muncă !

— Pe lingă aceasta avem 
și meserii deficitare. To
tuși nu stăm atît de rău 
precum arată respectivul 
procent. Trebuie ținut cont 
de un lucru : cele trei linii 
tehnologice vor intra eșa
lonat in producție, deci, 
prin noi încadrări în mun
că, prin intensificarea pro
cesului de calificare a mun
citorilor vom reuși să ne 
realizăm necesarul de per
sonal atît numeric, cît și 
pe structuri.

— Ce meserii sint defi
citare ?

— In ordinea priorității 
— operatori preparare, me
canici de utilaje și insta
lații de preparare și fu- 
niculare, lăcătuși, sudori 
și muncitori funicuiariști. 
Pentru meseria de opera
tor preparare am finali
zat un curs de calificare 
în luna decembrie. Am 
început un altul, care se va 
sfîrși în luna martie. Iar 
din luna februarie vom 
deschide cel de al treilea 
curs pentru calificare în 
meseria de operator pre
parare. In paralel cu acest 
curs se va desfășura un 
altul pentru calificare în 
meseria de muncitor funi- 
cularist.

— Cursuri există 1 
Cursanți... ?

— Pe măsură ce se înca
drează la exploatarea mi
nieră.

— Este o situație rela
tivă, totuși. De personal 
calificat este nevoie în 
lunile următoare.

— Mai contăm pe spriji
nul ce ni-1 acordă unită
țile aparținătoare Centra
lei minereurilor Deva — 
Exploatarea minieră Deva, 
Exploatarea minieră Ve- 
țel și întreprinderea mi
nieră Hunedoara — prin 
detașarea pe perioade scur
te a unor muncitori spe
cialiști, pînă la pregătirea 
corespunzătoare a forței 
proprii de muncă pentru 
uzină, funicular și iazul 
de decantare. Astfel consi
derăm că vom depăși a- 
ceastă perioadă mai grea, 
inerentă începutului.

DUMITRU GHEONEA

Cooperativa meșteșugăreasca „Moțul" Brad — secția tim
purie mobilă pentru fondul pieței șl comandă. Șeful de 
echipa timplari Traian Ciocan și timplarul Dorel Filip mon
tează camera combinată „Aurora".

După cum se știe, Co
mitetul Politic Executiv al 
C. C. al P.C.R. a aprobat 
în mai 1981 un program 
de măsuri pentru îmbună
tățirea activității de pro
tecție a muncii care, ală
turi de actele normative 
aflate în vigoare în acest 
domeniu, reglementează 
obligațiile conducerilor uni
tăților socialiste, ca și ale 
personalului încadrat cu 
privire la crearea condiții
lor necesare desfășurării 
normale a proceselor pro
ductive.

Potrivit indicațiilor date. 
Consiliul județean al sin
dicatelor, împreună cu 
alți factori răspunzători, 
a analizat recent modul în 
care se acționează în între
prinderi, șantierele de con
strucții, exploatări fores
tiere etc. pentru ca oame
nii muncii să-și însușească 
și să aplice cu fermitate 
in producție normele și 
regulile privind protec
ția și securitatea muncii. 
Cu acest prilej s-au re
levat eforturile financiare 
și materiale ale statului 
pentru ca toate colecti
vele să dispună de cele 
mai bune condiții de înde
plinire a sarcinilor de plan. 
Pe baza orientărilor date 
de conducerea partidului, 
în fiecare unitate produc
tivă au fost adoptate, în 
acest scop, măsuri concre
te, care să asigure evi
tarea accidentelor.

Cu toate acestea, analiza 
a pus în relief că într-un 
important număr de uni
tăți productive au loc a- 
bateri de la disciplina teh
nologică, încălcări ale pre
vederilor legale — gene
ratoare de accidente grave, 
de pierderi în producția 
materială.

Un grup de cauze care 
favorizează menținerea 
stării necorespunzătoare de 
lucruri vizează folosirea 
unor metode de lucru de
fectuoase și a unor utilaje 
insuficient verificate ca 
stare tehnică, executarea 
unor lucrări de întreține
re în timpul funcționării 
utilajelor, intrarea în zone 
interzise, periculoase, neu- 
tilizarea dispozitivelor și 
mijloacelor de apărare, res
ponsabilitățile scăzute cu 
care sînt tratate aceste 
probleme de către unele 
cadre de conducere.

Cele mai multe acciden-

industria lemnului și a ma
terialelor de construcții. 
La întreprinderile miniere 
din Valea Jiului, de pildă, 
sînt multe abateri de la 
instrucțiunile de lucru, 
abateri disciplinare, ca 
neaplicarea măsurilor pre
văzute pentru combaterea 
acumulărilor de gaze și 
prafului de cărbune. Pe 
de altă parte, se acțio
nează insuficient de consis
tent pentru aplicarea unor 
măsuri de altă natură — 
creșterea ponderii mașini
lor și instalațiilor pneu
matice, informarea cu re
gularitate de către stațiile 
telegrizumetrice a maiștri
lor mineri asupra situa
țiilor deosebite, realizarea 
în toate unitățile a stațiilor 
de rambleu etc. Și în 
unitățile miniere ale Cen
tralei minereurilor Deva 
accidentele se mențin la 
un număr destul de ri
dicat, după cum și la com
binatele siderurgice din 
Hunedoara și Căi an.

Analiza amănunțită a 
stărilor de lucruri a pus, 
de asemenea, în evidență 
faptul că abaterile de tot 
felul de la prevederile 
legale, norme și reguli se 
datoresc în mare măsură 
slabei răspunderi cu care 
cadrele de conducere de la 
nivelul secțiilor controlea
ză efectiv procesele tehno
logice, modul în care lu
crează oamenii. Asemenea 
lipsuri se manifestă mai 
cu seamă la minele Lonea, 
Petrila, Aninoasa și Paro- 
șeni, la secțiile furnale și 
cocserii din C.S. „Victo
ria" Călan, E. M. Vețel, 
E. M. Ghelari, Boița, Troița, 
I.M.C. Bîrcea, grupul de 
șantiere Energoconstrucția, 
unitățile aparținătoare 
I.F.E.T. ș.a.

Plenara Consiliului jude
țean al sindicatelor a 
adoptat măsuri care să 
contribuie la îmbunătăți
rea în continuare a activi
tății de protecție a muncii 
în toate categoriile de uni
tăți productive ale județu
lui. Important este ca or
ganele sindicale — care 
fac parte integrantă din 
sistemul organismelor m 
atribuții în acest dc 
niu — să acționeze 
deplină responsabilii 
pentru transpunerea act 
tora în viață.

IOSIF BOLOG, 
membru al Biroului execuți’
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Valorificăm superior posibilitățile de sporire a recoltei de porumb
Și in acest an — așa 

cum se subliniază in 
cuvintarea rostită de se
cretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la Consfătuirea 
de lucru de la C. C. al 
P.C.R. pe probleme de 
agricultură, din 7—9 de
cembrie 1983 — unul din 
obiectivele principale ale 
activității lucrătorilor ogoa
relor îl reprezintă sporirea 
producției de cereale, ast
fel îneît să se obțină la 
nivel de țară cel puțin 29 
milioane tone produse, din 
care 15,5 milioane tone 
porumb. Cerinței formulate 
de a realiza producții re
cord în fiecare unitate 
agricolă, la toate culturile 
și de pe toate suprafețele, 
trebuie să îi răspundem 
cu măsuri concrete și ope
rative de pregătire a unor 
baze temeinice recoltei 
viitoare. O deosebită în
semnătate în această pri
vință o prezintă generali
zarea experienței înaintate, 
aplicarea diferențiată, în 
raport de condițiile speci
fice fiecărei unități, a

tehnologiilor stabilite pen
tru fiecare cultură.

în anul trecut, la coo
perativa agricolă de pro
ducție din Simeria am 
reușit ca de pe suprafața 
de 40 de hectare să reali
zăm, în medie, cîle 8 000 
kg porumb știuleți la hec

nici un fel de fertilizare 
la porumb, nefiindu-ne 
onorate repartițiile primite. 

Semănatul a fost efectuat 
pînă la sfirșitul primei 
decade a lunii aprilie, fo
losind sămînță din hibrizii 
360 și 228. Cunoscînd rolul 
hotăritor ce-1 are densita

C.A.P. SIMERIA

tar în cultură neirigată. 
Suprafața respectivă a fost 
situată în lunca Mureșului, 
în tarlaua „Nodări*, bene
ficiind astfel de aportul 
de apă freatică, ceea ce 
a avut o influență decisi
vă asupra recoltei, fiind 
contracarate în bună mă
sură efectele secetei pre
lungite. Menționez că plan
ta premergătoare pe acest 
teren a fost griul. Avem 
convingerea că recolta pu
tea fi mult sporită dacă 
dispuneam de îngrășămin
te care să fie aplicate cel 
puțin fazial la cultura res
pectivă. Nu am făcut însă

tea asupra producției, am 
urmărit îndeaproape ca la 
recoltare să avem cel puțin 
cîte 72 000 plante la hectar. 
Cultura a fost menținută 
in permanență în stare 
curată de buruieni, făcînd 
erbicidarea ei cu cîte 5 
kg Pitezin la hectar și 
prășitul doar mecanic, Evi
dent, n-am îngăduit nici 
un fel de rabat la cali
tatea lu'-'ărilor, arăturile 
și d;<: -ile făcîndu-se 
în ce.» ti bune condiții. 
Lucrăr . mai pretențioase 
— resp uv semănatul și 
întreținerea — le-au făcut 
mecanizatorii Aron Bra-

șovean și Ion Chișu, care 
cunosc bine și respectă 
cu strictețe tehnologia sta
bilită pentru cultura po
rumbului.

Din cele 145 hectare 
destinate culturii porum
bului pentru acest an, 50 
sînt repartizate culturii 
intensive, cu 20 000 kg 
știuleți la hectar. Bazîn- 
du-ne pe experiența do- 
bîndită în anii anteriori, 
ne preocupăm să punem 
deplin în valoare poten
țialul productiv al uni
tății. Pentru obținerea 
unei producții record, pe 
lingă o bună amplasare a 
culturii porumbului, acor
dăm atenție sporită alege
rii hibrizilor, cît și exe
cutării la timp și de ca
litate a lucrărilor cuprinse 
în tehnologia specifică, 
adueîndu-ne astfel o con
tribuție tot mai însemna
tă la înfăptuirea sarcinilor 
ce ne revin din programul 
de autoconducere și auto- 
aprovizionare teritorială.

PETRU MATEEVICI, 
inginer șef 

a! C.A.P. Simeria

Rezulta
februariej
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S-a învățat pentru sesiune, 
din sesiunes-a învățat

i, M.
UNE- 
lurcii-
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(Mo- 
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iul și
Adio.

M’ta);

PE- 
e la 
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Omul

7 No-
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Pentru mulți dintre stu
denții Institutului de mine 
Petroșani sesiunea de iar
nă s-a încheiat. Sînt stu
denții din „anii mici". Și 
totuși, sesiunea continuă. 
Pentru „veterani", adică 
pentru cei aflați la un pas 
de absolvire — studenții 
din anii terminali ingineri 
și subingineri, atît de la 
cursurile de zi, cît și de 
la cele serale. Cu toate că 
au la activ experiența tre
cerii prin multe... probe de 
foc, aceste ultime examene 
din viața de student par a 
fi, poate tocmâi de aceea, 
cele mai grele, mai cu 
emoții. Ne mărturiseau a- 
ceste lucruri Llviu Tocoian, 
Anton Pospișil, Vaier Far- 
caș, din anul V, grupa 
1 227 — exploatări minie
re, pregătiți să treacă cu 
bine examenul la „exploa
tări miniere la zi", mate
rie de trei semestre, des
pre a cărei bună însușire 
avea să se pronunțe, prin 
notare, prof. univ. dr. Du
mitru Fodor, rectorul insti
tutului.

„Despre noi, studenții din 
ultimul an, se spune că 
sîntem la capăt de drum — 
aflăm de la Voicu Matei, 
președintele A.S.C. de la 
facultatea de mine. O spun 
aceasta studenții din anii 
mai mici. Nu-i contrazicem, 
dar se cuvine o comple
tare : un capăt de drum 
care înseamnă... începutul 
unei școli frumoase, dar 
aspre, o școală la care 
nimeni nu are voie și, de 
fapt, nici nu poate să 
repete anuil — școala mun
cii, a producției. Ne-am 
pregătit, fiecare în felul 
său, pentru această școa
lă. Examenele din sesiu
nea de iarnă demonstrează 
cît și cum vom porni pe 
noul drum. Majoritatea 
notelor Înregistrate pînă 
acum sînt de 8, 9 și 10, 
ceea ce dă consistență afir
mației că analizele făcute 
și măsurile luate de orga
nizațiile de partid, de con
siliul A.S.C., privind pre
gătirea examenelor și pre
zentarea cît mai bună a 
studenților în această ulti
mă sesiune,

.e măsură, aplicate. Dis- 
lile individuale cu stu- 

nții care mai făceau ra
de la învățătură și dis- 

piină, ajutorul concret 
ordat acestora își arată

acum roadele, procentul de 
promovabilitate fiind net 
superior anilor trecuți".

„Nu doar studenții sînt 
interesați în temeinica pre
gătire a examenelor ci, prin 
însăși menirea lor și cadre
le didactice își fac o 
datorie de înaltă răspundere 
din aceasta, ne-a spus prof, 
univ. dr. 
prorectorul 
Este, dacă 
activității 
noi modul în care cursanții 
își însușesc materia, cît 
anume reușesc ei să acu
muleze în decursul anilor 
de studiu. Iată, concret,

Nicolae Dima, 
institutului, 

vreți, oglinda 
fiecăruia dintre

REPERE 
UNIVERSITARE

io
au fost, în

această sesiune de iarnă, 
care a început... în toam
nă, cu primele zile ale anu
lui universitar. Știm cu 
toții că studenții se pregă
tesc, hai să spunem, în 
salturi, puni nd accentul pe 
timpul rămas între două 
examene. Ei bine, organi
zația de partid, A.S.C., con
ducerea institutului aici 
au acționat, în eliminarea 
unei asemenea atitudini 
față de învățătură, pentru 
crearea unui flux continuu 
în pregătire. S-a indicat 
testarea periodică, în tim
pul semestrului, a studen
ților prin lucrări de con
trol, prin acordarea de 
note la seminarii, aprecieri 
de care să se țină seama 
la nota de examen. De a- 
semenea, pe baza acestor 
testări, în perioada de 
pregătire a sesiunii, cît și 
în timpul acesteia, cei care 
au dovedit că mai au mi
nusuri în pregătire au fost, 
obligatoriu, prezenți la 
cursuri suplimentare în 
care li s-au clarificat golu
rile semnalate în pregă
tire. Doresc să remarc, în 
acest sens, activitatea deo
sebită a prof. univ. dr. 
Kecs Wilhelm, care, fără 
să facă rabat de la exi
gență, a reușit o foarte 
bună pregătire a studenți
lor anului I ' 
gineri-seral, 
zi, eu care, 
examene a 
vistă subiectele de examen".

Aspecte demne de laudă, 
lucruri frumoase, dar loc 
pentru mai bine este încă

suficient. Ne-au demonstra- 
t-o cele afirmate de llie 
Tănăsescu, președintele 
A.S.C. a facultății de mașini 
și instalații miniere : „Sînt 
încă, din păcate, unii stu- 
denți care, prin rezultatele 
obținute, prin modul în 
care înțeleg să se pregă
tească lasă impresia că nu 
prea știu ce vreau. Să 
luăm doar anul I, cei aflați 
la primele examene din 
viața de student. Din patru 
grupe, cu un efectiv de 
112 studenți, la cele două 
examene 
s-au înregistrat... 
tanțe 1 
mult, 
creadă 
paradă 
noi, studenții 
ceilalți membri din condu
cerea A.S.C. mai avem încă 
lacune în activitate, în 
buna cunoaștere a colegi
lor noștri. Examenele din 
această iarnă ne-au semna
lat unele carențe pe care, 
în viitorul imediat, sîntem 
hotărîți să le înlăturăm".

Plus și minus în sesiu
nea de iarnă de la Insti
tutul de mine din Petro
șani. O sesiune pentru care 
s-a învățat mult și din 
care s-a învățat mult. Vom 
reveni, în sesiunea vii
toare, cu consemnări din 
ce și cît anume s-a apli
cat din experiența acumu
lată.

MIRCEA DIACONU

și două notări
64 res- 

O cifră care spune 
Nu vreau să se 

că este vorba de o 
de autocritică, dar 

comuniști,

mineri subin- 
exploatări la 
zilnic, între 

trecut în re-

rezerve

„Deviza noastră — respect 
pentru clienji și bună servire"

Ion Mureșan, șeful atelie
rului ,,reparații obiecte de 
uz-casnic’ din complexul 
„Bucegi" al Cooperativei 
meșteșugărești „Drum nou" 
Hunedoara, este cunoscut și 
respectat pentru prompti
tudinea în servirea soliei- 
fanților, pentru priceperea 
cu care intervine in 
tuarea reparațiilor la 
ratele de uz casnic.

Nu, nu-l o simplă 
semnare alăturată linul por
tret—

Maistrul oțelor Florea 
T'icu și macaragiul Maxim 
Teodor — ca să cităm doar 
două nume — au apelat 
recent la serviciile unității 
pentru remedierea unui as
pirator, a unui frigider și, 
respectiv, a unei rișnlțe de 
cafea. In foarte scurt timp 
au ridicat obiectele repara
te, în bună stare de func
ționare. Ei, ca și mulți alți

efec- 
apa-

con-

hunedoreni, care se adre
sează ca încredere mește
rilor acestei unități, au 
numai cuvinte de aprecie
re pen tru modul in care sini 
primiți aici, pentru calita
tea intervențiilor efectuate.

„Deviza noastră — își 
exprima părerea Ion Mure- 
șan - este respectul față 
de clienți. Tradusă in fap
te, ea înseamnă respecta
rea termenelor stabilite pen- 
tru efectuarea reparațiilor 
la fiecare lucrare și adap
tarea din mers la tehnolo
giile modeme avînd ca scop 
o mai bună servire".

Stația de încărcare cu 
fluid frigorific a agregatelor 
de la frigiderele cu com
presie, stand de verificare 
mecanică a motocompre- 
soarelor, aparat de verifi
care și reglare a releelor 
de demaraj și protecție (in 
curs de definitivare), oparat 
de sudură în mediu de ar
gon — sînt doar citeva 
dintre instalațiile realizate 
prin autodotate, avînd ace
lași scop: intervenții prom
pte, de calitate ireproșabilă.

La numai 34 de ani, co
munistul Ion Mureșan a 
reușit să imprime stilul său 
de lucru colectivului pe 
care-l conduce, menținin- 
du-se lună de lună pe un 
loc de frunte în întrecerea 
socialistă pe cooperativă.

CONSTANTIN GRECII 
corespondent

COLEGIALITATE

Zilele trecute, circulînd 
| pe traseul Deva-Hunedoa- 
1 ra, Nicolae Te n eseu, con- 
! ducătorul autobuzului 31 
> HD 6765, a fost pus în

î

*
*

i 
I

I 

dificultate de o pană ’ 
la una dintre pernele de ț 
aer. A continuat totuși I 
drumul, cu viteză redusă. ) 
In stația Peștiș, observind J 
defecțiunea de ia mașina ( 
colegului său, șoferul au-i 
tobuzului 31 HD 2952, 1 
Nicolae Văduva, care se 
întorcea din cursa-con- 
venție Teliuc—Deva, s-a 
oferit să ducă el o parte 
din călători pînă la Hu
nedoara.

Un gest frumos, care 
ilustrează spiritul de cole
gialitate, de întrajutorare 
ce-i caracterizează pe oa
menii volanului.

ÎNCHIDEȚI ușile «...
In cartierul „Livezeni“ 

i din Petroșani, mai mulți 
• locatari ne spuneau că 

agentul termic furnizat de 
Uzina electrică Paroșenl 
este insuficient, că în a- 
partamente nu este căldu
ra necesară, iar pe casa 
scărilor este chiar frig. 
Curiozitatea ne-a îndem
nat să intrăm in cel puțin 
20 de blocuri de pe stră
zile Independenței și Uni
rii. Era ora 12, calorife
rele pe casa scărilor erau 
fierbinți — fără exagera
re, dar toate ușile de la 
intrarea in blocuri erau 

\ larg deschise — tot fără 
i exagerare. Ce remediu să 
! fie decît... să închideți 
1 ușile...

\
\
\
\

*
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1 dra-

CA- 
isa de 

B. D. 
reșul);

ț-

din 17

15, 84,

63, 64,

pentru 
4: Vre- 
geroasă 
variabil, 

partea 
* unde 
sori lo- 
:1a mo
ri tern
ii/h, în 
natului, 
îs colind 
ile mi
se între. 
> grade.
In ZQ- 

Lar QftLe 
us 4 și 

locală, 
se 

I <

i,

încă puțin utilizate
(Urmare din pag. 1)

căruțe, cel al ferecării în 
fier a acestora, care pare 
a fi pe cale de dispariție. 
De ce nu-și pot face, de 
«pildă, CÂ-P-urile aceste 
căruțe prin munca coope
ratorilor în sezonul de 
iarnă, fără a mai fi nevoie 
să le cumpere ?

Să ne referim 
la cea de 
invocată : 
darea în 
bază de 
încasări a 
activități, 
anexa 
țime de activități ce se pot 
organiza. Cît a fost ea 
folosită pînă acum, o spun 
cifrele. în 
perația 
avea date 
10 unități 
meni, cooperația de produc
ție, achiziții și desfacerea 
mărfurilor — 12 ceasorni
cării și 62 de tîmplării, 
comerțul — 9 unități, iar 
turismul 5. în total pe a- 
ceastă cale își asigură ve
niturile necesare existen
ței peste 230 de oameni. 
Sînt mulți, sînt puțini ? 
Numărul meseriașilor parti
culari autorizați se ridică 
la peste 1 600 — cei mai

puțin și 
a doua pirghie 

decretul privind 
administrare pe 
cotă parte din 

unor unități sau 
Sînt citate în 

la decret o mul-

anul 1983 coo- 
meșteșugărească 
îi, administrare 

ou 22 de oa-

mulți zidari și zugravi 
mecanici cu motoare de 
tăiat lemne, croitori, tri
coteze, fierari-potcovari, lă
cătuși confecționeri de 
porți și garduri. Sînt între 
ei și 19 vărari. Este foarte 
interesant că 18 particulari 
au găsit rentabilă ocupația 
de a fabrica var, în timp 
ce o mulțime de consilii 
populare care au sarcina de 
a produce var o găsesc ne
rentabilă, dar nici la for
mele autorizate de lege nu 
recurg.

A realiza venituri pen
tru bugetul comunei sau 
orașului, dînd în același 
timp de lucru la o mulți
me de oameni care să pro
ducă mărfuri necesare sau 
să desfășoare activități 
utile stă la îndemîna ori
cărui organizator de mică 
industrie. Formele îngă
duite de lege în acest 
scop sînt largi și diverse. 
Vorbind despre cele două 
la care ne-am referit în 
articolul de față, am dorit 
să atragem atenția asupra 
necesității unei mai mari 
mobilități în alegerea și 
folosirea pîrghiilor ce ne 
stau la dispoziție pentru a 
pune în valoare toate re
zervele locale.

Și

INFORMAȚII • NOTE
va începe la 
Intrarea gra-

0—1 cu
Mîine, reșițenii 

fi oaspeții Devei, 
un meci cu 

!,
• Prin munca patriotică 
cetățenilor din satul

Mnne, la Deva, 
meci amical

MUREȘUL EXPLORĂRI 
— C.S.M. REȘIȚA

a 
Tătărăștii de Criș, comuna 
Vața de Jos, s-a dat în fo
losință un pod peste rîul 
Crișul Alb. Timp de două 
săptămîni au lucrat zil
nic, prin rotație, la finali
zarea lucrării, un număr 
de 20 de săteni — între 
care s-au remarcat David 
Oprean, Dumitru Jula, 
Remus Oprean, Victor Riș- 
culean. Aurel Loliș, Creș
tina Lazăr ș.a. — valoa
rea orelor prestate ridieîn- 
du-se la peste 300 000 lei.

• S-a executat fundația 
noului local de școală 
pentru clasele I—IV în sa
tul Basarabasa. După cum 
ne informează Remus Mi- 
clean, vicepreședintele bi
roului executiv al Consi
liului popular comunal 
Vața de Jos, materialul ne
cesar construcției este asi
gurat în proporție de 60 
la sută, în mare parte fiind 
recuperat din demolările 
unor clădiri mai vechi ale 
stațiunii 
tribuție 
bilizarea 
efectiv 
lucrările 
balastului și betonului au 
adus-o Ioan D. Incău — 
deputat comunal, Ion Fi
lip, Serafim Budea, loan 
S. Incău, Iovu Mihuț ș.a.

• Valoarea lucrărilor de 
întreținere a drumurilor co-

munale Vața — Basarabasa 
— Prăvăleni — Ciungani și 
Vața — Prihodiște — Tă- 
tărăști — Birtin se ridică 
la peste 150 000 lei. Cetățe
nii satelor comunei au 
răspuns cu hărnicie la che
marea deputaților și secre
tarilor organizațiilor de 
partid sătești Ion Incău, 
Ioan Jure a, Dănilă Herbei 
Micluța, Petru Luca și 
Petru Cristian, efectuînd 
atît lucrări de transport al 
balastului și pietrișului cu 
atelajele proprii, cît și de 
așternere a acestuia.

I

„Marmura" Simeria. 
relian Bornemisa, cioplitor 
care execută adevărate o- 
pere de artă.

Dupa un stagiu de 
pregătire la Geoagiu, li
derul seriei» a lli-a a 
diviziei B, C.S.M. Reși
ța, a susținut citeva me
ciuri de antrenament 
cu divizionare hunedo- 
rene, înregistrînd rezul
tate bune (5—3 cu Da
cia Orăștie, 0—0 cu Cor- 
vinul, 0—1 cu Aurul 
Brad).
vor 
susținând 
fruntașa divizionară C, 
Mureșul Explorări. în
tâlnirea 
orele 11.
tuită.

fit Aurul Brad va ju
ca duminică, de la orele 
11, cu Șoimii Lipova.

balneare. O con- 
deosebită la mo- 
cetățenilor, cît și 
la săpături și la 
de introducere a

centrul comunei 
Jos se află un 
de prezentare și 
a mărfurilor exe- 
unitățile meșteșu- 
ale Cooperativei

• In 
Vața de 
magazin 
desfacere 
cutate în 
gărești 
„Moțul" din Brad. Spărtu
ra geamului vitrinei lasă 
să intre frigul în încă
pere (unde temperatura 
nu-i cu nimic mai ridicată 
decît afară). „De doi ani 
situația este aceeași și nu 
se ia nici o măsură" — ne 
spune lucrătoarea gestio
nară Florica Luț. Tot aici 
defecțiunile de la instala
ția de apă lasă urme pe 
tavanul magazinului, unele 
mărfuri fiind expuse peri
colului degradării.

Oare să nu știe nimic 
despre aceste „amănunte" 
păgubitoare conducerea 
cooperativei ?

I 
I*
I
I
I*
I*
I*
I*
I*
I
I
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I
I
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■ Ca vulpile. Iosif Va- 
stu și Valeria Rotaru, care 
lucrau la I.A.S. „Avicola" 
Mintia, s-au comportat 
întocmai ca... vulpile. Au 
dat iama între păsările uni
tății, înfășcînd cite 19 și, 
respectiv, 7 kg carne de 
zburătoare. 7 
fost descoperită 
dau socoteală 
menea fapte.

dovan, avînd între 21 șî 
40 de ani, pripășiți prin 
Valea Jiului sau Hunedoa- | 
ra. au început să dea din ’ 
colț în 
dovada
aveau, li

1

* 
colț. Neputînd face | 

..ocunatiei" ce o ’„ocupației" ce o 
s-a asigurat de

Șiretenia le-a 
și acum 

pentru ase-

domiciliu, 
să lucreze 

Marin 
și Cornel Filip,

■ Munca la 
Așa le plăcea 
lui llie Dezideriu, 
Posteucă 
toți din Hunedoara. Acasă, 
ei se îndeletniceau cu fa
bricarea 
Li s-au 
și țuica

■ Nu 
au fost întrebați despre lo
cui de muncă, Vasiie Jur- 
că, Viorel Brișcaru, Viorica 
Dulgheru, Ion Ludvig, Con
stantin Carp și Stela Mol-

ilegală de țuică, 
confiscat cazonele 
fabricată.
prea lucrau. Cînd

aveau, li s-a asigurat de g 
lucru cîte 4—6 luni Io fie- I

* 
pierit pofta. I 

și Marinei Truță » 
în rele. Au I 

și o oaie 
unor ce-

care.
■ Le-a 

G. Gruia 
s-au asociat 
furat o capră 
din gospodăria 
tățeni din Boșorod, pe care 
le-au sacrificat 
mat.
amar 
afaceri.

■ Dormeau 
Așa au înțeles 
datoria paznicii 
loș, 
Toader și Emil Moise, care 
„răspundeau” de paza u- 
nor obiective din raza mu
nicipiului Deva. Noroc că 
au fost treziți cu ocazia 
controlului.

și consu-
Acum simt gustul 
al unei astfel de

in post.
să-și facă 
Rudolf Be- 

Aurel Alba, Avram

Rubrică realizată 
cu sprijinul Inspectoratului 

județean de interne

I 
I*
I*
I*
I*
I•»
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Parlamentul vest-european 
sprijină propunerea privind înlocuirea 

Forței multinaționale din Beirut
PARIS 17 (Agerpres). — 

Parlamentul vest-european. 
organ consultativ al C.RE, 
întrunit în sesiune la 
Strasbourg, a adoptat o re
zoluție în care sprijini

Cea de a Vll-a conferință a coaliției 
„Mobilizarea pentru protecția omenirii"

WASHINGTON 17 vAger- 
pres). — La Universitatea 
Berkeley din California a 
avut. loc cea de-a Vli-a 
conferință a coaliției .Mo
bilizarea pentru protecția 
omenirii", la care au par
ticipat peste 200 de dele
gați din toate colțurile ță
rii, precum și reprezen

încheierea lucrărilor 
sesiunii Congresului 

General Popular 
din Libia

TRIPOLI 17 (Agerpres). 
— La Tripoli s-au încheiat 
lucrările celei de-a IX-a 
sesiuni ordinare a Congre
sului General Popular 
(C.GJP.) — instanța politică 
supremă din Jamahiria A- 
rabă Libiană Populară So
cialistă. Secretar general 
al Congresului Genera. 
Popular, funcție deținută 
pînă în prezent de Mu
hammad Zarouk. Rajab, a 
fost desemnat Muftah El 
Usta Omar.

în funcția de secretar ge
neral al Comitetului Popu
lar General a fost numit 
Muhammad Zarouk Rajab, 
între membrii Comitetului 
Popular General (C.P.G.) fi
gurează, de asemenea. Aii 
Abdul Salam Treki, secre
tar al C.P.G. pentru relații 
externe. în cadrul Comite
tului Popular General a 
fost hotărâtă, de asemenea, 
crearea Secretariatului pen
tru securitatea externă.
rV.V.’rtVV.-^iWf.V.YAVAVAVA'.VAV.'AWAV.'.'.'A W.’VWV.aA

Lf ni■| SPORT |
Jocurile Olimpice de iarnă

SARAJEVO 17 (Ager
pres), — Cea de-a 10-a zi 
a Jocurilor Olimpice de iar
nă de la Sarajevo a pro
gramat in concursul de schi 
alpin proba feminină de 
slalom special desfășurată 
pe muntele Jahorina, pe o 
pîrtie cu 59 de porți (dife
rență de nivel 179 nt) și 
Încheiată cu victoria mai 
puțin scontată a sportivei 
italience Paoletta Magoni, 
cronometrată In cele două 
manșe cu timpul de 1’36” 
47/100 (48”85/100 plus 47” 
627100). Pe locurile următoa
re s-au clasat Perrine Pe- 
len (Franța) — l’37”3M00, 
Ursula Konzett (Liechten
stein) — l’37”50/100, Ros- 
wita Steiner (Austria) — 
l‘37”84/100, Erika Hess (El
veția) — 1’37”91/100.

Medalia de aur in proba 
de ștafetă 4X7,5 km din ca
drul concursului olimpic 
de biatlon a fost cucerită 
de echipa U.R.S.S. (Dimitri 
Vasiliev, Iuri Kașarov, Al- 
guemanta Schalna,- Serghei 
Bulîghin), înregistrată cu 
timpul de 1 h 38’51”7/10, 
urmată în ordine de Nor
vegia la 12”2/10, R.F. Ger
mania — la 13”4/10, R. D. 
Germană — la 1’13”, Italia 
— la 3’41”l/10, Cehoslova
cia — la 3’48”8/10. Echipa 
României (Vladimir Todaș- 
că, Mihai Radulescu, Imre 
Lestyan, Gheorghe Berdar) 
s-a situat pe locul 13 la 
8’53”i/io. 

propanere^ Franței privind 
înlocuirea Forței multina
ționale din Beirut ca o for
ță de pace a OlN-U^ infor- 

țr? United Press 
International.

tanți ai mișcărilor pentru 
pace din Japonia. Coai.rM. 
care ieuatș»e o-ganizatLIe 
locale pentru pace din Sta
tele Unite, mifiteazâ In 
principal pentru încetarea 
cursei trarmănjor și lichi
darea totali a înarmărilor 
nucleare de pe planeta 
noastră

1

DIN ȚĂRILE
I O MOSCOVA 17 (Ager- 
I preș). — La cariera carbo

niferă Neriungri din estul 
Siberiei se experimentează 
un excavator cu o capa
citate a cupei de 20 tone 
— anunță agenția TASS. A- 

I nul trecut, cu ajutorul a- 
cestui excavator s-au desco- 
pertat peste patru milioane 
metri cubi de rocă.

I La cariera de la Ne- 
riungri se experimentează 
fi alte mașini pentru lucrul 
in carieră: camioane de 120 
tone, autobasculante de 

i 200 tone, .tunul cu apă' 
’ core poate fi folosit la to- 
ț ro-ec de sonde. Ei poate 
. to-ct o-xj la o temperatură

noai că a țări’or din regiu- 
■“e ți de «Ffxutâț e pe ca
re ccesvec le inSmpină.

■ BUENOS AIRES. - Pre- 
sednteie Argentinei, Raui 
Adonsin, ta iniția curind o 
serie de consultări cu lide
ră principalelor partide po- 
Trtke dta țarâ — transmite 
agenție P-enso Latina, eî- 
tind pese d;r> Bue-os A- 
res. Cu acest prilej. vor fi 
abo'dote p-ob»eme e socaf- 
poiitice ți economice prio- 
rito-e pentru octuc ui gu
vern civil, primul de acest 
fel după ap-oaoe zece ori 
de regim militar.

■ CIUDAD DE PANA
MA. - Noul președinte al 
Republicii Panama, Jorge 
lllueca, a anunțat compo
nența guvernului său, con- 
firmind in funcție cinci din 
cei 13 miniștri ai cabine
tului precedent In funcția 
de vicepreședinte al repu
blicii a fost desemnat Car
los Ozores, care deține, în 
ocelași timp, portofoliile mi
nisterelor de interne și al 
justiției.

• SARAJEVO 17 (Ager- 
preș). — Echipa Cehoslova
ciei. mede >ată cu argint in 
proba feminină de ștafetă 
4X5 km, a primit din par
tea organ, zatorilor premiul 
e'eganței. Cele patru schi
oare — Svubova, Paulu, Svo- 
bodova p Jeriova — au fost 
smgureie concurente farda
te ți purtind cercei, acest 
tz.but plătit frumuseții fiind 
aprecat de cei prezenți pe 
pirita de la Velita Polje.

• Dubiul camp.on olim
pic in probele de 1 000 m 
și 1 500 m. canadianul Gae- 
tan Boucher, a declarat că 
intenționează . să participe 
fi la Jocurile Olimpice de 
vară de la Los. Angeles. În
tocmai ca și americanul

Astăzi se reia campiona
tul diviziei A la fotbal, 
prima etapă a returului 
programînd următoarele 
partide : F.C. Olt — Rapid 
București; Chimia Rm. Vîi- 
cea — Dinamo București ; 
Politehnica Iași — Dună
rea C.S.U. Galați; Petrolul 
Ploiești — F.C. Argeș Pi
tești; F.C. B’hor Oradea — 
F.C. Baia Mare; Jiul Pe-

SOCIALISTE
de minus 50 de grade, fo
losind in toc de apă, ză
padă și gheață.

© BUDAPESTA 17 (Ager
pres). — Centrul de cerce
tări biologice din Szeged 
a pus la punct un nou pre
parat care mărește rezis
tența plantelor la tempera
turi scăzute. Pulverizate cu 
acest preparat, plantele a- 
gricole rezistă timp de ci- * 1 * * 4 
teva zile la temperaturi | 
foarte scăzute, fără să in- > 
ghețe. Substanța produsă ] 
in laboratoarele din Szeged ( 
și-a dovedit pe deplin efi- / 
cienfa pe loturile experi- ) 
mentale ale centrului. I

■ LONDRA - Regefe 
Hussein ai Iordaniei șt pri
mul ministru britanic, Mar- 
garet Thatcher, ou arat la 
Londra -comorbiri detalia
te* cu privire la Orientul 
Mijlociu, □ anunțat w P<-- 
tâtor de cuvint oficial. In 
codrul întrevederii -ore o 
cwt toc, au fost abo'dcte. 
în principal situația din Li
ban ți conflictul dintre Iran 
ți Irak.

■ DELHI. - La Delhi 
s-au deschis lucrările unei 
Conferințe consacrate pro
blemelor populației ți dez
voltării, la care iau parte 
parlamentari din 29 de țări 
din Asia. Dezbaterile sînt 
consacrate in principal ela
borării recomandărilor pen
tru Conferința mondială a 
populației programată pen
tru luna august ax. la Chi
ded de Mexico, analizării 
aspectelor esențiale legate 
de dezvoltarea socto!-eco-

în concursul de patinaj 
artistic, proba masculină 
individuală a fost ciștigată 
de sportivul american Scott 
Hamilton, urmat de Brian 
Orser (Canada), Jozef Sa- 
boveik (Cehoslovacia), Rudi 
Cerne (R. F. Germania! 
Brian Boitano (S.U-A.J, 
Jean-Christophe Simond 
(Franța).

Pe muntele Trebevid, 
pe o pirtie in lungime de
1 245 m, cu 14 viraje, a în
ceput concursul olimpic de
bob pentru echipajele de
4 persoane. După primele 
două manșe In clasament 
conduce R. D. Germană I 
(pilot Wolfgang Hoppe) — 
l^^ 100, urmat de R.D. 
Germană II (Bernhard Leh
mann) — l’4O"02T00; Elve
ția I (Silvio Giobelfina) — 
1’40**40 100; Elveția II (Ek- 
kehard Fasser) — l’41”06Z 
100; U.R.S.S. (Yanis Kipurs) 
l’41”15/100; România (pilot 
Dorin Degan) — 1’41”46/ 
100; Italia II (Guerrino 
Ghedina) — l’41”59/100;
Austria I (Walter Delle- 
Ka.-th) — 1’41’74/100;
S.U.A. I (Jeffrey Jost) — 
l’41”80/100; R. F. Germa
nia I (Klaus Kopp) — 
l’41”80/100 etc. Participă 
24 de echipaje.

în prima manșă, primul 
echipaj al R.D. Germane 
a stabilit recordul pîrtiei 
cu 49"65/100.

■ BERLINUL OCCIDEN
TAL. - In perioada 17-28 
februarie se desfășoară Fes
tivalul internațional al fil
mului din Berlinul occiden
tal — informează ogențio 
France Presse.

Vor fi p-ezentote citeva 
sute ăe f<i«ne din numeroa
se țări o:e lumii.

■ BONN. - Cu pnlejul 
unei reuniuni sindicale care 
□ avut loc la Frankfurt pe 
Main, Ernst Breit, președin
tele Uniunii sindicatelor 
vest-germane a cerut gu
vernului să adopte un am
plu program de combatere 
a șomajului. Crrtrernd ac
tuala politică în domeniul 
forței de muncă, el a sub
liniat că, la ora actuală, 
potrivit datelor oficiale, in 
țară există 2,5 milioane de 
șomeri și autoritățile vest- 
germane trebuie să ia mă
suri urgente de redresare 
a situației.

Er c Heiden, ciftigătorul a 
cine medalii de aur la pa
tinaj viteză la J.O. de la 
Lake Placid, Gaetan Bou
cher este și ciclist El va 
incerca să obțină califica
rea pentru proba de 1 000 
m cu start de pe loc.

• Camp onii oUmp-ci m 
probe: de săniuțe două per
soane, vest-germons Hgns 
Stonggass'nger și Fronz 
Wembacher alcătuiesc un 
cuplu deosebit de omogen, 
concurînd împreună tocă 
din 1977. Hans Stanggas- 
singer a mai obținut, la Sa
rajevo, și .titlul de cel ma! 
greu sportiv al olimpiadei, 
cintărind 112 kg la 1,91 m 
inăițime.

ASTĂZI SE REIA 
CAMPIONATUL 

DIVIZIEI „A"
troșani — A.S.A. Tg. Mu
reș; Universitatea Craiova 
— S.C. Bacău; Sportul stu
dențesc — Corvinul Hune
doara; Steaua București — 
C.S. Tîrgoviște.

Meciurile încep la ora 
14,30, aspecte de la toate 
întîlnirile urmînd să fie 
transmise la radio, pe pro
gramul I, în cadrul emi
siunii „Fotbal minut cu 
minut”.

j CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL 
ELECTRONIC DEVA

. Strada Dr. P. Groza nr. 30
I încadrează
j • MERCEOLOG
• în condițiile prevăzute de Legea nr. 12/1971 

și care posedă carnet de conducător auto.
Retribuirea se face conform prevederilor 

' Legii nr. 57/1974, majorată.

TRUSTUL DE CONSTRUCȚII INDUSTRIALE 
CLUJ-NAPOCA

GRUPUL DE ȘANTIERE ALBA lULIA
Strada Clujului nr. 25, județul Alba> 

încadrează prin transfer, repartizare forțe mun
că sau direct, pentru șantierele din Alba lulia, 
Orăștie, Teiuș, Zlatna, următorul personal s

• zidari - dulgheri - mozaicari ;
• fierari beton - lăcătuși - instalatori - 

betoniști ;
• maiștri constructori.
încadrarea conform Legii nr, 12/1971 și 

Legii nr. 57/1974.
Se asigură cazare gratuită și masa la can

tină contra-cost, precum și posibilitatea ple
cării la lucru în străinătate, după un stagiu 
corespunzător.

Informații suplimentare la sediul grupului - 
biroul plan - învățămînt - retribuire, telefon 
968/12919.

zilei de naștere, sănătate și 
„La mulți ani (4220)

DIVERSE
’mica""
publicitate

V 1 N Z A R I

- • Vînd apartament două ca
mere, ocupabil imediat. Deva, 
Calea Zarairdulul, bloc A 1-5, 
scara II. apartament 19. lingă 
ștrand. Informații după ore
le 17. (4209)

• Vînd apartament două ca
mere. etajul TI. Deva, telefon 
28295. (4222)

• Vînd casă 4 camere, de
pendințe, șură, grajd, aneXfe 
gospodărești. Banpotoc 88. co- 
.rnuna Hă rău. (4193)

• Vînd ARO 10/1. la bord 
10 000 km. Informații Odorhe-. 
iu Secuiesc, telefon 12264-.

- - -<4206>
• Vînd I.M.S. 461. Orăștie, 

strada Nicolae Titulescu 33. 
Moga Remus. (4214)
• Vind clarinete abanos. Hu

nedoara. strada Lăturerri 74.
(c. lfi)

P1KRDER1

• Pierdut carnet de student 
pe numele Clucurean Remus, 
eliberat de Institutul de sub- 
ingineri Hunedoara. B declar 
nul. (4229)

• Pierdut Legitimație de ser
viciu nr. 11928, pe numele Dă- 
băcan Rafila, eliberată de 
E.M. Deva. O declar nulă. (4228)

• Pierdut foi de parcurs se
riile 2662 și 10849 pentru trac
tor S 651, șl seria 10845 pentru 
TV 31 HD 1063, pe numele 
Muntean Radu, eliberate de 
I.R.E. Deva. Le declar nule.

(4225)
• Pierdut foi de parcurs se

riile 93231, 2693, 6205, 62-59 , 6340. 
6541 și 10854 pentru tractor 
41 HD 2011, pe numele David 
Constantin, eliberate de I.R.E. 
Deva. Le declar nule. (4224)
• Pierdut legitimație de ser

viciu pe numele Dragoș Zoia- 
Mibaela, cu nr. matricol 69562. 
eliberată de C.S. Hunedoara. 
O declar nulă. (c. 15)

ANIVERSARI

q Soția, copiii, nora, gine
rele și nepoții urează lui Cos- 
tică Suciu „La mulți ani 
sănătate și fericire cu ocazia 
aniversării a 60 de ani și a 
pensionării. (4208)
• Familia Măciucă Florian 

și Emilia urează prietenei Dodu 
Ana, cu prilejul aniversării

• Mulțumim doctorilor Si- 
.mi on eseu Alexandru și Medrea 
Sidî, precum și colectivului de 
cadre medicale din secția or
topedie de la Spitalul muni
cipal Hunedoara, pentru în
grijirea deosebită acordată pa- 

’cientei Oprea Safta. (4231)
• Atelierul mecanic, strada 

.Dorobanți nr. 34 (lingă ȚesA- 
toria de mătase), execută re
parații metalice la containere, 

“caroserii,- porți, garduri, ste- 
laje și alte, obiecte deteriorate. 
Mai execută plasă din sîrmă 
neagră și zincată și alte con
fecții metalice la comandă.
• Atelierul vopsitorie-cură- 

țătoi-ie haine din piele și ve
lur, strada Eminescu 74, cu-

.răță mecanic,' vopsește cojoa
ce, piei, căciuli, haine și alte 
obiecte din piele. în diferite 
culori. Program zilnic: 8.30— 
17,00. (42.19)

DECESE

• Soția Eva și fiii Geor
ge, Corneltu .și Mitiaela, 
împreună eu familiile Lor 
cu durere in suflet anunță 
încetarea din viață, după o 
lungă și grea suferință, a 
bunului lor soț. tată și 
bunic

BOGARLU GHEORGHE, 
profesor pensionar, în vîr- 
stă de 69 ani.

Corpul neînsuflețit este 
depus la capela cimitirului 
din strada Eminescu. Deva.

In mormîn tarea are loc 
astăzi, orele 15. (4223)

• Profund îndurerați, soția 
și fiii mulțumesc tuturor co
legilor. de la Mintia, gaz-me- 
tan. celor din Călan și Hu
nedoara, rudeniilor, vecinilor, 
prietenilor, care cu lacrimi și 
flori l-au condus pe ultimul 
drum pe cel ce a fost 

IORDACHESCU IULIAN.
Rana din sufletele noastre 

va sîngera toată viața. (42T7)

• Colectivul de oameni 
ai muncii de la I.C.S. măr
furi alimentare Deva este 
alături de colegul lor Bo- 
taș Simion, în greaua în
cercare pricinuită de dece
sul soției sale

CLARA.
Transmitem familiei în

doliate sincere condoleanțe. 
(4216)
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