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îndatorire primordiala a fiecărui 
om al muncii, a fiecărui cetâțean

Perseverență și răspundere 
pentru limitarea consumurilor

în orașul Hațeg, marii 
consumatori de energie e- 
lectrică se numesc, în or
dine, secția de industria
lizare a cărnii, întreprin
derea de producție și in
dustrializare a legumelor 
și fructelor, întreprinderea 
de bere, exploatarea de 
gospodărie comunală și lo- 
cativă. Ceilalți slnt consu
matori mici și casnici. Toți 
însă consumă energie elec
trică, chiar dacă unii mai 
multă, alții mai puțină, și 
toți au obligația să limite
ze la maximum consumu
rile, să economisească e- 
nergia.

— Așa esxe și noi am in
sistat mult la marii con
sumatori, pentru că ei au 
și posibilități mai mari de 
reducere a consumurilor 
— preciza tovarășul Gheor- 
ghe Popescu, vicepreședin
te al biroului executiv al 
Consiliului popular orășe
nesc Hațeg. Avem consti
tuită, pe lingă comitetul 
orășenesc de partid, o co
misie energetică, care, îm
preună cu comisiile ener
getice din unități, efectu
ează controale și dispun 
măsuri corespunzătoare a- 
colo unde este cazul. Ca 
urmare a acțiunilor între
prinse și a măsurilor apli
cate, în luna ianuarie, toți 
marii consumatori s-au în
cadrat în repartiții sau au 
înregistrat economii (S.I.C.: 
23 MWh, I.P.I.L.F.: 5 MWh. 
E.G.C.L.; 8 MWh). Consu
matorii mici și casnici au 
avut o ușoară depășire, 
însă și aici se insistă pen
tru evitarea consumurilor 
exagerate sau inutile. în 
acest sector s-a luat mă
sura defalcării repartiții

Susana Baciu 
realizează lunar sarcinile de producție și execută lucrări de 
bună calitate.
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lor pe ateliere, 
se putea urmări 
cine depășește

pentru a 
mai ușor 

consumul.

HAȚEG
• Marii consumatori 

au economii • Ilumina
tul public a fost redus 
cu peste 50 la sută • 
Contribuția asociațiilor 
de locatari • îmbună
tățirea încălzirii centra
le a redus mult consu
mul de energie electri
că • Mai sînt însă po
sibilități de economisire.

Zilnk se afișează consu
mul din ziua anterioară și 
se intervine operativ acolo 
unde trebuie.

Asupra modului în care 
se acționează la I.P.I.L.F. 
pentru încadrarea severă 
în consumurile energetice 
am discutat cu tehnicianul 
Gelu Tirian. „Avem un 
plan concret de acțiune, 
pe care-1 urmărim întoc
mai — ne spunea interlo
cutorul. în această perioa
dă am organizat lucrul nu
mai pe un schimb — dimi
neața — și urmărim ca 
nici un agregat sau vreo 
instalație să nu funcțione
ze în gol ori sub capaci
tate. Am înlocuit unele mo
toare mari, mai vechi, cu 
altele de puteri mici, am 
scos toate radiatoarele și 
reșourile de prin secții șj 
birouri, iar iluminatul l-am 
redus cu peste 50 la sută. 
După evidența lunară, de- 
cadală și zilnică a consu
murilor de energie electri
că, în ianuarie am econo
misit 5 MWh, iar de la în-
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ceputul lunii februarie — 
alți aproape 3 MWh“.

Un aport însemnat la e- 
conomisirea energiei elec
trice îl au și asociațiile de 
locatari, cu care Consiliul 
popular orășenesc Hațeg 
conlucrează permanent. I- 
mediat după declanșarea 
acțiunii la scară națională 
de limitare a consumuri
lor și de economisire pe 
toate căile a energiei elec
trice, noi am trecut la ac
țiuni concrete — mențio
na Ionel Drăgănescu, pre
ședintele asociației de lo
catari nr. 6. Am desfășu
rat o muncă susținută de 
la om la om, în sensul de 
a-1 convinge pe flecare să

DUMITRU GHEONEA

(Continuare in pag. a 2-a)

LA FERMA ZOOTEHNICĂ A C.A.P. STREI

Măsuri care iși arată roadele 
și altele care mai trebuie aplicate

ajuns 
lapte

îngrijitorilor 
dintre care se 

Simion Moldo- 
Ancău, Gheor- 
loan Părău și

Iată două cifre: la înce
putul actualei stabulații, 
ferma zootehnică a C.A.P. 
Strei livra la fondul de 
stat 40 1 lapte zilnic. în 
prezent unitatea a 
la o producție de 
marfă de 230—240 1 pe zi. 
Creșterea producției are la 
bază preocuparea ce o a- 
cordă conducerea coopera
tivei activității din zooteh
nie, muncii 
de animale, 
evidențiază 
van, Maria 
ghe Ciurar, 
alții.

La ora actuală, ferma 
zootehnică a C.A.P. Strei 
are un efectiv de 480 bo
vine, mult mai mic decît 
cifra înscrisă în plan. Nici 
efectivul matcă nu este rea
lizat. Neîmplinirile se da- 
toresc unor nerealizări a 
indicatorilor de bază în 
anul precedent. Astfel, pro
centul de natalitate atins 
în 1983 este de numai 66 
la sută. Faptul se dato- 
rește slabei preocupări a- 
cordate reproducției ani
malelor ca și insuficienței 
pășunii. Vacile veneau de 
la pășunat flămînde și nu 
s-a asigurat hrănirea su
plimentară a acestora. Din 
această pricină, la intrarea 
în stabulație, animalele 
erau într-o stare fiziolo
gică precară. Bine a pro
cedat conducerea unității 
cînd, o dată cu Intrarea pe 
grajd, a trecut la o hrăni- 
re mai consistentă a între
gului efectiv și în special 
a vacilor cu lapte, a vițe
lelor pentru prăsilă și »

i*

CU TOȚI INDICATORII 
REALIZAȚI

Colectivul de muncă al 
I.M.M.R. Simeria este ho
tărît să-și amplifice rea
lizările 
nute 
I’rintr-o 
meinică 
secții și 
rea la 
a capacităților de produc
ție, prin hărnicia și dă
ruirea în muncă ale între
gului colectiv — din rîn- 
dul căruia se evidenția
ză Ion Pielar, Nistor Irin- 
ca. Ion Stanciuc, Gavrilă 
Vincze, Cornel Turdășan, 
Ion Rădulescu, Ion Blaj, 
Nicolae Belea, Nicolae 
Ștef, Petru Hălălai, Petru 
Irinca și alții — de la 
începutul acestui an pla
nul a fost îndeplinit la 
toți indicatorii. Astfel, 
producția marfă indus
trială a fost realizată in 
procent de 100.36 la sută, 
au fost recondiționate în 
plus 40 osii de vagoane 
și reparate 30 de vagoane 
pe două osii, au fost re
condiționate alte piese în 
valoare de 2.6 milioane 
lei.

CONSUMURI 
MATERIALE REDUSE
Oamenii muncii de la 

I.P.I.C.C.F. Deva înregis
trează rezultate bune in 
activitatea de producție. 
De Ia începutul anului, ei 
au depășit producția mar
fă cu 1,6 Ia sută, au 
îndeplinit productivitatea 
muncii în procent de 
101,6 la sută și au re
dus consumurile de ma
teriale cu 150 000 lei.

PRODUCȚIE 
INDUSTRIALA 
PESTE PLAN 

în întrecerea socialis
tă pe anul 1983, Șantie
rul nr. IV Hunedoara, din

deosebite obți- 
în anul trecut, 

organizare te- 
a lucrului pe 

ateliere, utiiiza- 
parametri înalți

în

animalelor gestante. Fap
tul a fost posibil deoarece 
unitatea și-a constituit o 
bază furajeră bogată, de- 
pășindu-și substanțial ni
velele planificate la fibroa
se și grosiere. Această si
tuație a permis să se sta
bilească rații bogate în u- 
nități nutritive, să se prac
tice hrănirea la discreție 
a vițelelor pentru repro
ducție, a vacilor aflate în 
gestație și a celor cu lapte, 
în acest mod starea fizio
logică a efectivului s-a 
îmbunătățit, iar producția 
de lapte a crescut de la 
o săptămînă la alta.

Rezultatele obținute 
ce privește realizarea efec
tivelor planificate și în 
creșterea producției de lap
te ar putea fi mai bune, 
dar acest fapt a fost și 
este încă împiedicat de o 
seamă de aspecte prezente 
în activitatea din zooteh
nie. La C.A.P. Strei fluc
tuația îngrijitorilor de ani
male este mare. în cele 
trei brigăzi — la Strei și 
Săcel in special — mun
cesc oameni veniți din alte 
localități, iar aceștia nu 
sînt legați de activitatea 
ce o desfășoară, nu se im
plică suficient în realiza
rea sarcinilor din zooteh
nie. în altă ordine de idei, 
vacile cu lapte nu sînt gru
pate într-o singură briga
dă — lucru posibil — ci 
se află în trei părți, ceea 
ce nu permite o furajare 
corespunzătoare a acestora 
și urmărirea zilnică a pro-
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cadrul întreprinderii de 
montaj și reparat centrale 
electrice București, ă 
ocupat locul I pe unitate. 
Oamenii muncii de aici 
continuă seria realizărilor 
și in acest an, înregis- 
trînd „la zi" un spor al 
producției industriale de 
peste 14 milioane lei. Se 
evidențiază in muncă, 
între alții, membrii echi
pelor conduse de Mihai 
Dan, Iosif Omboli, loan 
Dropac, loan Scorobete.

DEPĂȘIRI LA PLANUL 
DE PRESTAȚII

De la începutul anului

Forezoni",

Sprijin activ, competent și permanent 
birourilor organizațiilor de bază

— în cuvîntarea rosti
tă la Consfătuirea de lu
cru de la Mangalia,, secre
tarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, sublinia că pen
tru a-și îndeplini cit mai 
bine rolul conducător în 
toate sectoarele activității 
eoonomico-sociale partidul 
trebuie să-și întărească ac
tivitatea la nivelul verigi

Spiritul și orientările consfătuirii 
de la Mangalia - permanență 

a muncii de partid

de jos, al organizațji- 
dc bază, acolo unde, 

fapt, se hotărăște soar- 
producției, unde se

lor 
lor 
de 
ta 
transpun în viață hotărî
rile și programele adopta
te la nivel național. Să 
vedem, tovarășă Rodica 
Avram, secretar al comi
tetului de partid de Is U- 
nitatea de bunuri metalice 
Brad, cum sprijină orga
nul în fruntea căruia vă 
aflați 
țiilor 
tarea 
zarea 
vin, pentru întărirea și ri
dicarea calitativă a între
gii activități a comuniști
lor ?

— în 
muncesc 
muniști, 
organizații de bază. Comi
tetul de partid a adoptat 
ca sarcină de căpătîi a 
muncii sale sprijinirea 
tivă și permanentă a bi
rourilor organizațiilor 
bază în activitatea 
Pentru ca acest sprijin să 
fie cît mai competent, mai 
eficient am hotărît ca de 
cele trei ogranizații să 
răspundă direct trei mem
bri cu experiență ai co
mitetului. Astfel, secreta
rul comitetului de partid 

bi o irile organiza- 
de bază în exerci- 
atribuțiilor și reali- 
sarcintlor ce le re-

colectivul nostru 
peste 200 de co- 
cuprinși în trei

ac-

de 
lor.

pînă în prezent, colecti
vele Atelierului de ex
ploatare P.T.T.R. Hune
doara au depășit planul 
de prestații cu 2,5 la 
sută. Succesul — la care 
o contribuție însemnată 
au avut-o colectivele de 
muncă conduse de Ileana 
Chiș, Ana Boldea, Ileana 
Stoica și Petru Radu — 
a avut Ia bază organiza
rea judicioasă a muncii 
și buna întreținere a mij
loacelor de telecomuni
cații. (Ioan Vlad, cores
pondent).

răspunde de organizația de 
bază „textil", secretarul 
adjunct cu probleme or
ganizatorice de cea de la 
„metal", iar secretarul ad
junct cu probleme econo
mice de organizația de 
bază „mixt". Bineînțeles șl 
ceilalți membri ai comite
tului nostru de partid au 
responsabilități concrete în 
sprijinirea, sub o formă 

generale 
de mun- 
regulari- 
urm&resc

sau alta, a birourilor or
ganizațiilor de bază.

— în ce laturi ale mun
cii biroului se manifestă 
îndeosebi acest sprijin 7

— Cei amintiți sprijină 
birourile în întocmirea 
materialelor ce se prezin
tă în adunările 
și a programelor 
că, participă cu 
tate la adunări, 
modul în care comuniștii 
din organizația respectivă 
își realizează sarcinile lz- 
vorîte din hotărîrile pro
prii și ale organelor supe
rioare, din programele de 
activități trimestriale și îi 
sprijină în realizarea lor. 
într-un cuvînt, ținem o le
gătură permanentă, vie cu 
organizațiile de bază.

— V-am propune să a- 
bordăm un domeniu con
cret din activitatea orga
nizatorică a birourilor. Să 
ne oprim, de exemplu, la 
întărirea numerică și cali
tativă a organizațiilor de 
bază, întrucît în anul tre
cut aici au fost primiți în 
partid un număr însemnat 
de tovarăși.

MIRCEA LEPADATU

(Continuare în pag. a 2-a)



Responsabilitate pentru realizarea 
planului și a angajamentelor asumate

1983 a fost un an 
bun pentru destoinicul co
lectiv de muncă al side- 
rurgiștilor hunedoreni. Re
zultatele obținute dovedesc 
o îmbunătățire a stilului 
de. muncă al consiliului 
oamenilor muncii, al bi
roului său executiv și al 
comisiilor pe domenii, ca
re, sub permanenta con
ducere a comitetului de 
partid, au pus accent pe 
soluționarea problemelor 
prioritare pentru buna de
rulare a procesului de 
producție: aprovizionarea 
tehnico-materială, îmbu
nătățirea calității produ
selor, creșterea substan
țială a productivității 
muncii, buna întreținere, 
reparare și exploa
tare a capacităților de 
producție, agregatelor, in
stalațiilor și utilajelor, 
perfecționarea pregătirii 
tehnice și profesionale a 
forței de muncă, promova
rea noului în producție.

Așa cum a subliniat to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al parti
dului, la Consfătuirea de 
lucru de la C.C. al P.C.R., 
consacrată analizării acti
vității din industrie și in
vestiții, pentru a realiza 
planul pe acest an, se cere 
acordată o mai mare a- 
tenție creșterii indicatori
lor valorici și de eficien
ță, îmbunătățirii parame
trilor tehnico-funcționali și 
calitativi ai produselor, va
lorificării superioare a ma
teriilor prime, materiale
lor, reducerii consumuri
lor energetice și materia
le.

Mulți vorbitori — ing. 
Kaba Emeric, Anton Fili- 
pescu, loan Cioroianu, Mir
cea Mihai — au arătat că 
pentru a realiza sarcinile 
și angajamentele asumate 
în întrecerea socialistă se 
impune creșterea nivelului
-•—•-•—•—•—o.

Sprijin activ birourilor 
organizațiilor de bază

(Urmare din pag. 1)

— Intr-adevăr, în anul 
1983 organizația noastră 
de partid s-a întărit cu 
un număr de 27 de noi 
membri (23 de femei și 
patru bărbați), dintre care 
21 provin din rîndurile u- 
teciștilor. Cum a sprijinit 
comitetul de partid birou
rile în această importantă 
latură a muncii sale ? în 
primul rind, am căutat să 
le orientăm ca printre cei 
incluși în „perspectivă11 de 
primire să se afle cei mai 
buni muncitori, care cores
pund din toate punctele de 
vedere înaltei calități de 
comunist. Totodată. îndru
măm și sprijinim birou
rile atît în acțiunea de 
pregătire a viitorilor comu
niști pentru acest moment 
deosebit din viața lor, cît 
și la întocmirea documen
telor de primire. O aten
ție maximă acordăm pre
gătirii și desfășurării adu
nărilor generale în care se 
discută cererile de primi
re în partid.

— în momentul de față 
colectivul traversează o 
perioadă mai dificilă, da
torată, după cite am înțe
les, reprofilării unei părți 
a activității, reprofilare ce 
impune reorganizarea flu
xului tehnologic în anu
mite sectoare ale unității. 
Cum acționează comitetul 
de partid și organizațiile 
de bază din sectoarele a- 
flate in reorganizare pen
tru a asigura, pe de-o par
te intrarea rapidă în func- 
țiun noului flux de fa-
bri șl, pe de altă par
te. ealizarea ritmică a sar
cinilor fizice aferente pri
mului trimestru ?

de organizare a producției numai lucrări de cea mai 
bună calitate.ci > ’nn’vii or*-

dinii și disciplinei, un salt — Staționările lx cele
patra oțelÂrii din lipsa 
fierului vechi s-au redus»

calitativ ia i.-.—eagt acu-
vitate. Ei s-au anga.at. în
numeâe co.-.-ct-ve.oe de dar se mai ivesc, ceea ce

. j aș_-
pra ritmicității producțieinetă. <4 aetior-eze cu toa-
de oțel — sublinia ingi-tă hcLănrea ir. acets*_ă dî-

Adunări generale ale oamenilor munsii

CS. HUNEDOARA
REALIZĂRI PE ISO : Producția fizică s-a depășit 

eu 10 700 tone cars Ttatwrpc. M 200 tone fonti. 
15 7U0 tone laminate grele finite. 30 >N tone oțrt-be- 
ton. 373 tone utilaje pentru hxlnttria metalurgică, 
s-au fabricat piese de schimb in valoare de S3 mi
lioane lei- Volumul producției marfă s-a depășit cu 
187 milioane lei. cei al producției nete cu «0.7 mili
oane lei. La cheltuielile materiale s-au obținut ec*- 
nomii insumind 141 milioane lei. iar valoarea be ac 
ficiilor realizate peste plan s-a ridicat la 1434 mi
lioane lei.

ANGAJAMENT PE 1984: Depășirea producției 
marfă cu 30 milioane lei. a producției marfă vindută 
și încasată cu 25 milioane- lei. Depășirea planului la 
producția fizică, la sortimentele solicitate de econo
mia națională, cu : 5 000 tone cocs metalurgic. 10 000 
tone fontă. 15 000 tone oțeL 12 000 tone laminate fi
nite pline. Livrarea suplimentară la export a unor 
cantități de produse in valoare de 10 milioane lei. 
creșterea suplimentară a productivității muncii cu 
3 la sută, asimilarea a 27 noi mărci de oțeluri de 
înaltă puritate, a 5 tipodimensiuni de laminate. Sar
cina de recuperare a materialelor refolosibile se va 
depăși cu 20 tone cupru. 30 tone bronz. 150 tone alu
miniu. Vor fi recondiționate suplimentar piese de 
schimb in greutate de peste 150 tone.

recție.
— De fapt, de noi de

pinde să ne organizăm mai 
bine la fiecare loc de mun
că — arăta șeful de echi
pă Nicoîae Burtică, de la 
uzina nr. 5. Am mandatul 
tovarășilor mei să exprim 
în fața adunării generale 
a oamenilor muncii anga
jamentul nostru ferm de a 
reduce timpul afectat re
parațiilor curente, mijlo
cii și capitale, să facem

— Incepind din această 
lună vom produce și con
fecții pentru femei. Acest 
lucru a impus, firește, o 
serie de măsuri tehnico-or- 
ganizatorice în două sectoa
re ale unității noastre. 
Este vorba de amenajarea 
de noi spații, montarea 
utilajelor, confecționarea 
dispozitivelor și verifica
toarelor, pregătirea mun
citorilor pentru executarea 
noilor produse. Și toate 
acestea trebuie făcute în 
condițiile neperturbării pro
cesului de producție în u- 
nitate, al realizării in bu
ne condiții a sarcinilor de 
pian. S-a luat hotărirea ca 
amenajarea noilor spații 
de fabricație, montarea u- 
tilajelor să se facă în 
s.himbul II și în zilele li
bere de duminică și sîm- 
bătă. pentru a nu afecta 
producția. Birourile orga
nizațiilor de bază au dez
bătut aceste măsuri cu co
muniștii și le-au adoptat 
trecînd la îndeplinirea lor. 
Tot așa s-a procedat pen
tru selecționarea unui nu
măr de 31 lucrătoare care 
au fost trimise la specia
lizare la întreprinderea de 
confecții Arad. S-a avut 
în vedere seriozitatea și 
pregătirea lor profesiona
lă, dar nici să nu fie afec
tate locurile cheie de mun
că. Procedind în acest mod, 
îndrumînd și sprijinind ac
tiv și permanent birourile 
organizațiilor de bază în 
exercitarea atribuțiilor pro
prii, reușim să întărim ac
tivitatea politico-organiza- 
torică în toate sectoarele 
unității, să implicăm pu
ternic pe toți comuniștii 
în realizarea sarcinilor ce 
ne revin. 

norul Alexandru Dragota, 
directorul uzinei nr. 8. Ac
ționăm pentru a le elimi
na definitiv și a contribui 
la creșterea producției de 
oțel electric și Siemens 
Martin. In preocuparea 
noastră este și recupera
rea deșeurilor feroase și 
neferoase, mai cu seamă 
a celor care au in compo
ziție feroaliaje de mare va
loare, aduse din import.
• — • - i

I.M.M.R. Simeria, secția a Il-a vagoane marfă. Timplarii
loan Dan și Petru Șamu execută dimensionarea materialu- 
lui lemnos pentru vagoane.___________________________________

Perseverența și răspundere 
pentru limitarea consumurilor

(Urmare din pag. 1)

reducă numărul de becuri 
în apartamente, să le înlo
cuiască pe '■ele de puteri 
mari cu altele mai mici, 
să reducă la maximum fo
losirea obiectelor electrice 
de uz casnic (reșouri, fri
gidere, boilere etc.). De a- 
semenea, ■ pe casa scărilor, 
acolo unde nu sint auto
mate, am lăsat cite un bec 
din trei în trei etaje. O 
dată cu îmbunătățirea a- 
gentului termic în aparta
mente, consumul de ener
gie electrică a scăzut con
siderabil. Fiecare locatar 
și toți împreună am înțe
les să gospodărim cu grijă 
maximă energia electrică11.

în Hațeg, factorii răs

Idei valoroase, propuneri 
și angajamente au exprimat 
in adunare și Maria Țiu, 
de la C.T.C.-laboratoare, 
Cornel Rusii. oțelar la 
O-S M. II, ing. Mircea De- 
lapeta. Ravente Tripșa.

— Sarcinile planului pe 
1984 sint mobilizatoare și 
vizează in primul rând la
turile calitative ale mun
cii noastre — releva Ionel 
Dooria, directorul comer
cial al combinatului. Vo
lumul producției de oțe
luri carbon de calitate, 
slab aliate și aliate va 
crește cu 43 090 tone, iar 
pooderea oțelurilor pentru 
rulmenți și inoxidabil este 
de 33j6 Ia sută din totalul 
otelurilor aliate. Va tre
bui să asimilăm și alte 
mărci pentru a înlocui im
porturile. Deci, ni se cere 
in primul rind calitate ire
proșabilă, disciplină fermă 
in realizarea sortimenta
lă a producției noastre de 
oțel, încadrarea riguroasă 
in parametrii calitativi și 
de eficiență economică.

Atmosfera de deplină an
gajare muncitorească în 
care s-au desfășurat lu
crările adunării, puterea 
de mobilizare a destoinicu
lui detașament de siderur- 
giști sint garanții că nu 
vor precupeți nici un efort 
pentru a-și îndeplini exem
plar sarcinile. Economia 
națională va primi de la 
Hunedoara metal mai mult 
și de bună calitate — pri
nosul de cinstire al colec- 
tivului-erou adus mărețelor 
evenimente pe care le vom 
trăi in acest an: aniver
sarea a 40 de ani de la 
eliberarea patriei și Con
gresul al XIII-lea al parti
dului. Acestora li se ală
tură propria sărbătoare — 
împlinirea unui secol de 
foc continuu la Hune
doara.

GH. I. NEGREA

punzători de buna gospo
dărire a orașului, de între
ținerea zestrei sale edili
tare și de asigurarea con
dițiilor de muncă și de 
viață ale oamenilor au per
manent în atenție și a- 
ceastă problemă vitală a 
economiei naționale — eco
nomisirea energiei electri
ce. Deși se obțin rezultate 
bune și în acest domeniu, 
vicepreședintele biroului 
executiv al consiliului 
popular orășenesc a ținut 
să menționeze cu autoexi
gență și obiectivitate: „Mai 
sînt situații cînd apa caldă 
nu urcă la etajele supe
rioare și atunci locatarii 
folosesc aparate electrice 
de încălzit (reșouri, plite, 
boilere), care consumă e-

J.UNAJMȚII LA SATE"
„Dacă ai dat ceva,

iți

lecția ta
— Eu scriu pentru că in 

calitatea mea de profesor 
am făcut o observație fun
damentală : copiilor le lip
sește vocea fratelui mai
mare, care să le min-
ghiie sufletul. Ș' această 
roce e literatura pentru
voi. care pătrunde, care 
deschide suhetul. Iți pui În
trebări, cauți răspunsuri. 
Ciutul nu-< tot una cu ima- 
g nea de pe micul ecran. 
Altceva e cina mergi pe 
cane ca un infanterist, rind 
pe rind... N mtc din ce ci
tești, acum, la virsta copi- 
lăr.e, a adolescenței, nu 
se pierde. Voi sinteți in
tr-o primăvară a vieții. In 
această primăvară tot ce 
intră in brazdă va da rod. 
Totul, la timpul potrivit. Șl 
acesta e timpul vostru. 
Acum invățăm să vrem, 
acum invățăm să fim oa
meni, acum invățăm să 
dăm (nu numai să primim), 
să dăm măcar „Bună 
ziua !". Așa cum se cuvi
ne. Nu este adevărat că 
noi putem lucra numai 
opt ore pe zi. Citiți, invă- 
țați-vă să citiți măcar una- 
două ore pe zi. Puteți lua 
aceste ore din spațiul pier
derii de timp.

Zeci și zeci de priviri 
de copii și părinți urmă-

★
• Ribița. La căminul 

cultural din localitatea cen
tru de comună. Iubitorii 
cărții din Ribița s-au in- 
tilnit cu scriitorul Ion 
Pârva, autorul volumului 
„Drumuri in Țara Zaran- 
dului', prilej cu care Do
rina Nistora, din partea 
Bibliotecii orășenești Brad, 
și Lucia Jarnea, de la 
Biblioteca județeană, au 
vorbit despre interesanta 
monografie a ținuturilor 
moților zărăndeni, despre 
rolul și eficiența acțiu
nilor organizate in cadrul 
„Lunii cărții la sate11.

• Toplița. In organiza
rea consiliului comunal 
de educație politică și cul
tură socialistă, în fața unui 
numeros public a avut loc 
lansarea volumului „Simfo
nia albastră- a scriitorului 
hunedorean Neculai Chi- 
rica.

• Sintămăria Orlea. „Va
lorificarea obiceiurilor lai
ce locale in sprijinul edu
cării materialist-științifice 
a cetățenilor- a fost tema 
simpozionului in cadrul 
căruia s-au prezentat, în 
afara referatelor privind 
această interesantă proble
matică, o serie de lucrări 
din lirica hunedoreană con
temporană.

• Bretea Română, 
Luncoiu de Jos, Zam.

nergie electrică. în atenția 
noastră stă și rezolvarea 
acestei probleme. Chiar zi
lele trecute am terminat 
montarea unui hidrofor la 
b ocul 13 D, reglementînd 
furnizarea apei calde și la 
ultimele etaje. Sigur, mai 
sînt și alte posibilități de 
reducere a consumurilor 
de energie electrică, pe 
care le vom materializa cît 
mai curînd“.

Este bine și necesar. 
Chiar și acolo unde sînt 
consumuri mai mici nu 
este admisă risipa energiei 
electrice. Kilowat cu kilo- 
wat economisit dau forță 
economiei noastre naționa
le. Așa trebuie înțeleasă 
de fiecare problema eco
nomisirii energiei electrice.

durează"
reau vorbele scriitorului. 
Intilnirea din sala cămi
nului cultural din Baia de 
Criș se transformase intr-o 
lecție, intr-o oră educati
vă despre voință, perseve
rență in care cuvintele „Nu 
renunța /“ deveniseră un 
imperativ. O oră educati
vă in care copiii, părinții 
și dascălii au ascultat cu 
răsuflarea 'întretăiată vor
bele scriitorului Mircea 
Sintimbreanu, directorul E- 
diturii „Albatros", au fost 
înviorați de arta cuvintului 
său, au dialogat ca de la 
frate la frate. Și cine a 
fost prezent duminică la 
Baia de Criș ny va uita 
curind acea zi de febru
arie in care „Luna cărții 
la sate" le-a inălțat sufle
tul. O zi, organizată de 
Biblioteca județeană, cu 
sprijinul prof. Mana Lupu- 
lescu, inimos animator cul
tural, și al altor cadre di
dactice din sat, o zi in 
care copiii Adriana Cean, 
Camelia Ionel, Mirela Și- 
mon. Alin Vuiturar, Mirela 
Lup, Marius Bold, Flaviu 
Haneș au fost, pentru o 
clipă, poeți, și au învățat, 
Împreună cu colegii lor, o 
lecție de etică pentru 
viață.

LUCIA LICIU
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în fiecare din cele trei 
localități, în cadrul mani
festării „Mari scriitori 
români11, Maria Razba, O- 
livia Molodeț și Mioara 
Pîrvuțan au evocat per
sonalitatea lui Marin Pre
da, prezentînd cu acest 
prilej romane de referință 
din creația scriitorului.

Masuri care iși 
arată roadsie

(urmare din pag. I)
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ducției de lapte, ca și a 
evoluției animalelor ges- 
tante. Din aceeași cauză 
n-a putut fi organizată o 
maternitate unică, astfel 
că vacile fată ia capete de 
grajd, în condiții impro
prii, Ar fi bine dacă s-ar 
proceda la gruparea ani
malelor după producție și 
starea de gestație, ceea ce 
ar permite o mai bună co
ordonare a întregii activi
tăți. Ing. Petru Roșu, șeful 
fermei zootehnice, ne-a 
vorbit despre preocupările 
de perspectivă ale condu
cerii unității ce vizează 
realizarea unei baze fu
rajere bogate — a fost se
mănată cu trifoi și lucer
na o suprafață de 30 ha 
la care se vor adăuga încă 
25 ha ce vor fi însămîn- 
țate în primăvară — despre 
modernizarea bazei mate
riale a brigăzii din Strei 
— introducerea mulsului 
la bidon și a apei pota
bile în adăposturi — de
spre procurarea și pune
rea în funcțiune a unei bu
cătării furajere ș.a. Aces
te strădanii trebuie com
pletate și cu altele — din
tre care menționăm sta
bilizarea oamenilor ce mun
cesc în zootehnie, mai bu
na îndrumare a muncii în
grijitorilor, urmărirea în
deaproape a reproducției 
și a producției de lapte, 
fertilizarea chimică și or
ganică a pășunii pentru 
sporirea producției de iar
bă și altele. Ferma zoo
tehnică a C.A.P. Strei are 
furaje din belșug, condiții
le materiale sînt bune, și 
prin mai multă preocupa
re trebuie să se ajungă la 
realizarea efectivelor pla
nificate, la sporirea conti
nuă a producției de lapte.

gostei (IV

— serii] 
orAști: 
de flori 
ușii în 
GEOAGI 
(Casa de 
Combin? 
BRAZI : 
CALAN: 
secundă 
SIMERIA 
reșul); 
pătul li

Rezult? 
ționale 
1984 :

Extr.
33, 13, 7

Extr. i
25, 4, 26

Extr.
10, 76, 
86. 48.

Extr.
70, 45,
56, 75. 

Extr.
24, 32.

Extr.
85, 38, î

Extr.
50, 37,

Fond
1 841 751

Timpu 
azi, 2] 
Vremea 
încălzea 
fi mai 1 
dea pre 
formă < 
lat" ’ la: 
Izolat s 
Vîntul 
CU «Hfl 
caîr de 
Temper; 
fi cupr 
și zero 
xime în 
grade, 
viciu L



itiri. 
muzică

ir-artis-

O șansă pierdută

intim- 
de 

(color), 
televi- 

ga 
iră 
ernațio- 

țial co-

:,00 Ra
ft.; 10,00 
05 Cîn- 
c; 10,20 
insurile 
Miorița.

ș? fol- 
e știri; 
.onieri- 
5; 12,00 
!,O5 La 
litera- 

25 ''’n
iT?5 

o - tv. ; 
tiuzcă; 
cu mi- 
isoară ; 
i; 17.00 
05 PO- 
0 Au-

O'rele
* Re- 
radio ; 
•mat’i ;

i: ??,00
Jerena-

Piotr
30—5.0w

telelor

1 soa- 
can da
rn —

(Fla- 
rurgis- 
nenta- 
mpuș- 
ructo- 
1.0 vin d

(Pa- 
i cap 
e Ti- 
W ;

: ANI :

CAN •

vin- 
fața

ra) ; 
etenie 
țeg: 
i a) ; 
rilor ;
acea 

;ură);
(Mu- 

i ca- 
>.

Pe iarnă grea, cu gazoa- 
ne... albe și marcaje în căr
bune, fotbalul a pornit la 
drum lung - nu atît în timp 
și spațiu, cît în dificultăți, 
la capătul său aflîndu-se în
tâlnirile europene cu R.F.G., 
Spania, Portugalia și, even
tual, alte mărimi ale fotba
lului continental.

Pe zăpadă și ger au în
ceput și Jiul și Corvinul. Du
pă bunul său obicei, echipa 
din Petroșani a reușit, chiar 
chinuindu-se și trecînd prin 
emoții, să-și adjudece victo
ria în fața lui Boloni. Cu un 
Varga imitîndu-l pe Boloni 
în dăruire și efort, cu Cavai 
același mare portar și cu tî
nărul Găman „argint viu", 
prezent în fazele fierbinți, 
dornic de a confirma cît 
mai repede încrederea și 
speranțele puse în el — Jiul 
își desfășoară energiile, acu- 
mulînd gospodărește punct 
cu punct, conștientă de re
turul greu ce o așteaptă.

Televiziunea, 
să vină 
riozității suporterilor 
nului 
acesteia la Sportul studen
țesc. Transmițîndu-I, ne-a a- 
rătat cu trei zile mai devre
me că, într-adevăr. 
Hunedoarei 
fapte bune, 
chideze din 
clasamentul 
păcate, după un joc destul 
de bun, superior bucurește- 
nilor în repriza secundă, cînd 
a obținut și două mari oca
zii de egalare (Petcu și Ma
teuț în min. 70, Mateuț în 
min. 88), Corvinul n-a reușit 
totuși să anihileze golul pri
mit cam ușor, în min. 19 
(Coraș din pasa lui Hagi). 
Și, n-a reușit fiindcă, a fost 
evident, pe lingă dificultatea 
jocului combinativ la care au 
recurs 
șanse reduse în condițiile a- 
celui 
toți jucătorii săi n-au depus 
întregul efort, nu s-au anga
jat cu toată capacitatea și 
dăruirea pentru forțarea re
zultatului. Deși au controlat 
jocul o repriză întreagă, ju-

cătorii hunedoreni n-au reu
șit să exploateze momentul 
favorabil al resemnării stu
denților bucureșteni, ei înșiși 
dînd această impresie, sau 
terminîndu-și energiile. Pă
cat ! A fost o șansă, dar e- 
ficiența scăzută a unor ju-
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teren de... schi, nici

OKmpice
• BELGRAD 20 (Ager-

pres). — Clasați pe pri
mele două locuri în proba 
de siaiom special, frații 
gemeni Phil și Steve Man- 
re (în vîrstă de 26 de ani) 
au obținut cea mai bună 
performanță din istoria 
participării schiorilor alpini 
americani ' " -
llmpice 
după 
ziariștii, 
frățește 
realizat 
în prima manșă, iar 
s-a impus în cea 
doua, obținînd în 
victoria. După probă, 
Mahre a declarat: 
avut 
voi 
Sint 
lizat 
cucerirea unei medalii de 
aur la Sarajevo".

• Cîștigătorul probei ma
raton de oO km, schiorul 
suedez Thomas Wassberg 
(27 de ani, de profesie 
electrician), era foarte sa
tisfăcut la încheierea a- 
cestei epuizante curse. 
„Ritmul cursei a fost foar
te rapid, dar am reușit să 
fac față cu bine atacu
rilor celorlalți pretendenți 
la victorie. Toți îl vedeau 
învingător pe tînărul meu 
compatriot Gunde Svan, 
medaliat cu aur la 15 km. 
Este și normal deoarece el

DORIN MATEUT — jucăto
rul care vine impetuos in fot
balul nostru.

cători de la care, pe bună 
dreptate, se așteaptă mult 
— Văetuș, Gabor și chiar 
Klein - a redus împlini
rea unui rezultat bun. 
In contrast, s-a evidențiat 
din nou Mateuț, a cărui 
chemare la lot, iată, este 
deosebit de stimulatoare 
pentru tînărul jucător, care 
și sîmbătă, față în față cu 
colegul său de generație, 
Hagi, s-a străduit și a reu
șit mult să-și impună perso
nalitatea în joc. Am zice 
chiar că, atita timp cit Hagi 
a fost in forță. Sportul stu
dențesc s-a văzut mai mult, 
iar după stingerea lui Hagi 
a... ars doar Mateuț, și a- 
tunci s-a văzut Corvinul mai 
mult.

De la Jocurile
de iarnâ

la Jocurile O- 
de iarnă. De altfel, 
cum au 
ei și-au 
cursa ;
cel mai

remarcat 
împărțit...

Steve a 
bun timp 

Phil 
de-a 
final
Phil 
„Am 

căpresentimentul 
termina învingător, 

fericit că mi-am rea- 
obiectivul propus :

reprezintă viitorul, 
ceste condiții titlul 
cucerit îmi apare 
prețios".

® Capul de afiș al pen
ultimei zile a Olimpiadei 
Albe de la Sarajevo a fost 
fără îndoială întrecerea să
ritorilor cu schiurile de la 
tramoulina de 90 m, urmă
rită de un număr record 
de 70 000 de spectatori și 
încheiată cu victoria, de alt
fel scontată, a finlandezu
lui Matti Nykaenen. In 
virstă de 20 de ani, Ny
kaenen a impresionat pe 
toți cei prezenți atît prin 
stilul său elegant, cît și 
prin lungimea săriturilor: 
116 m (nou record al 
trambulinei) și 111 m. In 
timpul liber Nykaenen 
practică cu succes tenisul 
și surfingul.

• In cursa de 10 000 m, 
patinatorul sovietic Igor 
Malkov l-a întrecut pe 
cel de-al doilea clasat, 
suedezul Tomas Gustafson, 
cu cinci sutimi de secun
dă, cucerind titlul olim
pic la o distanță de... 57 

De remarcat că în
proba de 5 000 m, avîndu-i 
tot pe cei doi ca prota
goniști, Gustafson a obți
nut medalia de aur la o 
diferență și mai mică, nu
mai două sutimi de secun
dă departajîndu-1 pe 
Malkov.

em.

în a- 
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și mai
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de 
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Astăzi Corvinul va juca în 
fața suporterilor săi, în com
pania revelației acestui cam
pionat, F. C. Bihor, care îl 
iansează, din nou, pe Grosu 
golgeter. Va fi un meci greu 
și credem că pe un teren 
mai convenabil lor, 
coperit cu zăpadă, 
nedorenii vor reuși să 
impună în fața vizitatoarei 
sale. Sigur, terenul bun e 
avantajos și oaspeților, ju
cători de viteză și combina
ții, dar e de dorit ca, în 
plus, Corvinul să aibă acum 
aportul general, complet, al 
tuturor jucătorilor, dăruirea 
și abnegația fiecăruia în 
parte, pentru a se detașa 
de incomodul adversar. Și 
apoi, Corvinul va trebui să 
aibă și în tribune un spri
jin substanțial, atît numeric, 
cit și activ, entuziast, care 
să conducă echipa spre un 
succes dorit.

Returul 
cu goluri 
mari (de 
dată 4—1, _ ___ _  ... .. _
lovitură de grație a lui Do- 
brin la Ploiești, agravînd si
tuația Petrolului, cu un egal 
ol lui Dinamo, demonstrînd 
maturitatea acestei echipe, 
care joacă și înscrie mate
matic: cum primește

a început agitat, 
multe, cu scoruri 
două ori 4—0, o 
o dată 3—1), cu o

gol. 
imediat egalează. Așa să fie 
și cu Dinamo Minsk...

Returul se joacă în 
accelerat. Prima etapă a 
favorabilă celor care 
realizat că acest ritm poate 
fi în același timp avantajos 
sau periculos. Decizia în joc, 
fructificarea deplină a po
tențialului și șanselor ce se 
ivesc aduc goluri și puncte; 
delăsarea, aminarea 
tulul duc la pierderi, 
e scurt și dens. Nu 
să fie irosite ocaziile 
dresare; etapele sînt dese, 
se scurg repede și punctele 
atît de necesare nu se a- 
dună. Trebuie tras tare de 
la 
fi

ritm 
fost 
au

efor- 
Returul 
e timp 
de re-

început, mai încolo poate 
prea tîrziu...

NICOLAE STANCIU

C.M.E.F.S. și A. S. Voința 
au organizat, la popicăria 
T.C.H., întrecerile de po
pice, la trei categorii de 
vîrstă, dotate cu „Cupa 
16 Februarie", pe primele 
locuri clasîndu-se următo
rii concurenți : categ. 13— 
20 ani — Marius Burcă 
(Voința lila); categ. 21—35 
ani — Mihai Jurcă (Voința 
Deva); categ. peste 35 ani 
— Vaier Popa (Voința De
va).

Au participat 78 concu-

renți de la A. S. Voința 
Deva, Constructorul Deva, 
Voința și Foresta Ilia.

Prof. MIRCEA SIRBU

★
Consiliul orășenesc 

educație fizică și sport 
meria, în colaborare 
Comitetul orășenesc
U.T.C. și Asociația spor
tivă C.F.R. au organizat 
„Cupa 16 Februarie" la 
tenis de masă, șah, volei 
și handbal.

Cei peste 200 tineri din 
școlile și întreprinderile 
din localitate și-au de
semnat în final următorii 
cîștigători — tenis de ma
să : Dumitru Rădic
(I.M.M.R.) ș-a clasat pe 
primul loc, după ce a în
vins în finală pe Iosif 
Ciupei de la I. Marmura. 
La șah, categ. 10—11 ani : 
Marius Șchiopu (Șc. gen. 
1), categ. 13—14 ani : Ion 
Amalinei (Șc. gen. 2), ca
teg. 14—15 ani : Marius 
Streuț (Liceul industrial); 
peste 19 ani — Nicolaie 
Petruța (I.M.M.R.), iar la 
fete categ. 14—19 ani, 
Daniela Streuț (Liceul in
dustrial).

La handbal, locul întîi a 
fost ocupat de Liceul 
dustrial Simeria, iar 
volei tinerii voleibaliști 
la Liceul industrial 
învins în finală pe cei 
la Revizia de vagoane 
meria-Triaj. (Ion Jura, 
respondent).

■ METALUL HUNE
DOARA — INDUSTRIA 
SIRMEI C. TURZII 5095— 
4994. întâlnirea a contat 
pentru prima etapă a di
viziei A, masculin, seria 
Nord, și a oferit o partidă 
de modestă factură tehrr- 
că, în care gazdele, n< - 
glijînd valoarea adversa
rului, au cîștigat cu greu, 
la individual scoru’ fiind 
de 4—2.

între cei mai buni ju
cători s-au detașat T. Țăl- 
nar (888 p.d.) 
de și I. Roșea 
de la oaspeți, 
corespondent).

Fază din meciul amical 
Mureșul Explorări Deva — 
C.S.M. Reșița.

Meci amical Mureșul Explorări
Deva-F.C.M. Reșița 1-1 (0-1)

De data aceasta oaspeți 
ai devenilor au fost frun
tașii seriei a IlI-a a di
viziei B. A fost o înfrun
tare reușită, reșițenii eta- 
lînd o forță deosebită, ma
turitate, antrenorul Firi- 
țeanu îngemănînd într-un 
joc tactic forța lui Uțiu, 
Bucico, Oancea cu tehnica 
lui Portik, Radu, Doja, 
Croitoru. Pe drumul ridi
cării ștachetei cit mai a- 
proape de echipele de di
vizia B, antrenorul Ladis- 
lau Vlad a pregătit bine 
acest meci, trimițind în te
ren cel mai bun „11“ (mi
nus Vidican, încă acciden
tat). Desigur că în timp 
se va ridica forța și matu
ritatea echipei devene, iar 
jocul cu Reșița a avut o 
reușită deplină, prin con
fruntarea cu aspecte deo
sebite de joc, trăgîndu-se 
multe învățăminte nece
sare pentru viitor.

Gazdele au început jocul 
bine, ca în toate partide
le de pînă acum, creîn- 
du-și ocazii nevalorificate 
însă pe tabelă, datorită 
pripelii din fața porții. Pe 
rînd, Preda, Stoica, M. Ma
rian nu au materializat 
trei bune centrări.

F.C.M. nu va rata însă, 
la o acțiune de contra
atac Croitoru trimițînd, în

min. 31, mingea la vinclu: 
0—1.

După pauză, Stoica ra
tează un penalti, în min. 
47, după care urmează o 
perioadă de dominare netă 
a devenilor, care insistă 
și marchează în min. 55, 
prin I. Popa și vor con
trola jocul. Stoica șutea- 
ză năprasnic de pe dreap
ta, șut deviat de portar, 
Mechenici lovește puternic 
mingea cu capul, la o cen
trare de pe stînga a lui 
Preda, dar balonul ajunge 
pe centrul porții, iar în 
minutul următor Preda lo
vește plasat, dar slab o 
minge, care dă prilejul 
portarului oaspe să se re
marce din nou. 
încheie cu două 
a lui Portik și 
M. Marian.

A arbitrat C. 
va;.

Mureșul Explorări: Bala 
(Naghi) — Bucur (Novac), 
Ștef (Nicoară), Mechenici, 
Fogoroși, Tirchinici, Preda, 
Ștefănescu, Dumitreasă (I. 
Popa), M. Marian, Stoica.

F.C.M. Reșița: Boșca — 
Dubovan (Cojocaru), Uțiu, 
Bucico, Telescu, Croitoru 
(Atodiresei), Portik, Radu, 
Oancea, Mihale, Doja 
(Zah).

VOICU LÂZÂRUȚ, 
corespondent

Partida se 
ocazii, una 
alta a lui

Matei (De

I

I
Foto : IOSIF GRCNNER.
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Sala de sport „Construc
torul H“ din Hunedoara 
a găzduit un reușit triun
ghiular de lupte libere t 
Hunedoara — Petroșani — 
Timișoara, contînd pentru 
etapa a II-a a campionatu
lui național, rezervat oa- 
deților și juniorilor. Dove
dind o bună pregătire 
tehnică și tactică, hune
dorenii, antrenați de Emil 
Nicoară, Cornel Vlad și 
Gheorghe Grigorie, au în
vins ambele partenere, 
ocupînd primul loc în cla
sament. Au plăcut în 
mod deosebit sportivii 
Viorel Cosma, Doru Cioba- 
nu (ambii de la „Construc
torul") și Marius Văcărea- 
nu (de la C.S.Ș. Petroșani).

lrwi i rm.|
„CUPA DE IARNĂ*
Sala sportului „Construc

torul" din Hunedoara, ale 
cărei tribune au fost arhi
pline cum de mult nu am 
mai văzut, a găzduit, tim,p 
de două zile, reușite în
treceri de handbal feminin 
dotate cu „Cupa de iarnă".

In urma unor dispute de 
bun nivel tehnic și spec
tacular, primul loc a fost 
ocupat de formația hune- 
doreană Constructorul, an
trenată de prof. T. Mer- 
cea (24—19 cu Tricotextil 
Sighetul Marmației, 21—17 
cu Carpotex Brașov, 21—20 
cu Voința Odorhei, 33—21 
cu Dacia Arad și 31—20 
cu C.S.Ș. Hunedoara).

De notat este că hune- 
doreana Cristina Răcău- 
teanu a fost cea mai efi
cace în atac, înscriind 50 
de goluri. (loan Pădureanu, 
corespondent).

Cupa „Corvin" la schi
în organizarea Comitetu

lui municipal Hunedoara 
al U.T.C. și a echipei Sal- 
vamont din același muni
cipiu, într-un decor de 
basm, pe pîrtia de la Rîu- 
șor, duminică, s-au des
fășurat întrecerile din ca
drul cupei „Corvin" la 
schi. Zeci de copii, tineri 
și... foști tineri, oameni ai 
muncii din Hunedoara și 
Deva s-au întrecut, în li
mitele categoriilor de vîr
stă respective, pentru cuce
rirea invidiatului trofeu. 
Chiar dacă bătălia cu se
cundele l-a departajat pe 
fiecare concurent, se poate 
spune că 
schiori și 
trivă, au 
nătate și

Pentru
o întrec ■'re, iată și numele 
celor ca.? au ocupat pri
mele locuri:

categoria pină la 7 ani
— Zsok Isabela, Oana Pă
durar, Maria llca (feminin) 
și Dan Burcă, Itoafă Călin, 
Ștefan Fara — jr. (mascu
lin);

7—11 ani:
Erica Gh.

categoria
Diana Fira,
Beteg, Irina Crivăț (f) și 
Călin Pădurar, Mircea Chi- 
rica, Dan Ursu (m);

categoria 12—17
Emanuela Mafteiu, 
Epereși, Alina Hera (f) și 
Lucian Dudai, Crinel Be- 
teg, Vlad Micu (m);

ani:
Iulia

toți cei prezenți, 
spectatori deopo- 
cîștigat. In să- 
bună dispoziție, 
că, totuși, a fost

categoria 18 —35 
Agni Dumitru (f) și 
Fara, loan 
sie Maior

Scheau,
(m);

ani i
Ștefan
Dioni-

peste 35 ani Icategoria
Avei Rițișan, Petru Iloni, 
Ștefan Varga. (M. D.), „
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SE REGLEMENTEAZĂ CIRCULAȚIA 
RUTIERA SI FEROVIARA
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O 
tineri 
au realizat un 
cu totul original, destinat 
proiectanților de locuințe 
sast obiective industriale. Pe 
un ecran, specialiștii pot 
vedea viitoarea construcție 
din toate unghiurile.

Dacă noua construcție 
distonează cu altele din 
zona respectivă, sau dacă 
amplasarea ei implică une- 
fa ițiscuri pentru activitățile 
ce se desfășoară In alte 
obiective computerul aver
tizează asupra acestui lu
cru.

★

0 
drul 
șl minier Bitola din Iugo
slavia urmează să fie con
struită termocentrala „Bl- 
tola 4". Obiectivul va intra 
In funcțiune in 1990 și va 
avea o capacitate de 210 
MW. la fel ca celelalte trei 
unități energetice construite 
sau aflate in curs de con
strucție in aceeași zonă. 
Cele patru termocentrale 
dm R.S. Macedonia vor 
produce anual 4,4 miliarde 
IrWh.

MOSCOVA. - Doi 
cercetători din Kiev 

computer

BELGRAD. - In ca- 
complexului energetic

DIN TĂRWtE

el înlocuiește vechiul |
va r At i rt T t-i _

Un nou 
a fost construit 
șoseaua magls- 
leagâ regiunile 

și de sud ale

0 SOFIA. - La combi
natul de antibiotice din 
orașul bulgar Razgrad a 
fost pus in -funcțiune un 
sistem de microprocesoare 
pentru conducerea biosin- 
tezel la producția de dife
rite preparate, 
tem 
BTA 
rea a pește 50 de 
tehnologice, fără a 
necesară intervenția 
torului.

Noul sîs- 
informează agenția 
asigură coordona- 

procese 
mal fi 
opera-

o HANOI, 
pod rutier 
recent pe 
trai 6 core 
de nord
Vietnamului. Realizat după 
cerințele circulației moder
ne, 
pod, devenit necorespunză- . 
tor, din provincia Ha Nam, 
relatează agenția VNA.

In R.S. Vietnam se des
fășoară, in prezent, o ac
țiune susținută pentru mo
dernizarea căilor de trans
port, refacerea și întreține
rea șoselelor, obiectivul ur
mărit constind in asigura
rea unor condiții corespun
zătoare pentru transportul | 
mărfurilor șl pasagerilor in • 
diferite provincii ale țării. |

* 
__ _____ I

I

I*
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armelor nucleate din Eu
ropa. In cadrul reuniunii 
a fost adoptat un amplu 
program de acțiuni împo
triva amplasării de rache
te nucleare pe pămîntul 
european.

După cum s-a anunțat, 
„Apelul de la Krefeld" a 
fost semnat pînă în pre
zent de peste 5 milioane 
de locuitori al R.F.G.

alimente au crescut in lu
na ianuarie In medie cu 2,7 
la sută, s-a anunțat ofi
cial la Washington. Creș
teri — cele mai mari din 
anul 1980 — au fost în
registrate îndeosebi la 
pește, legume și carne de 
porc.

■ VIENA. - După ce in 
luna Ianuarie indicele pre
țurilor cu amănuntul a 
crescut in Austria eu 5.4 
la sută, la Viena a fost 
anunțată o nouă majorare 
a prețurilor, de data a* 
ceasta la zahăr. Măsuri 
asemănătoare se vor lua 
și în legătură cu alte pre
țuri și tarife.

■ PRETORIA. - Peste 
5 000 de africani au luat 
parte în orășelul Atterid* 
geville rezervat populației 
africane, de lingă Preto
ria, la o manifestație, în 
cadrul căreia s-au pronun
țat pentru înlăturarea se
gregației rasiale din șco
lile sud-africane. Pur ti nd 
pancarte în care revendi
cau dreptul egal la edu
cație și abolirea politicii 
de apartheid, participanții 
au cerut, de asemenea, eli
berarea lui Nelson Man
dela, lider al Congresului 
Național African, și a altor 
mifitanți ai populației de 
culoare aflați în închiso
rile regimului de la Pre
toria.

■ WASHINGTON. - In 
Statele Unite prețurile la

t

GRANULE MICROSCOPICE
DE LATEX

N.A.S.A. va comercializa 
OAtd viitor primul produs 
realizat in spațiu - granu
le microscopice de 
fabricate la bordul navetei 
spațiale, care pot fi utili
zate in cercetări medica
le Și industriale - relatea
ză agenția France Presse. 
Aceste granule vor avea 
un diametru de 10 milio
nimi de milimetru și vor fi 
perfect sferice, imposibil 
de realizat în condițiile 
gravitației terestre.

PLOILE ACIDE

latex,

toarea senzație pe care o 
încearcă mai toți conducă
torii auto in timpul nopții • 
orbirea provocată de iumi- 
na farurilor autovehicule
lor circullnd in sens In
vers. Grafie unui dispozi
tiv electronic, în momen
tele care preced încrucișa
rea celor două mașini, fa
rurile sini trecute automat 
pe faza mică.

CENTRU DE CERCETĂRI 
IN DOMENIUL NAVIGApEI

formă mult mai comodă 
pentru poziția celor două 
mîini. Supranumită .Veio- 
type“, noua mașină este do
tată și cu casete cu memo
rie și cu un display d- 
scriere rapidă.

MOTOARE 
DIN .CERAMICA*

de

la 
a

încălzirea locuințelor 
apei menajere.

RESTAURAREA 
MUZEULUI LUVRU

fi

Așa-numitele ploi acide 
amenință acum și zone din 
emisfera sudică a globului, 
după ce efectele lor au fost 
resimțite in statele indus- 
fnafizate, se arată Intr-un 
studiu elaborat de Uniunea 
Internațională pentru con
servarea naturii, cu sediul 
ta Geneva. Ploile acide re
prezintă un fenomen meteo
rologic nou, apărut ca ur
mare a creșterii gradului 
de poluare a atmosferei.

PELE - ACTOR DE FILM

In rada portului Odessa 
se desfășoară lucrările de 
amenajare a unui centru, 
unic in țară, de cercetări 
în domeniul navigației. Ast
fel, pe o porțiune separată 
din mare vor fi create ar
tificial condițiile din tonele

Asistăm în zilele noastre 
la o pătrundere masivă in 
industrie a unui nou mate
rial — ceramica —, relevă 
revista franceză .Le Point’, 
Nu este vorba despre mi
lenara ceramică din care 
își confecționau vase stră
moșii noștri, ci de un ames
tec de nisip și azot cu o- 
daosuri speciale, prelucrat 
la o temperatură înaltă. 
Noul material se widen-

S-a aprobat proiectul de 
restaurare și modernizare a 
renumitului muzeu Luvru, 
care urmează să fie defini
tivat pină in anul 1989. Se 
prevede, intre altele, reali
zarea unui vast ansamblu 
subteran, care va lega di
feritele părți ale muzeului, 
a cărui suprafață va fi ex
tinsă cu citeva mii de me
tri pătrațl, prin mutarea din 
clădire a Ministerului de 
Finanțe.

VASE SANGUINE LIPITE

J J

ncridiniic

Celebrul jucător de fot
bal Fele, 
de 43 de ani, 
un contract j 
cinematografic 
pentru 
principal în filmul 
Mico". 
plăcea 
oarece 
Robin 
Pole.

acum In virstă 
a semnat 

cu un studio 
brazilian 

a interpreta rolul 
„Pedro 

„Personajul i-ar 
oricărui actor, de- 
este un fel de 

Hood", a spus

AUTOMAT... 
PE FAZA MICA

Bou- 
tele-

Algerianul Rachid 
berkria, depanator de 
vizoare in localitatea Taher, 
zjte autorul unui proiect 
grație căruia, se apreciază, 
va putea fl evitată supără-

cele mal dificile de navi
gație de pe mările șl ocea
nele lumii. In prezent, sînt 
reproduse aici condițiile de 
navigație din Canalul de 
Suez: praguri artificiale, fa
ruri, marcale reconstituind parifia primelor mașini 
cele mai periculoase por- motoare din „ceramică".

țiază printr-o neobișnuită 
rezistență mecanică și ter
mică. Calitățile lui sînt adt 
de avantajoase incit, susțin 
specialiștii, spre anul 1990 
ne-am putea aștepta la

cele mai periculoase por
țiuni ale acestei căi mari
time. Specialiștii susțin că 
viitorii căpitani de nave, 
antrenindu-se în aceste con
diții, vor suporta mai ușor 
stressul psihologic constatat 
la cei care traversează In 
perioadele de vfrf acest 
canal.

CLAVIATURA NOUĂ 
LA MAȘINILE DE SCRIS

O firmă olandeză a pus 
la punct o nouă claviatură 
pentru mașinile de scris la 
care se poate bate cu o vi
teză de trei ori mai mare 
decit la tipurile obișnuite. 
Claviatura conține clape cu 
silabe amplasate in arc, o

a-
cu

CĂLDURĂ PE BAZA 
DE ELEMENȚI CALORICI

In viitor, s-ar putea apli
ca fiecărei locuințe un sis
tem de încălzire elaborat, 
inițial, pentru aparatele 
cosmice, scrie „Science Di
gest". Este vorba despre 
așa-numitele elemente ca
lorice care au un avantaj 
față de sistemele energeti
ce tradiționale prin faptul 
că în aceste instalații nu au 
loc procese de ardere, e- 
nergia chimică transtormîn- 
du-se direct in curent elec
tric. Generatoarele de căl
dură pe bază de elemenți 
calorici ar putea fi folosiți

Specialiștii de la Centrul 
leton de neurochirurgie au 
realizat o substanță ade
zivi pentru Kpireo vaselor 
sanguine in timpul opera
țiilor chirurgicale.

Adezivul se prepară chiar 
In sala de operație, din 
două prafuri. Specialiștii a- 
firmă că noul preparat va 
fi deosebit de util în inter
vențiile pe creier.

MOR LEBEDELE

Zoologii au constatat că, 
■In iazurile din Marea Bri- 
tanie, mor, anual, din cau
za intoxicației cu plumb, 
peste 600 de lebede. Prin 
observații vizuale și cu a- 
jutorul unor aparate elec
tronice, ei au stabilit că le
bedele se intoxică din cau
ză că înghit... banalele 
ghiulele de plumb folosite 
de pescari la undițe.

Pentru a evita pe viitor 
astfel de situații, se vor fo
losi detectoare electronice, 
cu ajutorul cărora se va 
verifica periodic dacă lebe
dele nu au înghițit cumva 
bucățelele de plumb, care 
le-ar putea fi tataie.
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în ultimele 24 de ore au 
fost degajate de zăpadă și 
redate circulației rutiere 
marea majoritate a drumu
rilor naționale. Au mal 
rămas închise porțiuni din 
DN 22, pe distanța Rîirnni- 
cu Sărat — Balta Albă, și 
pe DN 41 Daia — Oltenița.

Datorită intensei activi
tăți ce se desfășoară pe 
toate căile rutiere care au 
avut de suferit în urma 
căderilor de zăpadă și a 
viscolului, o mare parte a 
acestora vor fi redate cir
culației, urmînd ca toate 
căile rutiere din țară să fie 
deschise pe întregul par
curs. Se atrage, totuși, a- 
tenția conducătorilor auto.

profesioniști și amatori, să 
manifeste multă atenție, 
întrucît în urma utilaje
lor angajate în deszăpe
zire au rămas straturi de 
zăpadă acoperite cu ghea
ță care sînt generatoare 
de derapări.

Pe toate magistralele fe
roviare ale țării se circu
lă normal. în stațiile Palas 
(Constanța), Medgidia, Fe
tești șl Ciulnița, unde ac
tivitatea de manevră este 
mai anevoioasă, se lucrea
ză intens pentru degaja
rea macazelor, dar, și pe 
această distanță, transpor
tul feroviar, de pasageri 
și mărfuri, se desfășoară 
normal.

ÎNTREPRINDEREA
DE PRELUCRARE A LEMNULUI DEVA 

încadrează
pentru secția de mobilă Hațeg :

• tîmplari
• frezori
• sudori.
încadrarea se face în conformitate cu 

Legea nr. 12/1971, iar retribuirea conform 
Legii nr. 57/1974 republicată.

Informații la sediul întreprinderii din De
va, strada Dr. P. Groza nr. 24.

UNITATE DE BLĂNĂRIE Șl PIELĂRIE

I.C.S. Mărfuri industriale Deva informea
ză cumpărătorii că în municipiul Deva s-a 
deschis o unitate specializată în desfacerea 
articolelor din blănărie și pielărie.

Unitatea este amplasată pe str. Andrei 
Mureșanu (lîngă casa de cultură) și funcțio
nează zilnic, între orele 10—18.

exprimă sincere regrete pen
tru pierderea colegei dragi

CREPCEA MINERVA 
din Rișca 

și îi vor păstra o neuitată 
amintire.

’mica""
publicitate

V1NZAR1

• Vind apartament 4 came
re, gaze, hol central, două 
grupuri sociale. Deva, zona 
pieței. Telefon 16624. (4240)

• Vind convenabil radioca-
setofon stereo J.V.C. Hunedoa
ra, telefon 13940. (c. 25)

OFERTA DE SERVICIU

• Caut menajeră internă.
Deva, telefon 20117. (4245)

PIERDERI

• Pierdut legitimație de ser
viciu, pe numele Gorgă 
Gheorghe, eliberată de C.S.H. 
O declar nulă. (c. 24)

• Pierdut legitimație de ser
viciu, eliberată de E. M. Ghe- 
lari, pe numele Vasilache Du
mitru, cu numărul 64984. O 
declar nulă. (c. 1)

DECESE

• Colectivul Oficiului 
P.T.T.R. Baia de Crlș își

• Familia îndurerată a- 
nunță decesul, după o 
lungă și grea suferință, a 
celui ce a fost

LEMNARU VIRGILIU 
pensionar C.F.R.

Corpul neînsuflețit se 
află depus la capela ci
mitirului din strada Emi- 
nescu. Deva.

în mor mintarea are loc 
astăzi, orele 15.

(4747)

• Colectivul de oameni ai 
muncii de la R.C.M. Deva, 
profund îndurerat de înceta
rea din viață a colegului

LEMNARU VIRGILIU, 
în vîrstă de 62 ani, trans
mite sincere condoleanțe fa
miliei îndoliate. (4244)
• Soțul, fiica, ginerele, 

nepotul, profund îndurerați, 
■anunță încetarea fulgeră
toare din viață a celei ce a 
fost

BORNEMISA MARIA.
înmormîntarea va avea loc 

azi, 21 februarie, orele 14, în 
cimitirul din strada Eminescu. 
Deva.
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