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ÎN ZIARUL DE AZ!

Hotărirea proprie „literă de lege" pentru

Ritm și calitate în realizarea 
INVESTIȚIILOR

Sarmize- 
unele ră- 
anul tre-

vă refe.

coordo- 
Nicolae

— Ce sarcini are in acest 
an colectivul Șantierului nr. 
3 Hațeg, tovarășe loan Is
pas, șef al șantierului ?

— Importante, mobilizatoa
re, realizabile.

— Concret...
- 132 de apartamente, 

dintre care 89 în Hațeg, ce
lelalte în Bărăștl, Bretea Ro
mână șl Peșteana, o stație 
de bioxid de carbon la în
treprinderea de bere, ate
lierul școală de la liceul a- 
groindustrial, alimentare cu 
apă — toate în Hațeg, ha
nul turistic de la * 
getusa, unde avem 
mineri în urmă din 
cut; alte lucrări.

- Vă rugăm sâ
riți și la stadiile de execu
ție și la termenele de pre
dare.

I — Apartamentele, toate tn 
ocest an, desigur, lucrăm la 
blocul 20, cu 40 de aparta
mente, din Hațeg, pe care 
îl vom preda în luna iunie. 
Slntem în grafic și îl vom 
termina la timp. Mai lucrăm 
la blocul din Bretea Româ
nă, unde oamenii 
națî de maistrul 
Trașcă sînt hotărîți să-l ter
mine pini la sfîrșitu# lui fe
bruarie, la cel de la Bărăști, 
pe care-l executăm într-o 
soluție nouă, premieră pe 

.trustul nostru (din panouri 
Jmari finisate), urmtnd să-l 
predăm în aprilie și, bine
înțeles, la hanul de ta Sar- 
mizegetusa. De luni, 13 fe
bruarie, maistrul Mircea 
Bencău împreună cu oame
nii lui au început aici zidă
ria la etajul I. Obiectivul va 
trebui finalizat anul viitor și 
avem toate motivele să spe
răm că vom respecta terme
nul.

- Cu ce probleme se con
fruntă la’această oră șantie
rul din Hațeg ?

— Dacă s-ar îmbunătăți și 
activitatea de aproviziona
re, atunci ar există toate 
condițiile să ne realizăm, 
chiar să ne depășim planul 
pe acest an. Nu avem o- 
biective prea grele, dispu
nem de un colectiv bun de 
muncă - șl i-aș evidenția 
pentru hărnicia și ă'bnegațla 
lor la lucru, pe șefii de e- 
chipâ Vosile Ilie, 
Ludovic, Gheorghe 
Alexandru Ronea —,

Magyarl
Bălan, 

am pre- DUMITRU GHEONEA

LIVRĂRI LA FONDUL DE STAT

din I ocolita-

excelenta ca- 
intervenție a

la realizarea 
ce revin loca- 
Astfel, în a- 

prin baza vo-

Camera de comandA-dispecerat a uzinei de preparare 
de la E. M. Deva. în foto : operatoarea Ana Filip.

Țăranii cu gospodărie 
individuală din comuna 
Lunca Cernii de Jos do
vedesc hotărîrea lor de 
a-și aduce o contribuție 
însemnată 
sarcinilor 
lității lor. 
ceste zile, 
lantă din localitatea cen
tru de comună au fost 
preluate 73 de bovine, 
realizîndu-se cele 30 tone

decît In anul trecut, 
că n-avem decît să

gătit mai bine- planul pa 
1984 ..........
așa 
muncim, să ne facem da
toria.

— Cum v-ațl gîndit să ma
terializați recentele hotărîri 
ți măsuri privind perfecțio
narea sistemului de aplicare 
o acordului global în con- 
strucții-montaj, prin prelua
rea lucrărilor în antrepriză ?

Oamenii noștri cunosc 
aceste măsuri și se strădu
iesc să le materializeze ne
abătut. Este vorba, în fapt, 
de încadrarea riguroasă a 
tuturor lucrărilor în graficele 
de execuție șl predarea la 
termen a obiectivelor, de rea
lizarea lor cu consumuri re
duse de materiale, combus
tibil șl energie și la nivel 
calitativ superior — obligații 
pe care ie aveam și înain
te, dar acum neonorarea lor 
se va răsfrînge direct, con
cret asupra cîștigurilor pe 
care le vom realiza. Aceasta 
presupune să fim mai har
nici, mal disciplinați, mal 
economi în munca noastră. 
Și mal presupune un spri
jin susținut din partea bene
ficiarilor de Investiții, în a 
ne asigura în timp optim 
toate condițiile de lucru, o 
colaborare mal strînsă cu 
cei care produc și ne livrea
ză materialele.

— Ați întreprins unele mă
suri concrete, specifice ?

— Da. Am trecut la con
centrarea cit putem mal mult 
a utilajelor și forței de mun
că pe obiective și lucrări șl 
la policalificarea meseriași
lor. De exemplu, mozaicarii 
execută șl șape și lipesc 
covoarele din P.V.C., dulghe
rii încep blocul de la să
pături, trec la cofraje, la 
montarea panourilor mari și, 
la nevoie, fac și parchetară, 
ceilalți muncitori pot executa 
de asemenea, mal multe o- 
perații. Lucrînd ia acest mod, 
fiind mai exigeați cu noi în
șine, strîngȘnd colaborarea 
cu toți factorii implicați în 
realizarea Investițiilor, ne 
vom putea încadra în recen
tele hotărîri adoptate in a- 
cest important sector ai e- 
conomîei naționale, ne vom 
îndeplini și depăși toate 
prevederile de plan.

de carne prevăzute prin 
planul primului trimes
tru. Printre cel mai har
nici crescători de animale 
și contractanți cu statul 
se numără : Petru Vîrto- 
pean din Lunca Cernii 
de Sus, Ion Prejban, din 
Valea Babii, Ion Ștefoni, 
din Gura Bordului, Vi- 
chente Prejban, din 
Lunca Cernii de Jos șl 
mulți alții.
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PROBLEMA NUMĂRUL 1 REALIZAREA
RITMICĂ A PRODUCȚIEI cocs

Nu greșim dacă spunem 
că de la punerea In func
țiune a celor două baterii 
de cocsificare, realizarea 
ritmică a producției de 
cocs a rămas o problemă. 
De aici, o adevărată Înlăn
țuire negativă în fluxul de 
producție al combinatului: 
nu s-a îndeplinit planul la 
producția de fontă cenușie, 
turnătoriile — nu numai 
de la Călan — n-au primit 
fonta necesară șl nu și-au 
realizat planul la piese 
turnate. Deci, să subliniem: 
cocsul a fost șl rămîne 
problema numărul 1 la CJS. 
„Victoria" Călan, a cărei 
rezolvare nu mai îngăduie 
nici o amlnare.

— Așa este și sintem pe 
deplin conștiențl de a- 
ceastă situație, de acest 
adevăr — spunea șeful sec
ției cocsificare, ingine
rul Can din Trifan, care 
In scurtă vreme de cînd se 

1 află In fruntea secției, a 
făcut multe lucruri bune.

— Cum ați început anul 
acesta producția de cocs, 
pentru că erau multe anga
jamente, promisiuni 7

— în ianuarie ne-am rea
lizat planul în procent de 
82,68 la sută. La zi avem 
73,61 la sută din planul

Colectivul atelierului „re- 
ductori11 de la întreprin
derea chimică Orăștie nu 
este unul dintre cele mai 
mari din unitate. Dar ac
tivitatea pe care o desfă
șoară și produsele execu
tate aici — diferite tipuri 
de reductori, matrițe etc. 
— sînt dintre cele mai im
portante. Firesc deci, ca 
principala direcție în care 
își concentrează atenția or
ganizația de partid din a- 
telier — utilizînd toate for
mele șl mijloacele muncii 
politico-organlzatorice și 
educative — să fie mobili
zarea comuniștilor, a tu
turor muncitorilor în ve
derea realizării ritmice a 
sarcinilor fizice de plan, 
la un nivel calitativ supe
rior și în condiții de efi
ciență sporită.

Aflîndu-ne în mijlocul 
comuniștilor de la atelie
rul „reductori" am căutat 
să vedem cum acționează 
ei pentru traducerea în 
viață a propriilor hotărîri 
și a sarcinilor ce le revin 
din hotărîrile adoptate de 
organele superioare.

perioadei lunii fe-aferent 
bruarie.

— De ce nu v-ați realizat 
planul In ianuarie ?

— O spun cu toată răs
punderea : cauza principală 
a fost lipsa cărbunelui: în 
zilele de 26 șl 27 ianuarie, 
de pildă, am avut schim
buri în care am realizat 
zero piloțl de cocs, în altele 
18, 24 piloțl, în loc de 40.

RADAR COTIDIAN... PE PLATFORMA 
SIDERURGICA DIN CĂLAN

Ne-am redresat greu. Este 
adevărat, în secție există 
și multă indisciplină.

— Dar v-ați redresat 7
— Acționăm pe trei fron

turi: redresare, plan la
zi, reparații. Redresarea 
aprovizionării cu cărbune 
de bună calitate a însem
nat, cum 
simțitoare 
producției 
februarie 
gurat cărbune din import 
și indigen. Deci, rețeta fie
cărei șarje de cocs are în 
prezent componenți de 
bună calitate, spre deose
bire de luna ianuarie cînd 
șarjele se compuneau doar 
din două sorturi de cărbu-

e și firesc, o 
redresare și a 
de cocs. Din 3 

a.c., avem asl-

— Este de la sine înțe
les — sublinia Dumitru 
Negrău, secretarul organi
zației de bază — că ma
joritatea hotărîrilor pe ca
re le adoptă organizația 
noastră își trag seva din 
hotărîrile 
tate de 
dului și 
nele de 

și măsurile adop- 
conducerea parti- 
statului, de orga- 
partid județean,

VIAȚA DE PARTID

orășenesc sau din între
prindere, ele corespunzlnd 
obiectivelor concrete ce re
vin colectivului nostru în- 
tr-o etapă sau alta.

— Cum procedează bi
roul organizației de bază 
în vederea inițierii și a- 
doptării celor mai viabile 
hotărîri menite să implice 
temeinic organizația de 
partid în conducerea acti
vității economice, în mo
bilizarea comuniștilor, a 
celorlalți oameni ai mun
cii pentru realizarea sarci
nilor ce le revin 7 

ne și acesta necorespunză
tor calitativ. Așa că și coc
sul nostru are o rezistență 
de 71—72 la sută, se înca
drează în indicatorii admiși 
de umiditate și cenușă.

— Deci, din 3 februarie 
încoace aveți asigurate con
diții să vă faceți planul 
zi de zi. Dar planul nu se 
realizează.

— Ne aflăm în situația 

să realizăm constant 1 450— 
1500 tone de cocs pe zi, 
de bună calitate. Dacă vor 
fi rezolvate și alte proble
me cu care ne confrun
tăm' — funcționarea ire
proșabilă a transportului 
la expedierea cocsului; 
continuitatea în aprovi
zionarea cu materii prime 
de calitate (să avem din ce 
compune șarja), respectarea 
disciplinei muncii și teh
nologice.

— De cine depinde re
zolvarea acestor probleme?

—• Primele două depășesc 
puterea secției. Cea de a 
treia este a noastră. Cum 
spuneam, există în secție 
multă indisciplină. Oa
meni care lipsesc de la lu
cru zile în șir, întârzie, 
vin în stare de ebrietate, 
părăsesc locurile de muncă, 
nu supraveghează utilaje
le. Petru Dragomir,

Se știe că formația civi
lă de pompieri a orașului 
Hațeg este deținătoarea 
locului I pe țară, ca ur
mare a activității de pre
venire pe care o desfășoa
ră șl haremurilor reușite la 
concursuri. Un tapt petre
cut nu de mult avea să 
demonstreze 
pacitate de 
formației.

In colonia 
tea Păclișa a Grupului de 
șantiere Riu Mare-Retezat- 
Aval a izbucnit un incen
diu. Apreciind că acesta nu 
va putea fi stins numai eu 
forțele locale, conducerea 
grupului de șantiere a te
lefonat la Hațeg, cerind 
sprijinul formației civile de 
pompieri. Imediat s-a de
plasat la locul incendiului,

— O serie de hotărîri le 
stabilim pe baza sarcinilor 
ce își au Izvorul în cuvin- 
tarile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, din ho- 

_tărt’:ile partidului nostru, 
W* documentele adoptate 
la nivel național. Altele nî 
se transmit de la comitetul 
de partid al secției sau al 
întreprinderii. Cum proce
dăm ? Studiem temeinio 
euvîntările și hotărîrile •- 
mintite, extragem din ele 
sarcinile care ne revi* 
nouă concret șl, pe baza 
acestora, stabilim obiecti
ve pe care ne propunem sl 
le realizăm într-o perioa
dă mai scurtă sau mai 
lungă de timp. După ce 
sînt analizate în cadrul bi
roului, le includem în pla
nurile de activități trimes
triale, care sînt supuse 
dezbaterii și aprobării adu
nării 
bate, 
lege"

generale. Odată apro- 
ele devin „literă de 
pentru fiecare como»

MIRCEA LEPADATU

(Continuare in pag. a 3-a)

Veronica Soare,

mari greutăți, 
în vedere că

lian Gaie, loan Chlra, Pe
tre Donici, Gheorghe Ola- 
ru, Octavian Ciurar, loan 
Sanda, Veronica Soare, 
Ilie Bob, Victor Albăstrel 
ne fac 
Le-am pus 
dacă nu se vor încadra în 
disciplina muncii îi vom 
scoate din rîndurile noas
tre, O spun însă cu toată 
răspunderea că majorita
tea covîrșitoare a cocsa- 
rilor noștri sînt oameni 
destoinici, fondul colecti
vului este bun, sănătos.

Discuția cu șeful sec
ției cocsificare, începută 
în biroul său șl continuată 
la baterii, acolo unde se 
face cocsul, ne-a întărit 
convingerea că la cocseria 
din Călan muncește într- 
adevăr un colectiv bun, 
hotărit să-și îndeplinească 
îndatoririle cu cinste și de
votament. Cel mai mulți 
sînt comuniști, oameni 
vrednici, destoinici; Nicolae 
Neagoe, Marin Olnac, Du
mitru Caramlcios — coc- 
sari, maiștrii Stelian Fur
că — are cel mai bun 
schimb - —Levente Ado- 
riani, colectorlștii Vladimir 
Tudor șl Florea Jimborea- 
nu, inginerul Gheorghe 
Crăciun, de la formația 
de ungere și hidraulică, 
sînt doar cîțiva dintre ei.

GH. I. NEGREA

(Continuare in pag. a 3-a)

Nu numai
la concursuri

cu o autapompă cisternă, 
o grupa din codrul forma
ției, avlnd in frunte Chiar 
pe șeful acesteia, Ștefan 
Szanto. Ei au reușit să lo
calizeze și apoi să stingă 
Incendiul. Printre pompie
rii care au făcut deplasa
rea se aflau: Ludovic Olah 
I șl II, Mihai Bârsan, Ion 
Tiruță, Ion Luț, Emil Miclo- 
șonl, Gheorghe Cerbicea- 
nu.

Conducerea grupului de 
șantiere a ținut să mulțu
mească acestei brave for
mații civile de pompieri 
care, și de data aceasta, 
con fir mt nd locul I cucerit 
pe țară în întrecere, a dat 
dovadă de multă operativi
tate șl dăruire. (NICU 
SBUCHEA, corespondent).
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PIIRA^ARA- Poate trebu*e sâ devină o comună cu o importantă contribuție 
UUnwoftUH |a înfăptuirea autcconducerii și autoaprovizionării teritoriale
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„Pornind de Io faptul că pâmîntul reprezintă un bun național 
al întregului popor, producerea și contractarea de produse agricole 
constituie o obligație patriotică a fiecărui țăran, a fiecărui dețină
tor de pămînt, sub orice formă”.

NICOLAE CEAUSESCU

Vom înfăptui in mod exemplar 
sarcinile pe acest an

Organele și organizațiile de 
partid — puternic factor mobilizator

Comuniștii, ca de altfel 
toți oamenii comunei noas
tre au primit cu deplină a- 
probare Programul unic de 
creștere a producției agri
cole in gospodăriile perso
nale ale membrilor coope
rativelor agricole de produc
ție și in gospodăriile p'odu- 
cătorilor particulari. P-og-a- 
mu> reprez|nto o expresie a 
preocupării și grijii deose
bite ce o acordă conduce-ea 
partidului nostru, tovorășu' 
Nicolae Ceaușescu. dezvoltă
rii continue a economiei ro
mânești. traducerii în viață a 
obiectivelor Congresului al 
Xll-leo al P.C.R. Așo cum 
arăta secretarul general al 
partidului, în cuvintorea ros
tită la Consfătuirea de lucru 
de la Sinaia, sectorul socia
list al agriculturii va ovea 
și in continuare rolul deter
minant în producția agricolă 
vegetală și animală. în rea
lizarea fondului de autoapro- 
vizionare și a fondului de 
stat. In virtutea acestui a- 
devăr, comitetul comunal de 
pdrtid va acționa pentru 
sporirea continuă a recolte
lor la hectar, a producției

zootehnice in coop e-at va c- 
gricolă, urmărind reofizceo 
unor producții cg- to-e re
cord in acest an. In oce tos* 
timp insă, vom spori oetir- 
tatea oc' tkc- oeo og că pee- 
tru a determina pe fiecare 
om ce trăiește in tocoritaîec 
noastră și deține oămirt in 
folosință seu in ț>-op':etc- 
te să cu a ve fiecare bucă
țica de teren, so obțină re
colte dt moi meri, sa creas
că dt mo- multe :emce și 
să contribuie la fondul de 
autoaprovizioncre și la fon
dul de stat. Țin să o'ăt aid 
că țăranii cooperator: și ce’ 
cu gospodării particula'e dis
pun in prezent de o supra
față de 3 947 ho teren. >or 
în gospodăriile lor se află 
1 891 bovine. 1 086 ovine. 
1 182 porcine și peste 14 800 
păsări.

Cum procedăm p oetic ? 
Am dezbătut pe larg preve
derile Programului unic în 
plenara cu activul din agri
cultură, în sesiunea consi
liului popular și în adunarea 
cetățenilor pe comună, unde 
am stabilit și metodele de 
acțiune. Vom continua să

dezbatem pe larg sarcinile 
ce ne revin în acest an în 
domeniul cgriculturii, al 
creșterii an malelor și ol con- 
troctărilor Ic fondul de stat 
>n toate organizațiile de 

meszM win adunările cetățe
nești pe sate. Vom organiza 
a scutii cu fiecare producă
tor. am alcătuit brigăzi care 
se deploseoză pe la fiecare 

iridemnind să se cul
tive in intiegîme pâmîntul, 
să se ceașcă animale în 
tocte gospodăriile. Propagan
da vizuală va fi axată pe 
•ea -zarea exemplară a sar- 
Cinor stabilite prin Progra
mul unic, iar gazetele de 
pe'ete vor populariza rezul
tatele obținute și pe cei ce 
se evidențiază in acest do- 
meniu. Avem toate condiții
le pentru îndeplinirea sorci- 
nHor înscrise în programul 
e-oborot de Comitetul Poli
tic Executiv cl C.C. ol P.C.R. 
și vom ocționa cu toată răs
punderea în ccest sens.

CORNEL MOISIN 
secretarul Comitetului 

comunal de partid 
Gura sada

— Tovarășă Rodiei Pri- 
secan, vicepreședinte al bi
roului executiv al consi
liului popular comunal, 
recent s-a încheiat recen
sământul animalelor do
mestice. Ce relevă datele 
obținute ?

— Sporirea numărului 
de animale în gospodăriile 
populației. Avem în pre
zent, în comparație cu a- 
ceeași perioadă a anului

trecut, mai multe bovine, 
porcine și păsări. Cum 
vom proceda pentru crește
rea numărului de ovine ? 
Vom înființa o stînă 
cooperatistă în care vom 
aduna toate oile coopera
torilor, iar turmei îi vom 
asigura pășune. Vom cu
răța întreaga suprafață a 
pășunii comunale și vom 
fertiliza o suprafață de 
circa 70 ha.

— în anul 1984, Gura- 
sada va trebui să predea 
la fondul de autoaprovizio- 
nare și la fondul de stat 
279 bovine, 215 porcine, 
341 oi și miei, 7 200 hl lap
te de vacă, 120 hl lapte 
de oaie ș.a. Cum acționați 
pentru realizarea acestor 
sarcini ?

— Am stabilit plan de 
producție pentru toate gos
podăriile în care este pre
văzut ce să cultive fiecare 
familie, ce animale să 
crească și ce să predea la 
fondul de stat.

LOGHIN BRETOTEAN: 
.Eu, ca și toți oamenii din 
satul Runcșor, aprobăm 
din toată inima prevederile 
Programului unic. Cum spu
nea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Consfătuirea 
de la Sinaia, cei ce lucrăm 
in zonele necooperativiza- 
te deținem o mare supra
față de teren și trebuie să 
contribuim mai mult la dez
voltarea economico-socială 
a țării, la aprovizionarea 
populației cu produse a- 
groalimentare".

LOGHIN RAICA: Jn cu- 
vintarea la Consfătuirea de 
la Sinaia, secretarul gene- 

Îral al partidului arăta că 
pâmîntul este bun al în
tregului nostru popor, de 

ț aceea se cere să fie cul- 
l tivat in Întregime, in fo- 
J losul țării și al fiecărui de- 
\ ținător de pămînt, indife- 
!rent sub ce formă".

RED. : Dumneavoastră a- 
veți pămînt. Cum î’ folo- 

i siți ?
/ L. BRETOTEAN: „Seamăn 
’ griu, porumb, cartofi, sfe- 
!clâ și altele. îmi asigur tot 

ceea ce are nevoie fami-

Virgil șl Maria Andri ea din satul Boiu de Jos sint gospodari de frunte ai comunei și 
•e mindresc. pe turn* dreptate eu animalele ce Ie cresc în gospodărie : două vaci, un 
viței, patru porci, nenumărate păsări.
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Oameni care-și înțeleg pe deplin rostul
Ha mea și livrez și la fon
dul de stat".

L RAICA: .Am 73 de ani, 
dar nu mă las de lucrul 
pămintului. Recent s-a în
tors acasă și Antonie, bă
iatul meu, ce o lucrat ca 
mecanizator și, impreună 
cu soția și nora, muncim 
toată suprafața de teren, 
creștem animale multe".

1
*

*

alte produse eu am înca
sat în 1983 peste 24 000 
lei"

RED. : lată un argument 
pentru Intrarea de produ
se la fondul de stat. Ne 
al-ăm in 1984, ce veți con
tracta pe acest an ?

L RAICA: „Doi boi, o ju- 
nincâ gestantă și peste 
1000 I lapte".

T. CRĂCIUN: .Voi pre
da o vacă, două oi și un 
porc".

D. ILINA: „Am de con
tractat un vițel, 3 oi, lapte 
de vacă și de oaie".

RED. : Se zice, și pe bu
nă dreptate, că animalele 
sint fala țăranului,

DRAGOMIR ILINA : „Așa 
este. Dacă vrei să afli ce 
tel de gospodar este un 
om, să te uiți întii ce are 
in grajd și in ogradă".

RED. : Să vedem, cei de 
față, ce animale țineți in 
gospodărie ?

L BRETOTEAN: .Am doi 
boi de muncă, trei vaci, 
trei juninci, un vițel, cinci 
porci Am ajuns la 30 fa
milii de albine".

L. RAICA: „Țin în pre
zent 13 bovine, din care 
trei sint vaci cu lapte".

TRANDAFIR CRĂCIUN: 
.Eu am două vaci, o ju- 
nincâ, două vițele, șase oi. 
Cinci porci".

D. ILINA: .Cresc doi boi, 
doi viței, 13 oi, trei porci".

TRANDAFIR COSTE: .Sin- 
tem patru in familie și ți
nem două vaci, trei viței, 
doi cai, porci și păsări".

RED. : La Consfătuirea 
de la Sinaia, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia 
necesitatea ca fiecare gos
podărie țărănească - in 
raport de suprafața de te
ren pe care o deține și de 
numărul de animale și pă
sări pe care trebuie să-l 
crească — să contracteze o 
anumită cantitate de pro
duse agricole și un anumit 
număr de animale, lapte 
de vacă și de oaie și alte 
produse.

T. COSTE: „Eu am în
cheiat in fiecare an con
tracte cu statul. In 1933 am 
predat doi tăurași, 800 I 
lapte de vacă, patru ovi
ne, un porc și alte pro
duse".

D. IUNA: Jn anul tre
cut am dat la stat un vițel, 
un porc, șapte oi, o vacă, 
1 000 I lapte de vacă și 
aîte produse".

L RAICA: .Predarea de 
produse agricole la fondul 
de stat este, cum a 
spus tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o îndatorire pa
triotică a fiecărui țăran. Jn 
satul nostru — Cimpuri de 
Sus, sat necooperativizat 
— toți oamenii încheie con
tracte cu statul. Printre cei 
mai vrednici, din acest 
punct de vedere, i-aș men
ționa pe losif Farcaș, Ște
fan Lupaș, Trandafir Ne
gru, Avei Lupaș și alții. Bi
neînțeles câ familia mea 
are și ea contracte".

L. BRETOTEAN: „Con
tractarea și livrarea de pro
duse agricole la fondul de 
stat este o importantă sur
să de ciștig pentru țăranii 
cu gospodării particulare. 
Pe cei trei tăurași, un porc, 
270 kg miere de albine și

T. COSTE: .Voi contrac
ta un tăuraș, cinci ovine, 
peste 1 000 I lapte".

L. BRETOTEAN: „Am de 
predat o vacă, doi tăurași, 
un porc, 300 kg miere de 
albine și alte produse. Eu 
gîndesc că fiecare om ce 
are pămînt este dator — 
așa cum prevede Progra
mul unic — sâ lucreze fie
care bucată de teren, să 
crească animale și sâ par
ticipe la înfăptuirea auto
aprovizionării teritoriale. 
Acesta este rostul fiecărui 
țăran".

I

Fiecare 
cooperator 

un gospodar 
de trunte

Sint membru coope
rator și, îndeplinindu-mi 
in fiecare an numărul 
de norme stabilit, bene
ficiez de lot in folosin
ța, pe care îl cultiv cu 
cereale, sfeclă, cartofi, 
legume și furaje. Da, și 
cu furaje, pentru că în 
gospodărie cresc multe 
animate. In prezent am 
două vaci, trei viței, 
cinci porci, păsări. Si
gur, nu este ușor să 
crești animale, căci ele 
cer lucru mult, dar mie 
și soției ne place să fie 
curtea plină de bovine, 
porci și păsări și ar 
trebui ca fiecare coope
rator să gîndească și să 
facă astfel. Familia mea 
iși asigură în întregime 
necesarul de hrană, ba 
realizează și in plus, 
ceea ce ii permite să 
predea la fondul de stat 
cantități mari de pro
duse agricole. In 1983 
am dat la contract un 
vițel și un porc. în a- 
cest an voi preda o 
vacă, un tăuraș și lapte. 
Este bine ca asemenea 
să procedeze toți cei
lalți membri ai coope
rativei agricole din Gu- 
rasada, căci fiecare are 
posibilități materiale.

TRAIAN DEHELIU 
țăran cooperator
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Programul da activități al... inactivității
în comuna Pui, una 

dintre cele mai mari din 
județul nostru, cu 12 sate 
și cîteva mii de gospo
dari, ființează 11 cămine 
culturale, deci tot atîtea 
locuri în care sătenii ar 
putea să-și împlinească 
nevoile spirituale, setea de 
cultură. Ar putea, pentru 
că — din eele constatate 
pe teren — acestea rămîn 
încă la stadiul de... nevoi. 
Dar să argumentăm I

Joi, 16 februarie a.c. La 
căminul cultural din loca
litatea centru de comună
— o clădire impunătoare
— pe o bucățică de hîrtie, 
lipită pe un geam, citim 
„programul*- de activitate 
săptămînal :

„Luni : Denumirea acti
vității „Sarcinile reieșite 
din Programul unic și a- 
tribuțiile ce revin locuito
rilor comunei Pui“ — dez
batere; Data și unde: 13 
II, punctul de documenta
re; Cine răspunde și face; 
Murgoi Ion, Almași Iosif'1.

Marți : „Realizarea unei 
noi calități a muncii și vie
ții în toate domeniile de 
activitate-1 și fiim „Concurs 
românesc-1, 14 II, cămin; 
Toader Ion, Stoica Dorel.

„Joi : „Organizațiile de 
masă și obștești — compo
nente ale F.D.U.S. — pre
zență activă în munca cul- 
tural-educativă a munici
piului11.

Am stat apoi de vorbă 
cu cei ce răspund nemij
locit de activitatea cămi
nului cultural din locali
tatea centru de comună. 
Tovarășul Ion Toader, di
rectorul școlii generale, a-

vînd și funcția de director 
adjunct al așezămîntului 
de cultură, ne-a prezen
tat pe larg potențialul ar
tistic al localității, acțiu
nile desfășurate în această 
iarnă. Astfel, am aflat că 
în satul de centru activea
ză o formație de teatru (a 
cadrelor didactice), o bri
gadă artistică (șase tiperi 
din sat), formația de mu
zică ușoară „Atlantis-- (ca
re, la nevoie, cîntă și mu
zică populară), un montaj

ORELE DE IARNĂ~ 

ale căminului 
CULTURAL

literar-muzical (nouă tineri 
din sat, care sînt și mem
bri ai formației de dansuri 
populare) și... atît. Apari
ții în public 7 La 1 și 30 
decembrie, 24 și 26 ianua
rie, deci cu prilejul ma
rilor sărbători ale poporu
lui.

Activitățile între zilele 
sărbătorilor naționale se 
numesc film — joia și du
minica, vinerea — mati
neu și sîmbăta — seară 
de dans. Cum râmîne cu 
cele înscrise în programul 
de activitate, cu dezbate
rile, mesele rotunde, con
ferințele ?

„Sînt greu de organizat, 
la cămin orice este greu 
de făcut. Oamenii nu vin, 
că-i frig. Sînt două sobițe 
din tablă, dar nu fac față. 
De aceea, activitățile — 
cum au fost cea de luni, 
dezbaterea — le ținem la

consiliu, la punctul de do
cumentare11 — ne spunea 
tovarășa Valeria Oprișe, 
secretar adjunct eu pro
bleme de propagandă in 
comitetul comunal de 
partid, director a. cămi
nului cultural. Nimic rău 
în faptul că unele acțiuni 
sînt găzduite de punctul 
de documentare, dar—

— Tovarășă Valeria O- 
prișe, tovarășe Ion Toader, 
se desfășoară aceste ac
țiuni ? Cea de astăzi (joi, 
16 februarie), de exem
plu ?

— 777
Existența formalismului, 

a programelor de activi
tăți care, incă de la întoc
mire sînt sortite— inacti
vității, a lipsei oricăror în
cercări de a se afla ce 
anume îi interesează pe 
cetățenii comunei, ce ar 
dori ei să se organizeze la 
căminul cultural — toate 
acestea au fost recunoscu
te fără echivoc de cei doi 
interlocutori. Dar oare 
este suficient atît ?

La Pui este nevoie ca 
activitatea culturai-educa- 
tivă să marchete o schim
bare radicală, prin impli
carea și colaborarea la a- 
ceastă muncă a tuturor 
factorilor, o mai bună și 
reală coordonare a activi
tății de către directorul că
minului cultural, activiza
rea tuturor membrilor con
siliului de conducere a! a- 
șezămîntului de cultură, a- 
tragerea la viața spiritua
lă a așezării a tuturor ca
tegoriilor de oameni ai 
muncii. „

MIRCEA DIACONU

Luna cărții la sate
• Mânerău. La Școala 

primară din satul Mâne
rău (Peștișu Mic) a fost 
sărbătoare. Un public 
numeros și receptiv — de 
la elevi la oameni ajunși 
la virsta senectuții — au 
răspuns cu dragă inimă 
invitației învățătoarei Eu
genia Hărău. directorul 
căminului cultural din 
sat. de a participa la șe
zătoarea literară organi
zată de Biblioteca jude
țeană iu cadrul „Lunii 
cărți: la sate- Invitații 
de onoare au fost menF-

bri ai cenaclului „Flacă
ra11 al scriitorilor hune- 
doreni — Neculai Chiri- 
ca, Eugen Evu, Valeriu 
Bârgău, Cornelia Madaș 
și loan Radu Igna. O in- 
tîlnire deosebit de caldă 
și atractivă, condusă de 
Neculai Chirica — după 
cum ne-a mărturisit Lu
cia Jarnea — care, a des
crețit frunți și a încântat 
sufletele participanților, 
iar dialogul ce s-a înfi
ripat intre ascultători și 
poeți a dat o notă aparte 
șezătorii.

ÎNTR-O SALA

DE AȘTEPTARE

In secția de broderie a Cooperativei „Moțul* Brad, șefa de 
echipă Maria Oprisa și lucrătoarea Aurelia Pașca contro
lează calitatea lucrului.

Pe vreme de iarnă, 
sălile de așteptare ale 
autogărilor devin gaz
de — primitoare sau 
mai puțin primitoare — 
a,e călătorilor. Oricum, 
cind termometrul indi
că cu mult sub zero 
grade, mai bine înăun
tru, chiar dacă nici aici 
nu-i prea cald.

Sala cu această desti
nație din autogara ora
șului Brad întîmpină 
oaspeții eu șanțuri a- 
dinci, săpate în pardo
seală, de-a lungul pe
reților și ușii. (O echi
pă a Autobazei trans
porturi auto lucrează 
la instalațiile termice). 
Deschizi ușa și dacă nu 
observi repede, te tre
zești cu un picior în 
groapă... și cu o sperie
tură. Asta în cazul cel 
mai fericit.

Este atît de greu să 
se găsească o soluție 
pentru a nu mai pune 
în asemenea situații zeci 
de cetățeni care așteap
tă aici ora plecării au
tobuzelor ? E vorba de 
respectul ce-1 datorăm 
semenilor, despre care 
probabil coordonatorii 
transportului în comun 
de la autogara Brad 
n-au prea auzit...

i

Hotărîrea 
„literă 

(Urmare din pag. 1) 

nist din organizație, iar 
biroului îi revine sarcina 
să facă totul pentru tradu
cerea lor în viață la ter
menul prevăzut. Așa sînt 
hotărîrile adoptate în ve
derea traducerii în viață a 
măsurilor stabilite în pro
gramele speciale aprobate 
de Plenara C.C. al P.C.R. 
din 14—15 noiembrie 1983 
sau cele adoptate în urma 
Consfătuirii de lucru de la 
Mangalia. De pildă, unul 
din obiectivele stabilite de 
organizația de partid din 
atelier pentru acest prim 
trimestru al anului este 
depășirea sarcinilor de 
plan la indicatorii produc
ției fizice și marfă cu 5 la 
sută. Odată ce l-am adop
tat, ne revine nouă, fiecă
rui comunist îndatorirea 
să facem totul pentru rea
lizarea lui.

Multe din hotărîrile și 
măsurile adoptate de or
ganizația de partid își au 
însă germenele în mijlo
cul colectivului, ele avînd 
la bază propuneri sau cri
tici formulate de comu
niști, de oameni ai muncii 
în adunările generale de 
partid, în ședințele grupe
lor sindicale sau U.T.C.

— în urma dezbaterii în 
adunările de partid — pre
ciza maistrul Lucian Micu, 
secretar adjunct cu pro
bleme organizatorice — a 
unor probleme importante 
ale activității noastre se 
adoptă, de regulă, două, 
trei sau mai multe măsuri 
menite să înlăture unele 
neajunsuri, să contribuie 
la îmbunătățirea activită
ții, intr-un domeniu sau 
altul. Venite din rindul 
comuniștilor, adoptate de 
întreaga organizație, tutu
ror ne revine sarcina să 
punem umărul la îndepli
nirea lor. Așa de pildă, în
tr-o adunare din luna no
iembrie, în care s-a ana
lizat activitatea de repa
rații și întreținere a utila

proprie — 
de lege"

jelor și mașinilor-unelte 
din atelier, s-a pus acut 
problema calității lucrări
lor de reparații. S-a pro
pus și s-a adoptat măsura 
ca după fiecare reparație 
utilajul să fie verificat de 
un colectiv format din 
maistrul principal, organi
zatorul grupei sindicale și 
muncitorul care lucrează 
pe el. în acest fel se pro
cedează de atunci, iar cali
tatea reparațiilor a crescut 
considerabil. Tot din rin
dul comuniștilor au izvo
rât și măsurile privind tur
narea în avans a unor ti
puri de reductori (cu ur
mări pozitive in asigura
rea ritmicității producției), 
organizarea unui curs de 
scurtă durată (trei luni) 
pentru îmbogățirea cunoș
tințelor profesionale, vi- 
zînd direct calitatea pro
ducției ș.a.

— Ce se ântîmplă cu co
muniștii care nu acționea
ză pentru traducerea în 
viață a hotărârilor adopta
te pe linie de organiza
ție ?

— Ținem o evidență e- 
xactă și la zi cu sarcinile 
repartizate comuniștilor, 
cu propunerile efectuate 
de aceștia — răspunde Ca- 
sian Golea, secretar ad
junct al biroului organiza
ției de bază — și urmă
rim atent ca ele să fie în
deplinite la termen. Cei 
care nu înțeleg să respec
te hotărîrile adoptate de 
organizația de partid, care 
nu-și îndeplinesc sarcinile 
primite, sint chemați în 
fața biroului, se discută cu 
ei și sînt atenționați. Dacă 
persistă, sînt puși ân dis
cuția adunării generale și, 
când este cazul, sancționați. 
Dar am avut foarte puține 
asemenea situații.

Deci, pentru comuniștii 
din organizația de bază 
„reductori--, propriile hotă
râri, odată adoptate, devin 
sarcini pentru fiecare în 
parte, sarcini pe care le 
traduc neabătut în viață.

Cind vor învăța unii vînzători că ei sint 
ia disioziția cumpărătorilor și nu invers?

Profesorul Nicol ae Cris- 
tea din Baia de Criș 
ne-a scris o scrisoa

re cu următorul conținut: 
„în ziua de 26 ianuarie am 
intrat în magazinul de le
gume șl fructe de lângă 
întersecțîa străzii Lenin 
cu bulevardul Dr. Petru 
Groza, din centrul Devei. 
Văzând marfă din abun
dență și lipsă de cumpă
rători am intrat, și, atras 
de lăzile cu mere Golden, 
stivuite în stingă intrării, 
am solicitat din ele pen
tru cumpărare. Gestiona
rul, un bărbat între două 
vîrste, mi-a răspuns că nu 
vinde din acelea ci numai 
din cele ce le avea pe ta
rabă, alt soi și altă cate
gorie. Insistențele mele nu 
l-au înduplecat, așa că am 
solicitat condica cumpără
torului. Nu mi-a dat-o și 
nici explicații de ce nu 
mi-o dă n-am primit. Am 
plecat din magazin cu a- 
mărăciune în suflet. A 
doua zi, în 27, am intrat 
în magazinul de piese auto 
de pe bulevardul DecebaL 
Am întrebat-o pe o lucră
toare între două vîrste: 
aveți curele pentru venti
lator de Dacia 1300 ? A- 
vem — a fost răspunsuL 
La ce oră închideți ? — am 
întrebat apoi, neavînd in
tenția s-o cumpăr chiar 
atunci. La ora 18 — mi-a 
răspuns cu amabilitate. 
M-am înapoiat la maga
zin la ora 16, solicitînd 
cureaua de ventilator. N-a

vem ! — a răspuns vînză- 
toarea. căreia m-am adre
sat, o tinără mai subțirică, 
intr-un halat bleumarin. 
Dar acum două ore ați a- 
vut... Au fost două dar au 
trecut — mi-a răspuns 
vinzătoarea. Se poate că 
în două ore curelele de 
ventilator să se fi epuizat. 
Dar de ce atunci cind am 
întrebat prima dată nu mi 
s-a dat o informație com
pletă. avertizindu-mă că 
mai txrziu s-ar putea să nu 
mai găsesc marfa cerută ? 
De ce a doua vânzătoare 
nu mi-a spus mai direct: 
am avut dar le-am termi
nat în urmă cu puțin 
timp 7“

Am repetat, cu scrisoa
rea în buzunar, drumul fă
cut de cumpărătorul din 
Baia de Criș. La magazi
nul de produse auto încer
căm să-i explicăm gestio
narului Gheorghe Panu 
nuanța nemulțumirii cum
părătorului — zgircenia în 
a da informații a unor lu
crătoare din subordine. „Nu 
înțeleg de ce face caz. 
Doar nu e vorba de vreun 
articol care nu se găsește. 
A fost un gol momentan. 
Dacă a fost nemulțumit, 
de ce nu mi s-a adresat 
mie Și nu e vorba nici 
în scrisoare, nici în inter
venția noastră, de nici o 
critică ci pur și simplu 
este afirmarea dorinței de 
a perfecta o relație curen
tă între vânzătorul din ma
gazin și cumpărători. O a-

Realizarea ritmică 
a producției de cocs

(Urmare din pag. 1)

— Pentru cooserie avem 
stabilit un program spe
cial privind soluționarea 
tuturor problemelor — 
ne-a spus în încheiere to
varășul Ionel Hodorog, se
cretarul comitetului de

partid. Cu sprijinul con
ducerii Centralei industria
le siderurgice Hunedoara, 
sîntem mobilizați pentru a 
găsi soluții si a rezolva 
definitiv ceea ce ni se 
cere în primul rînd — rea
lizarea ritmică și de cali
tate a producției de cocs !

semenea primire făcută a- 
cestei dorințe dovedește în
țelegerea necesității per
fecționării 7

La magazinul de legume 
și -fructe nr. 1 Deva — căci 
despre el e vorba — în
tâlnim de-a dreptul obtu
zitate In recepționarea cri
ticii. „Nici n-am avut me
re Golden în acea zi11 — a- 
firmă gestionarul Marin 
Potop. De cealaltă parte 
sare cu gura și vânzătorul 
Mihai Lup: „Cumpărătorii 
ar vrea numai marfă a- 
leasă11. Nu era vorba de 
nici o astfel de pretenție, 
ci de a fi servit cumpără
torul cu marfa dorită, e- 
xistentă în magazin. In 
fața unul asemenea refuz 
tacit de-a dialoga pe tema 
calității servirii răsfoim și 
noi caietul cumpărătoru
lui, aflat, pînă la solici
tarea lui de către noi, in
tr-un loc bine mascat. în 
trei zile din august anul 
trecut — trei sesizări, toa
te în legătură cu calitatea 
servirii. Una dintre ele o 
viza pe Aurica Potop, so
ția șefului de unitate. Cum 

*să se ia măsuri împotriva 
celor ce practică o aseme
nea servire ? Din august, 
dacă e să dăm crezare în
scrisurilor din caiet, ni
meni nu l-a mai solicitat. 
Dar dacă s-a întîmplat de 
fiecare dată ca în cazul lui 
Nicolae Cristea ?

Am avut de multe ori 
prilejul plăcut de a con
semna modul agreabil în 
care mulți lucrători din co
merț își oferă serviciile 
cumpărătorilor. Nu vom e- 
zita nici de acum încolo 
să o facem. De ce însă in- 
tîlnim în unitățile comer
țului nostru destul de des 
și reversul ? Cind vor în
văța unii lucrători din 
comerț că ei sînt la dispo
ziția cumpărătorilor și nu 
invers ? însușirea acestui 
adevăr de către toți va în
semna un adevărat salt în 
calitatea servirii.

ION CIOCLEI
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• „Performanță". in loc 
să se afirme prin muncă! 
ața cum procedează a Iți 
tineri ae virsta lui, Dorel 
Șeroan (26 ani), din 
Braa, se îndeletnicea cu 
furtul. Intr-un timp scurt, 
el □ reușit sâ dea șase 
„lovituri- la diferite lo
cuințe din localitate, fu- 
rina bani ți obiecte în 
valoare de circa 18 000 
iei. Intenția de a amelio
ra „performanța” i-a fost 
întreruptă.

• „Colecționarul11. Lui 
Constantin furcanu, cu
noscut cu antecedente 
penale, îi plăceau atît de 
mult contacții cu conținut 
ae argint, incit s-a stră
duit ți a reușit chiar să-ți 
tacă o colecție de 520 
Ducați. l-a sustras de la 
locui de muncă — E.M. 
Uheiari. Dar n-a apucat 
să le dea utilizarea pe 
care o dorea el.

• KeCiuivisiu. A fost a- 
restota veiuria Coruiu, din 
uevu, care a pi avocat 
ncyui patru avorturi. Uri- 
c= căință este acum tar
diva.

• „melomanii". Lui E- 
mw Anarașesc din Roș
eam și Aiexanaru Szaoo 
uni Lapugiu ae Jos le-a 
venit aor să asculte o 
muzica Duna. In cautarea 
ei, s-au aus în satul Lă
sau, unae tocmai trecea 
I.V. cu un casetofon. L-au 
aeposeaat ae acest o- 
biect și de cei 400 lei 
ce-i avea asupra lui, du
pă care au dispărut sâ 
asculte muzica la... Pe- 
trua. Aici au fost ares
tați pentru tilhărie.

• Ocoleau controlul. 
Fiind numiți de pază în 
comuna dranișca, Ion Chi- 
rueanu și Viorel Petre au 
vrut să se joace de-a 
v-ați ascunseiea cu con- 
troiul. S-au convins că 
pentru părăsirea postului 
sint prevăzute și '"sanc
țiuni.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Inspectoratului 
județean de interne
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Schimb de mesaje intre

tovarășul Nicolae Ceaușescu
și regele Spaniel, Juan Carlos

Corintul tovarășului Wojciech Jarozeiski

la plenara C.C. al P.M.U.P.

la restaurantul „Deva",

DEVEANĂ

MANUSCRIS DE 
HAYDN REGĂSIT

Spaniei a expri- 
mulțumiri și a 

se transmită pre- 
Republicii So-

specialități ale casei.

Portugalia se află 
fruntea statisticilor

tn 
vest- 

europene privind acciden
tele rutiere, cu un total de

conduce cri șoferilor.
CĂSĂTORIE DUPĂ

70 DE ANI

LOCUL 1 LA ACCIDENTE 
RUTIERE

MADRID 21 (Agerpres). 
— Regele Spaniei, Juan 
Cartes, l-a primit marți 
pe ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socia
liste- România, Ștefan An
drei, care efectuează o vi
zită oficială în Spania, la 
invitația ministrului spa
niol- al afacerilor externe, 
Fernando Moran.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, și a tova
rășei Elena Ceaușescu, 
ministrul român a trans
mis regelui Juan Carlos 
și reginei Sofia un cald 
mesaj de prietenie și cele 
mai- bune urări de sănă
tate și- fericire, de bună-

VARȘOVIA 21 (Ager- 
presș. — Luînd cuvin tul 
la plenara C.C. al P.M.U 
Wojciech Jaruzelski, prim- 
sec cete r al C. C. al
P.M.U.P., a subliniat im
portanța apropiatei Confe
rințe- a partidului, care 
trebuie să analizeze temei
nic stadiul îndeplinirii pro
gramului celui de-al LX-lea 
Congres, a liniei îndrepta
te spre înnoirea socialistă. 
Această analiză va. deschi
de o etapă nouă în pro
cesul înfăptuirii programu
lui. va prilejui noi iniția
tive și o activitate mai 
eficientă, a relevat vorbi- 
tocuL, adăugind că la 
conferință eforturile tre-

stare poporului spaniol 
prieten.

Regele 
mat vii 
rugat să 
ședintelui 
cialiste România și tovară
șei Elena Ceaușescu un 
cordial salut și cefe uzai 
bune urări de sănătate și 
fericire. de prosperitate 
poporului român. Evodnd 
cu plăcere convorbirile la 
nivel înalt care au avut 
loc cu prilejul vizitei șefu
lui statului român fn Spa
nia, în 1979, regele Juni 
Carlos a exprimat dorința 
de a da curs Invitației pre

ședintelui Nicolae Ceausescu 
de a vizita România, în 
timpul acestui an.

bule concentrate asupra 
studierii posibilităților ne- 
folosite încă, asupra ela
borării metodelor si moda
lităților de a înfăptui mai 
eficient obiectivele prevă
zute de Congresul al IX-lea. 

fn legătură cu apropia
tele alegeri în consiliile 
populare, vorbitorul a 
spus : Noi vedem în alegeri 
o etapă deosebit de impor
tantă a normalizării poli
tice, sociale și psihologice. 
Dorim ca aceasta să consti
tuie un pas uriaș pe calea 
spre înțelegere, o înțele
gere concretă, întemeiată 
pe o motivație patriotică, 
pe principiile socialiste și 
pe înnoirea socialistă.

■ BONN. - Oameni de 
artă, ziariști și atte catego- 
fii de intelectuali din R.F. 
Germania s-an pronunțat 
pentru stoparea staționă
rii de noi rachete nuclea
re cu rază medie de ac
țiune in Europa. Into-un 
cpe< de pace dat publici-

, tăți' ra Bonn de oamenii 
de artă vest-germani se 
relevă. de asemenea, că 
sistemele de rachete exis
tente deja trebuie des- 
ființate, pentru asigurarea 
păcii și securității pe con
fident șl in întreaga fume.

■ -ONORA, - Profunda 
dezbrnare <fin cadrul Pieței 
comune șl situația de criză 
ictemd continuă caracte
ristică GEX impun opera
rea unor reforme substan
țiale ale structurilor șl po
liticii comunitara - a de
clarat liderul opoziției la
buriste britanice, Meii 
Ktenock. După cum infor
mează agenția Reuter, el a 
cerut, în special, redefini- 
rea aoirKGr agricole a 
C-E.E.. pe care a cafrfi- 
cat-o tolerobită ", conco
mitent cu măsuri de re
dresare econom că șl de 
ocmaat»'» a șomajiMui in 
net—e membre. Totodată, 
liderul laburist a subliniat 
necesitatea realizării de 
progrese ae cerea dezarmă
rii nucleare in Eixopa. pen
tru un continent european 
lipsit de orme nucleare.

■ MANAGUA. - Minis
trul dezvoltării agrozooteh
nice și reformei agrare din 
Nicaragua, faime Whee
lock, a anunțat că in 
cursul lunii februarie a.e. 
»or fi împărțite țăranilor 
din diferite regiuni ale țării 
titluri de proprietate insu-

mind o suprafață totală de 
85 413 hectare, informează 
agenția de presă ANN.

Declarația lui Jaime 
Wheelock a fost făcută cu 
prilejul acordării primului 
act de proprietate pe anul 
1984, in localitatea Polaca» 
guina, din apropiere de 
Mc-agua. Programul pe 
onul 1984 prevede împărți
rea a 700 000 mân za nas 
(aproximativ 500 000 de 
hectare) țăranilor nicara
gua™ în cadrul reformei 
agrare.

■ MOSCOVA. - fn 
Uzbekistan, unde in această 
perioadă a anului înfloresc 
de obicei migdalii, pămin* 
tul s-a acoperit in aceste 
zile nu cu petale de Hori, 
ei cu zăpada căzută din 
abundență ia timpul unui 
vizcol - informează agen
ția TASS. A fost nevoie să 
se ia măsuri pentru de
gajarea căilor ferate și a 
drumurilor, ca și pentru 
ocrotirea animalelor, nea
daptate la frig și zăpadă, 
amenajindu-se locuri spe
ciale unde să se poată 
h-ăni și adăpa.
■ ADDIS ABEBA - Luind 

cuvintuJ in cadrul reuniunii 
internaționale de ia Addis 
Abeba, ovind drept temă 
seceta și problemele ali
mentare ale unui mare 
număr de state africane, 
Abebayo Adedeji, secretar 
executiv al Comisiei Eco
nomice a O.N.U. pentru 
Africa, a avertizat că acest 
continent ar putea deveni 
un vast pustiu dacă nu se 
adoptă măsuri eficiente îm
potriva i 
de deșert, 
apreciat că 
întreprinse 
reprezintă 
paleative 
ferme și efective, 
men lung, pentru elimina
rea amenințării existente.

Manuscrisul unei lucrări 
compuse de Haydn în 
1768 — care era conside
rat pierdut - a fost găsit 
de un fermier din Ulster în 
podul casei sale, „Mîssa 
sunt buona mixta mails" — 
cum ți-a intitulat compozi
torul austriac această piesă 
- s-a pierdut in 1829 ți nu 
a fost niciodată interpre
tată In public. Manuscri
sul urmează să fie vîndut 
în cadrul unei licitații. Nu 
se știe cum a ajuns mânu- 
scrisul respectiv in podul 
casei fermierului irlandez.

55 611 accidente înregis* 
trate în 1983, soldate Cu 
2 240 de marți șl 41 768 
de răniți — scrie „Diario de 
Notrcias", citat de AFP. 
Ziarul precizează, citind 
surse ale jandarmeriei na
ționale, că 97 la sută din
tre accidente au drept cau
ză modul nedisciplinat de 
a

Friedrich Rebold ți Mat- 
hidia Ernst, din Strasbourg, 
au fost nevaiți să aștepte 
aproape... 70 de ani pen
tru a se pu tea căsători. El 
au făcut cunoștință in anul 
1915, dar diferite eveni
mente au împiedicai de 
fiecare dată oficierea că
sătoriei. Friedrich a împli
nit recent 90 de ani iar 
soția sa este mai tinără 
cu 6 ani.

F.C. Corvinul—F.C. Bihor 1-0 (1-0)

—•
▼inul va lupta, în final, cu 
disperare să mențină fra
gilul 1—0.

Asta, 
a doua 
de joc 
ra, cft 
pentru 
replici

înaintării zonelor 
Vorbitorul a 

toate eforturile 
pînă acum nu 
altceva decit 
și nu soluții 

pe ter-

O.J.T, DEVA ORGANIZEAZĂ LA 
RESTAURANTUL COMPLEXULUI HOTELIER 

„DEVA"
JOIA DEVEANĂ

• O seară de neuitat ț
• Bogat program muzical susținut de 

formația vocal-instrumentală „Recital";
• Muzică populară din Transilvania și 

Banat ;
• Momente vesele ;
• Surprize ;
• în meniu —
NU UITAȚI I
In fiecare joi, 

sinteți așteptați la
JOIA

Etaalul meciului de la
Sportul studențesc, res
pectiv întreaga repriză se
cundă, a continuat, intr-un 
tempo și mai susținut; în 
prima parte a meciului de 
ieri. Și, a fost această 
primă repriză încintătoare, 
declanșatoare de optimism 
și deplină convingere în 
privința revenirii echipei 
la normalul său, aproape 
uitat de suporterii Corvl- 
nului, dar reamintit ieri cu 
generozitate. A jucat Cor
vinul într-atit de bine incit, 
pe bună dreptate. In tri
bune se auzeau 
de genul „cum 
FU. Bihor pe un 
t-a*?" Pentru 
ajungi rid practic 
atingă mingea, din cauza 
jocului foarte legat al hu- 
nedarenilor, bihorenli nici 
nu s-au văzut pe teren.

Cu Nicșa deosebit, de ac
tiv^ ew Laurențiu Moldovan 
laborios șl aproape fără 
greșeală la intercepții, și 
recuperări de baloane, eu 
Petcu pornit pe fapte mari 
și eu Gabor în vervă, 
Corvinul și-a aflat moto
rul ce a menținut-o per
manent în atac, intr-o 
ofensivă susținută. De aici, 
feme mari, precum cea din 
min. 10, cînd mingea in
terceptată de Nicșa și șu
tată spre poartă a fost 
respinsă la Văetuș, de Ia 
care a ajuns la Petcu ; 
foarfecă pe spate, dar a 
rămas numai o fază spec
taculoasă...

întrebări 
» ajuns 

loc fimn- 
că, ne- 

să

în min. 14, Nicșa — 
acțiune personală; min. 
16, Mateuț — șut pe lin
gă rădăcina stflpului; 
min. 16, Văetuș primește o 
minge 
corner 
mingea 
Văetuș, 
în bară! (Prima). în min. 
18, Mateuț — șut de la 
distanță; min. 25, L. Mol
dovan, cu capul, dar prea 
ușor pentru portarul Balasz.

Și, ceea ce trebuia să se 
tatîmple, s-a Intim plat în 
sfirșit: Petcu centrează
frumos, în lungul «iniei de 
poartă, Gabor se înalță 
senzațional, rămine in aer, 
și o lovitură 
capul aduce _ 
1—6 în min. 32. 
fiindcă 
conceput 
ultimul. 
Petcu 
(a doua 1) mingea centrată 
de Văetuș; pentru că 
Klein și Văetuș n-au tri
mis mingea, lovită cu 
capul de fiecare, în poar
tă (min. 47); pentru că 
mingea extraordinar de 
frumos șutată cu efect de 
Gabor, în min. 70, a fost 
scoasă miraculos, de la ră
dăcina barei verticale, de 
acest Balasz, care, ieri, se 
pare, a făcut cel mai mare 
meci al său. Pentru că, 
în min. 85, Dubinciuc tri
mite și el în bară (a treia!), 
iar Cojocaru nu reușește 
reluarea. Și așa, în loc de 
un scor concludent, Cor-

neașteptată, șut, 
acordat de portar, 

ajunge tot Ia 
lovitură cu capul

precisă cu 
primul gol 1 

Primul, 
nimeni n-ar fi 
ci va fi și.» 

Dar, în min. 43, 
a reluat în: bară

după ce în repriza 
au scăzut atît forța 
și potențialul tino- 

și preocuparea 
joc, înlocuită eu... 
la obstrucțiile și 

faulturile oaspeților, care 
au simțit că scăpați de un 
scor dar, au șansa la un 
egal. S-au aruncat cu 
cerbicie în luptă și așa 
m aflat de ce și cum 
ocupă un loc fruntaș...

Antrenorul Ion Nunwei- 
Ber a încercat unele schim
bări, 
celor teșiți (Petcu și Ma- 
teuț 
și deplin

justificate de starea

— epuizați), dar nu 
reușite pentru

că, cel puțin Stredie fri- I 
zează penibilul.

A arbitrat corect T' 
Constantinescu (București).

F.C. BIHOR : Balasz — j 
Dianu, Dumitrescu, Zare, I 
Nițu, Biszok, Grosu (Lazăr
— min. 84), Mureșan, Ile, 
Nedelcu (Fillp — min. 
39), Georgescu.

F.C. CORVINUL: Alexa
— Nicșa, Dubinciuc, Gă- 
lan, Bogdan, Petcu (Co- 
jocaru — min. 76), L. Mol
dovan, Klein, Gabor, Văe
tuș, Mateuț (Stredie — 
min. 78).

La tineret - speranțe r 
Corvinul — F.C. Bihor 
2—2.

NICOLAE STANCIU
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■ REZULTATE și marcatorii golurilor: • Dinamo — 
Politehnica Iași 4—1 (1—I). Golurile au fost marcate 
de Dragnea (2), Movilă, și Stănescu. respectiv, Paveliuc. 
• Rapid — Petrolul Ploiești I—O * 
partidei a fost înscris de Manea. 
Universitatea Craiova I—0 (0—0). 
deloc a fost realizat de Arezanov. 
Sportul studențesc 0—0. • F.C.
Vîlcea 3—1 (3—0). Autorii golurilor : Badea, Mbiceanu 
și Roman, respectiv, Verigeanu. • C.S. Tirgoviște — F.C. 
Olt 0—1 (0—1). Oaspeții 
punctul marcat de Radu II.
troșani 2—0 (0—0). Au marcat Șoiman și Șoșu. • 
Tg. Mureș — Steaua 0—0.

(O—ev Unicul gol al
• F.C. Baia Mare — 
Punctul victoriei gaz-
• Dunărea C.S.U. — 

Argeș — Chimia Rin.

au obținut victoria prin 
• S.C. Bacău — Jiul Pe- 

A.S.A.

I 
I
Iw
I

-

rm;ca"
publicitate

1.
2.
X
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12,
13.
14.
15. 
1(5.
17.
18.

CLASAMENTUL
Dina mo 19 11 ă 2 38—17 28
Steaua 19 12 3 4 43—13 27
Urviv. Craiova 19 T1 2 6 30-16 24
Sportul stud. T9 10 4 5 28-18 24
F.C. Bihor 19 9 4 6 33-23 22
F.C. Argeș 19 10 2 7 26-19 22
Polt. lași 19 7 8 4 21-19 22
S.C. Bacău 19 9 3 7 19-25 21
Jiul 19 8 4 7 18—22 20
F.C. Olt 19 5 9 5 14—13 19
F.C. B. Mare 19 7 4 8 20-32 18
Chimia 19 6 5 8 21-29 17
Corvinul 19 6 4 9 24-25 18
Rapid 19 5 6 8 15-20 16
A.S.A. 19 6 4 9 17-23 16
Dunărea 19 2 7 10 9-21 11
C.S. Tirgoviște 19 3 5 11 13-31 11
Petrolul 19 2 4 13 13-34 8

viitoare
26 fe-

Etapa 
(duminică, 
bruarie) : Steaua 
F.C.
rea
Sp.
F.C.

Argeș ; Dună 
C.S.U. - Jiul
studențesc - 

Bihor; F.C. Olt 
F.C. B. Mare ; 

Corvinul - Rapid j 
U. Craiova - A.S.A.î 
Poli, lași - S.C. 
Bacău ; Chimia — 
C.S. Tirgoviște ; Pe
trolul - Dinamo.
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I
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I
w
I
I
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I
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I
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VINZARI
• Vînd apartament 4 came

re. Deva, strada Progresului, 
bloc A. scara A, apartament 8, 
după orele 17. (4232)
• Vînd casă șl dependințe. 

Geoagiu, strada Teilor, nr. 44.
(4246) 

PIERDERI
• Pierdut legitimație de ser

viciu, nr. 152, pe numele Tar» 
novschi Valentina, eliberată de 
ICXW.L.C.1M. Deva. O 
declar nulă. (4241)
• Pierdut legitimație de ser

viciu, pe numele Bulea Car
men, eliberată de D.J.P.Tc. 
Deva. O declar nulă. (4248)

ANIVERSARE
• Colectivul I.C.S.A.P. Deva 

urează colegei Hinovescu Eu» 
genia, cu ocazia aniversării 
zilei de naștere șl a 
nării, multă sănătate, 
și „La mulțl ani“.

DIVERSE
seara zilei de 5 no- 
1983, soțul meu a 
în urma unul acei-

• Familia Benchea, din 
Hunedoara, mulțumește 
conducerii Spitalului mu
nicipal Hunedoara, con
ducerii combinatului si
derurgic pentru efortu
rile depuse și ajutorul 
acordat, precum și tuturor 
celor care i-au fost ală
turi la greaua pierdere 
suferită prin dispariția 
fulgerătoare din viață a 
celui care a fost un mi
nunat soț și tată

BENCHEA PETRU.
Chipul lui drag vă ră- 

mîne veșnic viu în ini
mile noastre.

(4336)

pensio- 
fericire

(4236)

• în 
lembrie 
decedat 
dent rutier, care a avut loc 
în apropierea comunei 
județul Sibiu.

Rog pe posesorul 
rismului Skoda, cu

Cristian,

autotu-
____,__ ________  __ număr 

de Hunedoara, care l-a trans
portat la Spitalul județean 
Sibiu, să scrie pe adresa 
Esposito Ileana, str. Voinici
lor, nr. 24, localitatea Arad, 
sau la telefon. 16073, pentru 
relații.

• Colectivul 
ai muncii de 
Deva, profund 
de pierderea

de oameni 
la I.R.E. 
îndurerat 

. „ colegului 
CIUL ALEXANDRU, 

transmite sincere condo
leanțe familiei îndoliate.

(4251)

• Colectivul de oameni 
ai muncii de la Complexul 
turistic „Mureșul" Ilia 
este alături. de colega 
lor Ciul Alexandrina la 
greaua pierdere prici
nuită de încetarea din 
viață a tatălui ei, după 
o lungă șl grea suferință.

• Familia îndoliată mulțu
mește tuturor celor care au 
luat parte la greaua încer
care pricinuită de pierderea 
celui ce a fost un minunat 
soț și tată, BAC IO AN.

(4259)
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