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Cărbune peste plan

Minerii de la Ani- 
| noasa își amplifică stră- 
i daniile în muncă, obți- 
’ nînd noi și importante 
) succese in extracția de 

cărbune. Celor 3 000 to
ne peste plan, realizate 
în luna ianuarie, le a-
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t daugă alte 1 700 tone în 
i plus ’—*- J----
1 deca

l de producție
trează sectoarele III,

1 II și IV, iar dintre bri-

> pe primele două 
decade ale lui febru
arie. Sporuri mai mari 

înregis-

*

i*

gâzi se evidențiază cele 
• conduse de Pavel Dediu, 

care exploatează un 
complex mecanizat de

*
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tăiere și susținere, de ,* 
construcție românească,) 
Horea Ionescu și Sava i 
Robu — de Ia abataje ’ 
frontale cu susținere 
dividuală.
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Depășiri la 
principalii 
indicatori 

Colectivele de oameni 
ai muncii de la E.M. De
va — din activitatea de 
extracție și de prepa- t 
rare a minereurilor — J 
continuă la cote supe- > 
rioare preocupările și

l realizările în producție, t
1 Rezultatele bune din '

i j

----  _ -mc Ulii / 
luna ianuarie, la pro- ) 
ducția fizică sortimen- i 
tală, sînt întregite, de < 
Ia începutul lui fe- 1 
bruarie, cu încă 1 500 1 
tone minereu cupriferi 
prelucrat pesic plan și ' 
cu mai mult de 50 tone ț 
minereu complex, cu i 
însemnate cantități de 
metale în concentrate. )

f
I 
(
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4 200 tone 
cărbune în plus

Pregătind temeinic 
fronturile de lucru Pen
tru producția anului cu
rent, dînd atenția cuve
nita organizării muncii 
in abataje, pe schimburi 
și brigăzi, și siguranței 
în exploatare, 
de la 
luna

minerii
Dilja au încheiat 
ianuarie cu un

spor de producție de 
2 400 tone de cărbune.

Stimulați de acest 
frumos succes, ei au în
ceput bine și luna fe
bruarie, înscriind, pe 
primele două decade, o 
cantitate suplimentară 

ț de cărbune de 1 800 to
ne. După cum ne-a 
comunicat inginerul Au
rel Marhan, directorul 
exploatării, se lucrează 
bine, sînt condiții de 
depășire în continuare a 
planului. Sporuri mai 
mari de producție „la 
zi" au sectoarele III (plus 
1200 tone) și II (plus 
900 tone), contribuții i 
deosebite la acestea 
înscriind brigăzile con
duse de Gheorghe Ma
tei și Varga Ludovic — 
de la sectorul II, Nicolae 
Toma și Valerian Ma
xim — de Ia sectorul
HI. I
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1984 an de producții agricole record

Mecanizatorii 
au o contribuție 

hotârîtoare 
în sporirea recoltelor
— in cuvintarea rostită 

la Consfătuirea de lucru 
de la C. C. al P.C.R. pe 
probleme de agricultură, 
din 7—9 decembrie 1983, 
secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a subliniat răs
punderea deosebită ce re
vine mecanizatorilor pri
vind obținerea in acest an 
a unor producții agricole 
record. în lumina acestor 
imperative, vă rugăm, to
varășe ing. Antoniu Iuga, 
director al Trustului pen
tru mecanizarea agricultu
rii, să vă referiți la obiec
tivele ce trebuie înfăptuite 
de mecanizatorii din jude
țul nostru.

— Sarcinile ce revin în 
anul 1984 stațiunilor pen
tru mecanizarea agricultu
rii sînt concretizate în pro
gramul ce a fost adoptat 
la adunarea activului de 
partid din agricultura ju
dețului nostru, care preve
de, între altele, efectuarea 
lucrărilor de pregătire a 
patului germinativ pe mai 
mult de 160 000 ha, înfiin
țarea de culturi și întreți
nerea acestora pe 168 000 
ha, recoltarea mecanizată 
a peste 95 000 tone cereale 
și 200 000 tone furaje, pre
cum și realizarea unui vo
lum sporit de acțiuni la 
fertilizarea terenului, trans
portul pTodusefor agricole 
și altele. Firește, pentru 
efectuarea în cele mai bu
ne condiții a lucrărilor a- 
mintîtc au fost și vor fi 
întreprinse în continuare 
o serie de măsuri vizînd

ÎN ZIARUL DE AZI ;

■ „Vom extrage și prelucra cantități sporite de 
minereu", |g In întrecerea socialistă dintre consiliile 
populare - toți indicatorii sint importanți. Bl Fiecare 
spectacol e o premieră. ■ Dialog cu cititorii. ■ Fapte 
din instanță.

Schimbul fruntaș — record in producția de cocs I
în ziarul nostru de ieri, 

titlul „radarului" era 
„Problema numărul 1 —
realizarea ritmică a produc
ției de cocs". Cum se ali
niază cocsarii Călanului 
acestei cerințe ? De pildă, 
cel din schimbul de după- 
amiază, condus de subin- 
ginerul Dumitru Bâlgăr și 
maistrul Stelian Furcă. 
Urmărindu-i la lucru, no
tăm.

Orele 13,45 : Maistrul 
Furcă începe momentul 
N.T.S. Pe scurt i se rea
mintește fiecărui lucrător 
ce are de făcut la locul 
său de muncă, pentru a-și 
îndeplini sarcinile In cele 
mai bune condiții. Din 
efectivul de 27 de oameni 
lipsesc Dorin Zaharia —- 
Intlmplător și Octavian 
Ciurar — nemotivat înrăit.

4 pagini — 50 bani

asigurarea întreținerii șî 
folosirii cu randament ma
xim a întregului parc de 
tractoare și mașini agrico
le. In acest sens poate fi 
relevat faptul că repara
țiile și reviziile la utila
jele ce vor fi folosite în 
campania agricolă de pri
măvară s-au efectuat la 
un nivel calitativ superior, 
ceea ce ne dă certitudinea 
c* s-a asigurat un grad 
sporit de siguranță in func
ționarea lor.

— Ce măsuri s-au sta
bilit în vederea reducerii 
consumului de carburanți 
și creșterii veniturilor pe 
fiecare litru de motorină 
consumat ?

— Pe lingă eliminarea 
in totalitate a consumuri
lor neproductive de moto
rină, în toate stațiunile dc 
mecanizare a agriculturii 
se va urmări consumul 
zilnic de combustibil pe 
fiecare tractor și elimina
rea oricăror pierderi din 
sistemul de alimentare, iar 
o parte din tractoare vor 
fi trecute pe consumul 
combinat cu gaze naturale. 
De asemenea, un accent a- 
parte punem pe folosirea 
unui număr cit mai mare 
de agregate combinate. în 
acest sens ar putea fi no
minalizate agregatele pen
tru pregătirea patului ger
minativ, erbicidat și gră-

Convorbire consemnată de
N. TIRCOB

(Continuare in pag. o 2-a)

— Cum ați preluat 
schimbul ?

— Satisfăcător. Cei din 
schimbul de dimineață au 
realizat doar 31 de piloți 
de cocs. Nu au avut spații

RADAR COTIDIAN
SIDERURGICĂ

de depozitare, vagoane 
pentru expediția cocsului, 
scrie în condică — ne spu
ne șeful de schimb. Pro
bleme cu care ne vom 
confrunta și noi.

Ce-și propune la în
ceperea lucrului un schimb 
de cocsari fruntași ?

— Să realizeze o produc- 
ție mai mare de cocs decît 
Ieri, procesul de producție

Organizațiile de partid 
activ în problematica

în cuvintarea rostită la 
Consfătuirea de lucru de 
la Mangalia, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului, 
sublinia: „Avem progra
me și hotărîri clare, avem 
o linie generală justă pen
tru activitatea in toate do
meniile; acum hotârîtoare 
sînt măsurile organizatori
ce, politice și educative 
pentru realizarea lor".

Cum se configurează 
preocupările comitetului și 
organizațiilor de partid 
de la întreprinderea de 
materiale de construcții 
Deva pentru îndeplinirea 
ritmică și de calitate a 
sarcinilor ce revin colecti
vului în acest an ? Iată în
trebarea al cărei răspuns 
am căutat să-l aflăm.

— Așa cum deseori a 
subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, calita
tea și eficiența muncii 
comuniștilor — releva Pe
tru Bugnar, secretarul co
mitetului de partid al în
treprinderii —. nu pot fi 
apreciate în afara rezul
tatelor economice, ci nu
mai prin prisma acestora. 
Pornind de la această rea
litate, comitetul de partid 
a adoptat un pr naram de 
măsuri menit să ducă la 
realizarea ritmică, încă din 
primele zile ale acestui 
ah, a sarcinilor fizice de 
plan, la creșterea calită
ții producției în condițiile 
încadrării în consumurile 
prevăzute, sau chiar redu

S.M.A. Simcria. Mecanicul Nicolae Bolta și C.T.C-istul 
Gheorghe Vintilă execută o ultimă verificare la combina de 
recoltat griti.

să decurgă fără evenimen
te, să asigurăm fumaliști- 
tor cocs de cea mai bună 
calitate. Pentru aceasta 
oamenii sint repartizați pe 
locuri de muncă, cunosc

PE PLATFORMA
DIN CÂLAN
bine ce au de făcut. în 
schimbul meu disciplina, 
punctualitatea, corectitu
dinea sînt literă de lege 
— afirma maistrul Stelian 
Furcă.

— Este ora 16,00. Cîți 
piloți de cocs avem, tova
rășe Bâlgăr ?

— 7 la bateria 1, 6 la ba
teria a II-a. 

cerii acestora. După ce au 
fost temeinic analizate în 
plenara comună a comi
tetului de partid cu con-

în conducerea 
activității 

economice — 
răspundere, 

exigență, rezultate 
concrete

siliul oamenilor muncii, 
măsurile amintite. In rîn- 
dul cărora ponderea o de
țin cele de natură econo
mică și organizatorică, au 
fost adoptate, stabilindu-se 
termene precise de tradu
cere în viață și comuniștii 
care răspund de realiza
rea lor.

— Ce cuprinde progra
mul respectiv ?

— Ținind cont de expe
riența anilor trecuți — a- 
răta Olimpiu Matei, ingi
nerul șef al întreprinderii 
și membru al comitetului 
de partid, am hotărît ca 
în această perioadă de iar
nă, cînd solicitările pe 
șantierele de construcții 
nu sînt atît de mari, să 
efectuăm reparațiile capi
tale la principalele insta
lații și utilaje. Astfel, în 
decembrie și ianuarie au 
fost executate, în bune 
condiții, reparațiile la cele 
două linii tehnologice de 
la secția „premo", la cup-

— Facem planul pe 
schimb ?

— II și depășim.
Orele 17,30: „Am ajuns 

La 10 piloți pe baterie" — 
precizează maistrul cocsar 
Stelian Furcă

La amîndouă bateriile se 
muncește intens, în per
fectă ordine și disciplină. 
Oamenii se întrajutorea- 
ză. Telefoanele zbîrnîie 
mereu. Se cer vagoane la 
expedierea cocsului, se so
licită cărbune. Bun și cit 
mai ritmic. Se face apel 
ca benzile transportoare 
să funcționeze fără între
ruperi.

Orele 21,00. „La fiecare 
baterie avem cite 22 de

GH. I. NEGREA

(Continuare in pag. a 2-a)

— implicate 
producției
toarele de la secțiile de 
teracotă și vată minerală, 
la unele linii conveier la 
panouri mari ș.a. O altă 
măsură importantă a fost 
cea privind perfecționarea 
contractelor cu beneficia
rii — pentru a avea asi
gurată desfacerea produ
selor — și cu furnizorii de 
materii prime. Urmarea 
este că în mcfmentul de 
față avem asigurate toate 
stocurile de materii prime 
și contractată toată pro
ducția planificată pentru 
primul trimestru.

MIRCEA LEPADATU

(Continuare in pag. a 2-a)

Valorificarea 
superioară 

a resurselor 
secundare- 
o pîrghie 

importantă 
în sporirea 
eficientei• 
economice

Resursele secundare re
zultate din procesele side
rurgice — resurse princi
pale în procesele siderur
gice I Un paradox ? Nu I 
Se cunoaște faptul că în 
Combinatul siderurgic Hu
nedoara gazul de cocs este 
valorificat integral. Fie că 
este utilizat pe plan intern 
drept combustibil pentru 

oțelării sau centralele termi
ce, fie că este supus unor 
prelucrări succesive spre 
a se obține gudronul, sul
fatul de amoniu, apa amo- 
niacală, benzenul brut și 
produsele derivate din ben
zen, sulful tehnic de coc- 
serie. Și un alt lucru cre
dem noi cunoscut — cu cît 
gradul de epurare a gazu
lui de cocs este mai mare, 
cu atît este mai ridicat și 
randamentul de scoatere 
de substanțe chimice din. 
gaze, cu atît este mai larg 
domeniul de utilizare a a- 
eestui prețios combustibil.

De fapt, creșterea gra
dului de epurare a gazu
lui de cocs constituie o 
preocupare de bază pentru 
întregul colectiv de mun
că din secția chimică a u- 
zinei nr. 1. Și, ca atare, 
toate măsurile și acțiunile 
inițiate au un singur punct 
de convergență: gaz de 
cocs cu puritate ridicată.

Prin respectarea strictă 
a regimurilor de fabrica
ție și a parametrilor teh
nologici, utilizarea intensi
vă a capacităților de pro
ducție, ca urmare a redu
cerii numărului de opriri 
accidentale șl a timpilor 
acestora, se asigură un 
mers constant în instala
țiile chimice, în bateriile 
de cocsificare. Astfel s-a 
ajuns, așa cum preciza in
ginerul Adrian Bâldea, șe-- 
ful secției chimice, să se 
obțină un gaz de cocs cu 
un grad de epurare de 98 
la sută.

DORIN CORPADE

(Continuare in pag. a 2-a)



„Von extrage și prelucra cantități sporite de minereuri
♦

ii

REALIZĂRI IN 1983: 
Depășirea producției 
nete cu 23,1 milioane 
lei, a producției marfă 
cu 45,3 milioane, a pro
ducției marfă vîndută 
și încasată cu 37,2 mi
lioane, obținerea supli
mentară a peste 3 600 
tone fier în minereu 
marfă, 154 430 tone do- 
lomită, 2 840 tone talc, 
depășirea productivită
ții muncii cu 9,1 la su
tă, economii de 6,3 mi
lioane iei la costurile 
de producție.

ANGAJAMENT PE 
1984 : Realizarea peste 
plan a unei producții 
marfă de 6 milioane lei, 
producții nete de 3,3 
milioane lei, a 1 500 to
ne fier in minereu mar
fă, 20 000 tone dolomi- 
tă, 1 000 tone talc, redu
cerea cheltuielilor ma
teriale cu 400 000 lei, 
creșterea productivității 
muncii (calculată la pro
ducția marfă) cu 345 lei 
pe persoană, obținerea 
unui beneficiu la acti
vitatea de 
ste 800 000

cipanților la adunarea ge
nerală a oamenilor mun
cii din întreprindere ex
primă elocvent forța orga
nizației de partid, puterea 
de mobilizare a colectivu
lui, gradul înalt de anga
jare politică pentru înde
plinirea exemplară a sar
cinilor trasate.

Cei care au luat cuvîn- 
tul — Szilaghy Zoltan, 
Ioan Ghilea, loan Andrei, 
Nicolae Anca, loan Bîrsan, 
Ion Radu, Gheorghe Tiron,

imperialistă și cel de-al 
XIII-lea Congres al parti
dului. Propunerile făcute 
vizează mai ales necesita
tea aprovizionării ritmice 
cu cele necesare a locuri
lor de muncă, ridicarea ca
lității pieselor de schimb, 
dotarea cu instalații specia
le pentru săparea suitori
lor, întărirea disciplinei 
tehnologice și de produc
ție, respectarea normelor 
de protecția muncii, asigu
rarea condițiilor corespun-

GENERALEADUNĂRI
ALE OAMENILOR MUNCII 

întreprinderea minierâ Hunedoara

bazâ de pe- 
lei.

de muncă alColectivul 
întreprinderii miniere Hu
nedoara a obținut în anul 
1983 realizări bune la toți 
indicatorii de plan. Bilan
țul pozitiv raportat parti

Ilie Cîrlan — au evidențiat 
aportul colectivelor pe ca
re le reprezintă la impor
tantele depășiri pe între
prindere și au făcut pro
puneri concrete pentru îm
bunătățirea muncii, au so
licitat mai mult sprijin din 
partea conducerii între
prinderii, a Centralei mi
nereurilor Deva în soluțio
narea unor probleme pen
tru bunul mers al produc
ției, s-au angajat să lucre
ze cu forțe sporite pentru 
a cinsti cu alese fapte de 
muncă cea de a 40-a ani
versare a revoluției de e- 
liberare socială și națio
nală, antifascistă și anti-

zătoare la grupurile socia
le, a transportului perso
nalului la și dinspre locu
rile de muncă etc. _Cu toa
te că în luna ianuarie a- 
vem restanțe la minereul 
extras, am hotărit la adu
narea pe unitate, să recu
perăm pînă la finele aces
tui trimestru toate rămîne
rile în urmă, chiar să ne 
depășim planul" — arăta 
Vasile Pavel, directorul 
Exploatării miniere Ghe
țari. -împreună cu brigada 
mea, am extras în anul 
trecut peste plan 2 400 to
ne de minereu. Și in acest 
an vom da minereu peste 
plan* — spunea brigadie-

rul Constantin Trifan. Noi 
am realizat deja suplimen
tar prevederilor perioadei 
trecute din acest an 700 
tone de minereu în con
centrație de peste 50 la 
sută fier. Colectivul uzi
nei de preparare este de
cis să muncească mai bine, 
să se preocupe permanent 
de creșterea productivită
ții muncii, de reducerea 
consumurilor materiale, de 
ridicarea calității produc
ției" — preciza șeful de 
echipă Ion Rotaru.

Concluzia adunării, ac
centuată și de directorul 
întreprinderii, Vasile Gol- 
da, a fost mobilizarea mai 
dinamică la muncă, pune
rea în funcțiune a obiecti
velor de investiții cuprinse 
in planul acestui an, întă
rirea ordinii și disciplinei 
la toate locurile de mun
că din subteran și de la 
suprafață, preocuparea sus
ținută pentru îmbunătăți
rea aprovizionării tehnico- 
materiale și a ridicării ca
lității minereului extras și 
prelucrat, realizarea exem
plară a planului și a an
gajamentelor asumate pe 
anul 1984.

UY1U BRAICA

Organizațiile de partid- 
implicate activ în 

problematica producției
(Urmare din pag. 1)

Odată stabilite sarcinile 
tehnico-economice și orga
nizatorice, au fost aduse la 
cunoștința comuniștilor din 
cele nouă organizații de 
bază și, prin ei, întregu
lui colectiv. La locurile de 
muncă din secții și atelie
re, birourile organizațiilor 
de bază au luat măsuri 
pentru ca ele să fie te
meinic cunoscute și însu
șite de către fiecare lu
crător și transpuse neabă
tut în fapt

— Pornind de la sarci
nile ce revin colectivului 
nostru din cuvîntarea se
cretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la Plenara C.C. 
al P.CJl. din 14—15 no
iembrie 1983 șl din impor
tantele programe aprobate 
de plenară, comuniștii 
organizația noastră — 
leva Damian Marcu, 
creta rul organizației
partid de la secția b.c.a. 
— au fost solicitați să cau-

din 
re- 
se- 
de

Acțiuni de pregătire temeinică a propagandiștilor
Comitetul 

Combinatul 
nedoara 
sporită activității 
gandiștilor în conducerea 
cursurilor și cercurilor în- 
vățămintului politico-ideo
logic, în asigurarea unei 
legări strînse a temelor a- 
flate în dezbatere cu sar
cinile ce stau în fața co
lectivelor în cel de-al pa
trulea an al actualului 
cincinal.

Din aceste preocupări se 
desprinde grija pregătirii 
lunare a propagandiștilor 
cu însușirea temeinică pe 
de o parte a documentelor 
Congresului 
Conferinței 
partidului, 
cuvîntărilor 
secretarului 
partidului, 
Nicolae Ceaușescu, iar pe 
de altă parte — cunoaște
rea amănunțită a sarcini
lor ce revin colectivelor 
de siderurgiști în anul

de partid din 
siderurgic Hu- 

acordă o atenție 
propa-

al XII-lea și 
Naționale ale 
plenarelor, a 

și expunerilor 
general al 

tovarășul

1984 și pînă la sfîrșitul 
actualului cincinal.

Pentru asigurarea unei 
pregătiri corespunzătoare, 
o dată pe lună cei peste 
240 de propagandiști sint 
ccnvocați la clubul _Side- 
rurgistul-, unde, pe 
schimburi, au loc mai 
te forme de activități 
tru dezbaterile di 
februarie, in fața

două 
mul- 
Pen- 
luna 

propa
gandiștilor au fost prezen
tate trei expuneri. Prima 
vianti orientările date 
Conferința Națională 
partidului cu privire 
dezvoltarea proprietății 
cialiste, participarea oame
nilor muncii cu părți so
ciale la constituirea fon
dului de dezvoltare econo- 
mlco-socială. Altă expune
re s-a referit, ca o com
pletare la prima, la păs
trarea și ocrotirea avutului 
obștesc, iar cea de a treia 
a relevat exigențele actua
lei etape de dezvoltare a 
r voluției tehnico-științifi-

de 
a 

H 
so-

irii coi 
nnue a pregauni profesi 
nale a tuturor categorii 1< 
de oameni a: muncit

Cu același prilej, în fața 
propagandiștilor a fost pre
zentat un moment econo
mic, intrat mai de curind 
in acest gen de activita
te. Pe de o parte au fost 
înfățișate principalele sar
cini pe care colectivul com
binatului trebuie să le în
deplinească in cea de a 
doua lună a anului, iar pe 
de altă parte — modul în 
care a fost încheiată luna 
ianuarie, evidențiindu-se 
atit rezultatele bune, cit și 
rămînerile în urmă.

în acest fel, pregătirea 
lunară a propagandiștilor 
are caracter cuprinzător și 
concret, dovedindu-se utilă 
în buna desfășurare a in- 
vățămîntului politico-ideo
logic din combinatul side
rurgic hunedorean.

ca or

Tesltori» de mirase Deva. Țesitoarea Maria Olaru și 
flrireasa Maria Sine lucreazâ la mașinile de țesut articole 
pentru export.

te toate posibilitățile și căi
le prin care putem spori 
mai accentuat productivi
tatea muncii în secție, ca
litatea produselor și redu
ce consumurile energetice, 
de combustibili și materii 
prime. Din această acțiu- - 
ne, la care au fost atrași, 
practic, toți membrii co
lectivului, au rezultat o se
rie de propuneri concrete, 
valoroase, care după ce 
au fost analizate și adop
tate într-o adunare gene
rală, au fost cuprinse în- 
tr-un program de măsuri, 
ce a și început să fie tra
dus în viață. Așa ă fost 
realizată o hotă de absorb
ție și adaptată la greife- 
rul podului rulant, contri
buind la creșterea substan
țială a productivității mun
cii și ritmicității produc
ției. Tot în acest mod am 
reușit să realizăm o insta
lație unică de captare, 
prin cădere liberă, a ape
lor uzate de la autoplane, 
pompele de vid și mașina 
de tăiat b.c.a. Prin pune
rea în funcțiune a instala
ției amintite nu numai că 
economisim peste 65 MW 
anual, dar am rezolvat și 
problema ordinii și cură
țeniei in secție. Vorbind 
de aceste realizări se cu
vine să amintesc și pe cîți- 
va dintre comuniștii care 
și-au adus o contribuție 
hotărîtoare la realizarea 
lor. Ei sînt loan Bucur, 
Anton Lovasz, Constantin 
Zotic, Ladislau Papp, loan 
Dobrotă și inginerul Con
stantin Bălăci, șeful sec
ției.

Implicindu-se cu răspun
dere în întreaga activitate 
economică a unității, abor- 
dînd permanent toate pro
blemele producției, comi
tetul de partid, organiza
țiile de bază de la I.M.C. 
Deva reușesc să mobilizeze 
întregul colectiv să-l an
treneze în realizarea rit
mică a sarcinilor de plan. 
Exemplu stau rezultatele 
cu care s-a încheiat anul 
1983 și cele obținute în ia
nuarie, cînd prevederile la 
producția marfă au fost 
realizate în proporție de 
110,5 la sută, sarcinile fi
zice au fost îndeplinite in
tegral și depășite la toate 
sortimentele, iar producti
vitatea muncii a fost cu 
1131 lei pe lucrător mai 
mare decît cea planificată.
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hotarltoare în sporirea recoltelor
(Urmare din pag. 1)

pat, pentru semănat și fer
tilizat, prășit și fertilizat, 
care dețin ponderea în teh
nologiile ce le vom aplica 
la culturile de prășitoare 
și de păioase.

— Cum s-au pregătii 
mecanizatorii să acționeze 
în apropiata campanie a- 
gricolă de primăvară ?

— în adunările genera
le ale oamenilor muncii 
au fost dezbătute cu în
treaga răspundere măsurile 
ce trebuie înfăptuite pen
tru folosirea cu eficiență 
ridicată a bazei tehnico- 
materiale de care dispu
nem și creșterea aportului 
tuturor formațiilor de me
canizatori la obținerea u- 
nor producții agricole re
cord. Cu acest prilej s-a 
desprins necesitatea de a 
întări ordinea și discipli
na în fiecare S.M.A., de a 
asigura exigență sporită în 
muncă din partea tuturor 
mecanizatorilor, punînd ac
centul pe calitatea lucră
rilor efectuate. Evident, 
realizarea acestor impera

tive necesită ca și ingine
rii șefi și conducerile 
C-A.P. să asigure o mai 
bună conlucrare cu forma
țiile de mecanizare, pe 
bază de programe concrete 
de lucru, în care să fie 
prevăzute și cerințele a- 
grotehnice pentru fiecare 
lucrare. Retribuirea mun
cii în raport de lucrările 
mecanizate și producțiile 
realizate reprezintă un fac
tor important de creștere 
a răspunderii lucrătorilor 
din S.MA. față de soarta 
recoltei. Paralel cu efec
tuarea lucrărilor de repa
rații și revizii la utilajele 
agricole, care au fost în
cheiate înainte de terme
nul stabilit, precum și a 
acțiunilor în cîmp, perioa
da de iarnă a fost folosită 
intens pentru a ridica ni
velul de pregătire politică 
și profesională al mecani
zatorilor, asigurînd prin a- 
ceasta condiții în vederea 
materializării sarcinilor pe 
care secretarul general al 
partidului le-a pus în fața 
sectorului de mecanizare 
a agriculturii.

Valorificarea superioară a 
resurselor secundare

(Urmare din pag. 1)

— Ce înseamnă 98 la su
tă puritate la gaz, tovară
șe inginer 7

— Un plus de 1 350 tone 
gudron, 360 tone sulfat de 
amoniu, 450 tone benzen 
brut și 100 tone sulf teh
nic. Dacă nu ne străduim 
să asigurăm această puri
tate, vom avea o recupe
rare mai slabă în produse 
chimice, chiar în cadrul 
secției noastre, iar în alte 
secții, spre exemplu în o- 
țelării, gazul va avea o in
fluență negativă asupra ca
lității oțelului, vor fi im
posibil de obținut unele 
șarje de oțel mai deosebi
te din cauza conținutului 
ridicat de sulf din gaz. 
Vreau să precizez că acest 
98 la sută nu este o limi
tă a posibilităților noastre, 
ci o etapă. Afirm acest lu
cru în baza experienței a- 
cumulate de-a lungul ani
lor Pentru acest an am 
găsit o modalitate de a

adăuga încă 0,5 procente 
la puritatea gazului. în 
paralel cu desfășurarea re
parației capitale la instala
ția de electrofiltre (pentru

degudronarea gazului), re
parație ce va fi finalizată 
la sfîrșitul semestrului I, 
aducem și cîteva îmbună
tățiri în instalație. Alte 
îmbunătățiri, tot în timpul 
reparației capitale planifi
cate în acest an, vor fi a- 
duse la instalația de pro
ducere a sulfatului. De 
fapt, trebuie s-o spun, cu 
fiecare reparație ce s-a e- 
fectuat în instalațiile din 
secția chimică noi am cău

tat să aducem diverse îm
bunătățiri pentru a crește 
randamentele de extracție. 
Este și o explicație a fap
tului că puritatea gazului 
de cocs se situează acum 
în jurul procentului de 98 
la sută, cu trei procente 
peste capacitatea proiecta
tă. De vom reuși să creș
tem și în acest an gradul 
de puritate — și nu înca
pe nici o discuție că vom 
reuși — cantităților supli
mentare de produse chimi
ce obținute pînă la aceas
tă dată li se vor adăuga 
alte 225 tone gudron, 60 
tone sulfat de amoniu, 9 
tone benzen și 10 tone sulf 
tehnic. Pentru noi, aceste 
rezultate vin să confirme 
faptul că am făcut un pas 
înainte pe calea valorifi
cării superioare a materii
lor prime, iar pentru eco
nomia națională înseamnă 
un plus de produse reali
zat cu mai puține investi
ții materiale, un plus de 
producție obținut printr-o 
mai mare investiție de in
teligență.

Schimbul 
fruntaș 

(Urmare din pag. 1) 

piloți" — ne spune șeful 
de schimb.

— Bateți recordul pro
ducției de cocs pe schimb?

— Batem ! — ne răspund 
într-un glas maistrul Fur
că și subinginerul Bâlgăr.

Orele 22,00. Notăm re
cordul producției de cocs 
realizat pe un schimb, 
chiar pe secție: 23 de piloți 
la bateria I, 24 de piloți 
la bateria a Il-a. Total 47 
de piloți, record în munca 
acestor destoinici cocsari.

— Acum, la încheierea 
schimbului-record, vă ru
găm să precizați cine a 
muncit mai bine ?

— Toți oamenii din 
schimb. Doar nu în zadar 
sîntem „schimb fruntaș" — 
ne spun cei doi, maistrul 
și șeful de schimb.

O dovadă de netăgăduit 
că atunci cînd se munceș
te bine organizat, în ordi
ne și disciplină, producția 
de cocs se poate realiza 
și depăși. Pilda schim
bului fruntaș se cere însă 
generalizată, extinsă.
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In întrecerea socialistă dintre consiliile 
populare — toți Indicatorii sînt importanția

„Sâptâmîna 
majoratului"

de curînd 
privind 

întrecerea

ca 
le 
a- 
ce 
de

tre 1 și 27 la sută comu
nele cooperativizate Ilia, 
Dobra, Boșorod, Zam, Gu- 
rasada, R-apolt, Sarmize- 
getusa, Baia de Criș, Ro- 
mos. La al doilea grup de 
indicatori — predări la 
fondul de stat, la aceleași 
produse — depășiri obțin 
la toate doar comunele 
Ilia și Dobra. Apare și Gu- 
rasada cu depășiri, mai 
puțin la lapte, unde nu și-a 
îndeplinit obligațiile. Apa
re în schimb cu plusuri la
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S-au încheiat 
toate calculele 
clasificarea în 
socialistă pe anul trecut 
a consiliilor populare mu
nicipale, orășenești și co
munale din județ. Cei har
nici și perseverenți se pot 

_ bucura, eforturile lor fiind 
răsplătite de locuri frun
tașe în întrecere. Pentru 
alții, care privesc cu jind 
către „vîrfui" clasamentu
lui, de la baza lui, acesta 
va fi, timp de un an, 
un duș rece, menit să 
aducă în permanență 
minte că n-au făcut tot 
trebuia pentru a scăpa
această poziție — în cazul 
comunelor de la locul 24 
în jos. Sînt consiliile popu
lare comunale care nu au 
realizat criteriul de bază 
al întrecerii — îndeplini
rea a cel puțin 7 dintre 
primii 12 indicatori ai În
trecerii. Și, la acești primi 
12 indicatori nu încape 
nici un fel de discuție: cît 
ai dat, atît ți s-a măsurat 
și contabilizat, cît ai de
pus în bancă atît ți s-a 
trecut în cont, fiind înlă
turată orice posibilitate de 
apreciere subiectivă.

Mai este o categorie de 
consilii populare comunale 
— căci acestora le dedicăm 
rândurile de față — cărora 
clasamentul le oferă prilej 
de reflecție. Locul lor, du
pă o seamă de indicatori, 
ar fi fost mai în față dacă 
nu le-ar fi tras înapoi u- 
nele nerealizări.

Iată, bunăoară, la indi
catorii producției fizice de 
grîu, porumb, carne și lap
te au obținut depășiri în-

CÎTEVA 
CONSIDERAȚII 

PRIVIND 
CLASAMENTUL 
COMUNELOR 

ÎN ANUL TRECUT

grîu, porumb și came co
muna Turdaș. Ce s-a în- 
tîmplat în celelalte ? Bo- 
șorodul depășește produc
ție de lapte cu 4 la sută, 
dar nu-și îndeplinește o- 
bligația la fondul de stat 
decît în proporție de 77.5 
la sută; Zamul depășește 
producția de lapte cu 6 la 
sută dar nu-și îndeplinește 
obligațiile la fondul de 
stat decît în proporție de 
49,5 la sută. Rapoltul pier
de puncte serioase la ace
lași capitol și același pro
dus, deși și-a realizat și 
depășit producția. Cu o de
pășire de 100 la sută, adică 
dublînd livrarea de po
rumb la fondul de stat și 
îndeplinindn-și obligațiile 
la lapte, Rapoltul ar fi „săl-
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• Ne-ați sesizat,
rășe Tudor 
din Deva, 
neajunsuri 
blocul nr. 32 
Dacia. S-a 
cele sesizate __ , _____
Ca urmare, G.I.G.C.L. care 
a verificat, la fața locu
lui cele relatate în scri
soarea adresată ziarului 
nostru, vă răspunde ur
mătoarele : Mihaly Eve 
care locuiește în aparta
mentul nr. 6 din blocul 
amintit și-a scos cîinele 
din apartament, iar Szocs 
Francisc de la aparta
mentul 17 a reparat ro
binetele de la baie. Pen
tru celelalte neajunsuri 
semnalate (lipsă de clanță 
la ușă, pereți nezugrăviți 
în cameră), cetățeanului 
Szocs Francisc i s-a în
tocmit proces-verbal de
constatare, punîndu-i-se în 
vedere să remedieze fără 
întîrziere aceste defec
țiuni întrucît, conform 
H.C.M. 260/1973 aseme
nea defecțiuni cad în sar
cina locatarului aparta
mentului.

• Gheorghe Nechifor — 
Simeria ; Cele relatate de 
dumneavoastră sînt reale. 
S-a constatat acest lucru 
cu prilejul verificărilor 
făcute de către Direcția 
comercială a județului 
Hunedoara. în consecință, 
au fost atenționați toți 
șefii de unități să preia 
de la populație cît mai 
operativ ambalajele 
sticlă

, tova- 
Mărgineanu, 
o seamă de 
existente la 
din cartierul 
constatat că 

sînt reale.

din 
prin toate cele 

3 forme (la schimb, con
tra marfă sau numerar) 
și au fost sancționați cu 
„avertisment- toți cei 
care au încălcat aceste 
reguli.

în ceea ce privește sti
clele goale în care a fost 
Pepsi-cola și Apă tonică,

s-a stabilit ca acestea să 
fie preluate de către co
fetăria Narcisa, aparținînd 
I.C.S.A.P. Deva.

• Emilia Igna — Deva: 
Reparațiile necesare la 
terasa blocului O 4 din 
cartierul Gojdu n-au putut 
fi executate din lipsa ma
terialului 
momentul
G.I.G.C.L. a intrat în po
sesia materialului — și de 
îndată ce timpul va fi 
prielnic pentru lucrările 
necesare se va trece la 
efectuarea lor. Acesta 
este de fapt și răspunsul 
conducerii G.I.G.C.L.

• loan Todea — Hon- 
dol (Certej): Scrisoarea 
dumneavoastră a fost 
analizată de către Consi
liul popular al comunei, 
E. M. Certej și redacție, 
constatîndu-se că în pre
zent nu este încă stabi
lit un amplasament pen
tru depozitarea sterilului. 
Această problemă se 
află în studiu la Institu
tul de proiectare de spe
cialitate din Deva, 
stabilirea definitivă 
amplasamentului se 
recurge la cea mai 
vorabilă variantă care 
corespunde din toate 
punctele de vedere. La 
exproprierile eventuale 
se va cere, bineînțeles, 
și consimțămîntul dum
neavoastră, ca și al ce
lorlalți cetățeni în numele 
cărora v-ați adresat re
dacției.

• V. Neagu — Brădă- 
țel (Zam): Au fost luate 
măsurile cuvenite, iar 
în prezent circulă, din sa
tele Godinești, Brădățel 
și Glodghilești, spre cen
trul de comună Zam încă 
un autobuz, în special 
pentru a satisface ce
rințele elevilor.

necesar. în 
de față

La
a 

va 
fa-

tat“ mult în clasament. 
Asemănător se poate vorbi 
și de comuna Baia de Criș, 
pe care însă a mai tras-o 
în jos neîndeplinirea pre
vederilor la efectivele de 
bovine.

Au mai contat hotărâtor 
în întrecere veniturile pro
prii la bugetul local. O 
comună ca Orăștioara de 
Sus, care a realizat și de
pășit 8 dintre cei 12 indi
catori, a fost trasă înapoi 
pînă la locul 24 de reali
zarea fondului de stat la 
lapte numai în proporție 
de 45,3 la sută, de nerea
lizarea efectivelor de bo
vine și de nerealizarea ve
niturilor proprii la buget 
Dacă celelalte comune ci
tate pot spune: .da, mai 
avem puțin și putem afir
ma că am folosit 
toate posibilitățile 
O, ăștioara are in 
indicatori serioase

Citeva cuvinte 
poziția în întrecere a unor 
comune necoopera ti vizate.

Certej ul pierde 
serioase, 
pe locul 15 între comu
nele necooperativizate și 
pe locul 45 între cele 57 
comune ale județului, pen
tru că nu-și realizează o- 
bligațiile la lapte, la efec
tivele de bovine și por
cine. In condițiile satelor 
comunei, nerealizarea efec
tivelor la bovine și porcine 
nu are justificare. Comu
na Blăjeni pierde, de ase
menea, puncte pînă la lo
cul 8 între comunele ne
cooperativizate pentru ne
realizarea fondului de stat 
la lapte, a efectivelor de 
bovine și a... veniturilor 
proprii la bugetul local. 
Blăjenii fără efectivul de 
bovine realizat ! — e greu 
de înțeles. Și dacă nu sînt 
vaci, nu e nici lapte.

Celor 21 de comune care 
n-au realizat minimum 7 
indicatori din primii 
prevăzuți în criteriile 
întrecere ce să le 
nem ? Simpla enumerare a 
lor poate le va spune ceva 
mai mult în acest an. Ele 
se numesc, în ordinea cla
sificării, Burjuc, Vața, 
Bretea Română, Barut Bră- 
nișea, Bătrîna, 
Bulzești, Crișcior, 
Hărău, Bunila, 
Băcia, Ghelari, Lunca Cer
nii, Aninoasa, Mărtinești, 
Teliuc, Peștișu Mic și Be- 
riu.

Fruntașilor întrecerii, ce
lor clasați pe primele trei 
locuri le vom dedica re
portaje in numerele viitoa
re, în care vom evidenția 
și experiența dobindită.

judicios 
locale-, 
cei trei 
rezerve.

despre

puncte
ajungînd abia

Luni, 20 februarie, in 
toate liceele din județul 
nostru au avut loc, in
tr-un cadru sărbătoresc, 
festivitățile de deschide
re a „Sapiăminii majo
ratului". Amplă și tra
dițională manifestare 
dedicată tinerilor care 
Împlinesc vîrsta de 18 
ani in 1984, „Săptămîna 
majoratului" se remar
că prin bogate și va
riate acțiuni politico- 
educative, cultural-ar- 
tistice și sportive.

După inmînarea în 
cadru festiv a ecusoa- 
nelor de unajor" și a 
unor frumoase felicitări- 
indemn. pe parcursul 
intregii săptămini, săr
bătoriții participă la 
intiiniri cu activiști de 
partid și de stat, mun
citori fruntași in pro
ducție, oameni de cul
tură, juriști, cadre me
dicale, la dezbateri, sim
pozioane și mese rotun
de pe teme specifice 
virstei și preocupărilor 
tinerilor (orientare pro
fesională. educație sa
nitară, juridică etc.), 
la seri cultural-distrac- 
tive și spectacole rea
lizate în cinstea lor. 
Săptămîna dedicată im
portantului eveniment 
din viața fiecărui tînăr 
se va incheia cu ..Ziua 
majoratului", organiza
tă la nivelul municipii
lor și orașelor d!n județ.

12 
de 

spu-

Toplița, 
Certej, 

Geoagiu,

ION CIOCIEI

Fiecare spectacol 
e o premieră

Prin capacitatea sa de a 
se adresa convingător min
ții și sufletului oamenilor, 
spectacolul de teatru poate 
determina un comporta
ment superior în rindul a- 
cestora. Rosturile lui edu
cative se relevă impresio
nant și in reprezentațiile 
de teatru pentru copii, cele 
ale formației Casei muni
cipale de cultură din Pe
troșani devenind autentice 
mijloace de influențare. 
Teatrul pentru copii de aici 
valorifică simțăminte fru
moase, oglindește idealuri, 
propune modele de viață, 
de comporta
ment, carac
tere și atitu
dini — și totul 
se petrece 
intr-un per
manent dia
log intre 
artiști. O mină de oameni 
talentați și inimoși — Geor
ge Negraru, Ion Velica, 
Gheorghe Sereș, Costică 
Popa, Ion Cimpoieru, An
gela Petru, Mirela Roșea, 
Elena Iștfănuț — strungari, 
subingineri, merceologi, mi
neri, frezori, recepționeri, 
vrnzători și un grup de co
pii — fac, de cinci ani în
coace, ca fiecare spectacol 
al teatrului „Moș Poveste" 
din Petroșani să fie o pre
mieră. Și s-au prezentat de 
atunci peste 200 de spec
tacole I

— Știm că teatrul pentru 
copii de aici 
din inițiativa 
tră, tovarășe 
graru. Ce v-a

— Am văzut 
tacole de acest gen la Alba 
lulia și Arad. M-au impre
sionat sinceritatea copiilor, 
receptivitatea lor la ideile 
spectacolului. Mi-am zis 
că Valea Jiului nu poate — maturi 
fi lipsită de un asemenea 
teatru. Și, pentru că nu am 
avut posibilitatea să fac 
păpuși, am pornit la drum 
cu un teatru pentru copii. 
Am început cu „Cocoșelul

TEATRUL PENTRU 
COPII SI 

ROSTURILE LUI 
EDUCATIVE

neascultător" al lui Ion Lu
cian, pe muzica lui Gheor
ghe Popa, piesă cu care 
am susținut, cu 
de spectacole.

- Apoi ați 
dumneavoastră 
„Concertul din 
prima dumneavoastră lucra
re care a văzut lumina 
rampei, a făcut ocolul Văii 
Jiului și chiar al multor a- 
șezări din județ în aproape 
o sută de spectacole.

— Intr-adevăr. Cu „Con
certul din pădure" am sus
ținut 98 de spectacole. Au 
urmat „Aventurile celor trei

— iepurași", cu 
60 de spec
tacole, acum 
ne aflăm in 
preajma 
celui de-al

— 50-lea spec- 
„Fotbal cu

succes, 40 
Apoi...
scris chiar 
piesele.

pădure",

■ 
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a luat ființă 
dumneavoas- 
George Ne
determinat ? 
citeva spec-

spectatori și tacol cu 
peripeții".

— Deci, 
se pentru 
gizor și interpret, 
este greu ? Cum reușiți ?

— Ușor nu este. Dar sa
tisfacțiile pe care le încerc 
în timpul spectacolelor - 
atît eu cît și colegii de for
mație - compensează efor
tul. E mare lucru să ai șan
sa de a declanșa capaci
tatea de comunicare sen
sibilă cu publicul. Să-l 
simți emoționat, entuzias
mat, să-l vezi cum sare în 
sprijinul Binelui, cum nu 
este de acord cu minciu
na, lenea, lăcomia, vicle
șugul, cum te ajută pentru 
triumful adevărului. Nici un 
efort nu e prea mare cînd 
sînt atît de vizibile - chiar 
în timpul spectacolelor — 
■rosturile educative ale a- 
cestui gen de artă. Iar co- 
lecth'ul de actori amatori 
ai teatrului „Moș Poveste" 

și copii — au 
bucuria și trăiesc convin
gerea că pot cons,; per
sonaje credibile, capabile 
să influențe^ mora
lă a spectatorilor.

LUCIA LICIU

autor al trei pie- 
copii. Autor, re- 

Nu vă

BEȚIVANUL SCANDALAGIU

More consumator de băuturi al
coolice, loan Rusu, din Baru, mun
citor la O.GA. Hunedoara-Deva, 
scandalagiu orhicunoscut, a fost a- 
tenționat în repetate rinduri de orga
nele de stat pentru comportarea sa 
nedemnă. I s-au și iertat multe is
prăvi în speranța că se va îndrepta. 
Dar, n-a tras nici un fel de învă
țăminte. Dimpotrivă. Recent (cu 
capul plin de băutură), nemulțumit 
de amplasarea unui gard între 
grădina sa și cea a vecinei sale, 
Ilina Stanciu, a început să-l... taie 
cu toporul. La protestul păgubitei, 
i-a aplicat acesteia mai multe lovi
turi cu muchia toporului, fracturîn- 
du-i brațul sting, fapt pentru care 
au fost necesare îngrijiri medicale 
timp de 75 de zile.

Faptele sale au fost sancționate 
de către Judecătoria din Petroșani cu 
2 ani și 6 luni închisoare.

Pe pîrtia și la poligonul 
de la Vulcan, în organi
zarea Comitetului jude
țean Hunedoara al U.T.C. 
și cu sprijinul substanțial 
al Statului major al găr
zilor patriotice din muni
cipiul Petroșani s-au des
fășurat, în cadrul ediției 
de iarnă a Daciadei, fa
zele județene ale concur
surilor „Săniuța de ar
gint" și biatlon.

S-au detașat în învingă
tori următorii : sanie, 
categoria 14—19 ani fete : 
1. Monica Drîmbă (Școala

Fazele județene 
ale concursurilor 

de sanie și biatlon 
generală Ghelari); 2. Cris
tina Cenușe (Liceul ma- 
tematică-fizică Petroșani); 
3. Cristina Murărescu 
(Școala generală Ghelari); 
băieți: 1. Lucian Constan
tin; 2. Vasile Mînzat; 3. 
Daniel Pascu — toți de 
la Școala generală nr. 1 
Petrila.

Biatlon, categoria 16—17 
ani — Romeo Harinco 
(Liceul industrial nr. 1 
Vulcan); categoria 18—20 
ani — Vasile Săleeanu 
(Liceul industrial nr. 1 
Vulcan).

• — •

N-A TRAS ÎNVĂȚĂMINTELE 
CUVENITE...

RECURSUL A FOST RESPINS 
CA NEFONDAT I

Vasile Constantinescu, din Uri- 
cani, muncitor la lotul 343 din Pe
troșani al întreprinderii de căi ferate 
Timișoara, mai fusese condamnat 
de trei ori pentru furturi din avutul 
personol și obștesc la pedepse 
variind între 1—2 ani închisoare. Be-

Fapte din instanță
corecteze

noi acte 
în tocuin-

neficiind însă de grațierea pedep
selor, i s-a dat posibilitatea să lu
creze în continuare, să-și 
atitudinea.

Recent s-a dedat la 
potrivnice legii. Pătrunzînd
țele unor cetățeni din Uricani și în 
dormitoarele unde fusese cîndva 
cazat, a sustras diferite bunuri. 
Avindu-se în vedere antecedentele 
sale penale, urmează să execute 
3 ani de închisoare. Dacă n-a învă
țat minte, acum trage ponoasele I

Deși nu poseda permis de con
ducere a autovehiculelor pe drumu
rile publice, Mihai Creangă, meca
nizator la S.M.A. Orăștie, s-a așezat 
la volanul unui tractor al unității 
și a pornit-o vitejește spre Căstău, 
unde avea ceva... treburi perso
nale. Depistat de organele de mi
liție, inculpatul a fost condamnat 
la 6 luni închisoare. întrucît ante
rior a mai fost condamnat la 2 ani 
închisoare tot pentru infracțiunea de 
conducere fără permis (și în stare 
de ebrietate) din care a executat 
numai o parte, i s-a revocat și bene
ficiul grațierii, conform Decretului 
nr. 189/1981, urmînd să execute pe 
lingă cele 6 luni și cele 66 zile din 
pedeapsa hotărită anterior și grația
tă. Recursul inculpatului a fost res
pins ca nefondat.

Rubrică realizată cu sprijinul 
Tribunalului județean
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Schimburi de mesaje intre secretarul Schimb de mesaje la nivel
înalt româno-danezgeneral al P.C.R. și

■ Secretarul general al P.C. din Spania 
MADRID 22 Agerpres). de sănătate.

— Din partea tovarâșuhu

la.- general al Partrfalta 
(imunist Român, o"e- 
ș.-dintele Republicii Sorta- 
iiste România, au fost 
transmise secreta ml ni pe
ri -ral al P.C. din Spania. 
Gerardo Iglesias, un caid 
salut prietenesc și cete 
mai bune arări.

Secretarul gene-a, al 
Partidului Comunist Spa
niol a rugat să se trans
mită tovarășului Nicolae 
Ceiușescu cele mai calde 
salutări și urări cordiale

■ Președintele P.S.
BRUXELLES 22 (Ager- 

pres). — Din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidu
lui. Comunist Român, au 
fost transmise un salut 
cordial președintelui Parti
dului Socialist Valon, Guy 
Spitaels, precum și urări 
de sănătate și succes și 
de noi realizări PE. Valon 
iu activitatea sa.

S ROMA. — Comunistul 
Enrico Loffredo a fost ales 
primarul orașului Algero — 
important centru industrial 
al insulei Sardinia. In 
consiliul municipal mai in
tră alături de comuniști, 
reprezentanți ai partidelor 
socialist, socialist-demo
cratic și republican.

■ COPENHAGA - După 
lungi tergiversări. condu
cerea Pieței comune a fost 
nevoită să soluționeze fa
vorabil cererea Groenlan
dei de a ieși din C.E.E. 
După cum se știe, referen
dumul organizat în 1982 în 
cea mai mare insulă din 
lume în problema rămi- 
nerii sau ieșirii din C.E.E. 
a avut drept rezultat un 
„Nu" ferm al majorității 
insularilor la rămînerea în 
Comunitatea Economică 
(vest) Europeană. In conse
cință, începind de la 1 ia
nuarie 1985, Groenlanda 
va înceta să mai facă 
parte din C.E.E.

■ BONN. - Organizația 
regională „Tinerii socia
liști" din Franckfurt pe 
Main s-a pronunțat, in ca

Invariabil, statisticile 
dezvăluie o creștere verti
ginoasă a șomajului în 
rînriurile tinerei generații 
occidentale. în R.F.G., de 
exemplu, cota reprezenta
tă de tinerii șomeri se 
ridică la 23 la sută din 
numărul total al persoa
nelor fără lucru. în Fran
ța, ăceastă proporție este 
de 39,6 la sută, în Dane
marca — de 29 la sută, 
în Italia și Olanda — de 
49,9 la sută, iar în Marea 
Britanie — de 38,7 la 
sută.

Pretutindeni, datele pro
blemei sînt greu de re
zolvat. Referindu-se la a- 
ceasta, ziarul „Financial 
Times" scrie: Din cele
peste 11 milioane de șo
meri din Piața comună, 
42 la sută stat sub 25 de 
.'tai. procentaj care a ră
mas ridicat ta mod constant 
în ultimii trei ani. în zo
nele mai stagnante din 
Marea Britanie, Belgia, 
Franța șl Italia, generații 
întregi se apropie de vîrsta

continuare ia activitatea 
prod_0oas* pe care o des- 
< - x —i popo^u-
tai rom&a. al eaoaei p^rîi, 

fa lume.
Sctsrotad a

fost prilejuit de întreve
de-ca pe tare ttrwășzl 
Ștefan Andrei, retrlr: 
supleant al Oaraitetrfui 
Politic Etemtiv «] C.C al 
P.CJL, nara, «strai afacerilor 
externe. a avut-o. te ttraocl 
prezenței sale ta Madrid, 
cu secretara! general al 
P.C. din Spania.

Valon din Belgia
Schimbul de mesaje a 

fost prilejuit de tatflr;- 
rea delegației P.C.R. con
dusă de tovarășul Dumitru 
Popescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv 
ai C.C. al P.C R,. care, la 
invitația partidelor socia
liste valon și flamand, 
întreprinde o vizită in 
Be-gla, cu Guy Spitaeis. 
precum și cu aiți memnri 
ai conducerii PJS. Valon.

drul conferinței see o'di
na/e, pentru oprirea am
plasării de rachete nu
cleare in Europa, cetind 
crearea de zone denude- 
arizate pe continent.

Tot la Franckfurt pe 
Main, a avut ioc o confe
rință a sindicatului lucră
torilor din comerț, bănci -și 
societăți de asigurări din 
R.F.G. in rezoiuția adopta
tă se cere încetarea cursei 
înarmărilor, îndeosebi a 
celo' nucleare.

■ LONDRA. - Partidul 
laburist se pronunță pentru 
lichidarea imediată a ba
zelor nucleare americane 
de pe teritoriul Marii Bri
tanii și pentru retragerea 
tuturor rachetelor nucleare 
americane din țară, inclu
siv a celor amplasate la 
bordul submarinelor aflate 
in apele teritoriale brita
nice, a declarat Neil 
Kinnock. liderul acestei 
formațiuni politice. Luînd 
cuvin tul la o intilnire cu 
reprezentanți ai opiniei pu
blice in orașul Chester
field (comitatul Derbyshire), 
el s-a pronunțat, totodată, 
pentru lichidarea arsena
lelor nucleare din Europa, 
în cadrul unor măsuri efi
ciente de oprire a cursei 
înarmărilor și trecerea la 
dezarmare.

Tineri fara
absolvirii fără speranța de 
a primi vreun loc de mun
că. Unii dintre cei care 
au absolvit sînt șomeri de 
peste doi ani.

O serie de politicieni 
occidentali au căutat să a- 
crediteze ideea că efecte
le șomajului sînt mai 
degrabă corozive, decît ex
plozive. Realitatea dezmin
te această consolare : ra
poartele oficiale atestă că 
mai multe țări din C.E.E. 
suferă de o creștere acută 
a criminalității. Astfel, în 
ultimii trei ani, procenta
jul tinerilor francezi ares
tați a crescut cu 40 la 
sută.

Problema — arată co
tidianul britanic — este 
că, deși tendințele de șo
maj în rîndul tineretului 
erau previzibile și chiar 
amplu prevăzute pe baza 
datelor demografice, majo
ritatea politicienilor occi
dentali și-au pus speranța

COPENHAGA 22 (Ager- 
presl — Din partea tova- 
răsubui îffaolae Ceaușescu, 
președintele Republic: ii So
cialiste România, au fost 
L-șnsmise Măiestătii Sale 
Regina Margareta a TT-a a 
Danemarcei un călduros 
mesaj de salut, urări de 
«ârătate si fericire perso
nală. precum și arări de 
pace și prosperitate pc- 
porahn danez prieten. Un 
cortEal mesaj de salut a 
fost t-ansmîs din partea 

Pool Schlueter.
Exortarind deosebite ura’- 

țn-n'ri, primo! -n: nistru 
Pool Schlueter a rugat să 
se transzn?-ă președintelui

AGENDĂ ENERGETICĂ
MOSCOVA 22 Agerpres) 

— Specialiștii dm Harker, 
au creat o instalație pen- 

termice a apelor mări; ta 
energie electrică. Pentru 
producerea aburilor nece
sari funcționării turbine
lor se folosește proprieta
tea apei de a atinge, 
ta condiții de vid. punctul 
de fierbere la temperaturi 
mai mici decît 100 grade 
Celsius.

Deoarece asemenea a- 
gregate ar putea funcțio
na numai plutind pe su
prafața mării, au fost 
elaborate și modalitățile 
de transmitere a energiei 
electrice pină la țărm.

★
ISLAMABAD 22 (Ager- 

pres). — I* Pakistan, un 
nou zăcămînt de gaZe na
turale a fo6*. descoperit ta 
regiunea Golarchi. situată 
la circa 90 km de orașul 
Hyderabad — informea
ză -The Pakistan Times". 
Se apreciază că producția 
zilnică a primului puț va 
fi de 283 170 metri cubi.

★
OSLO 22 (Agerp.-es). — 

Ca urmare a măsurilor 
luate pentru reducerea con
sumului de petrol, industria 
norvegiană și-a redus,
fiViVViTiVZvriYiYiYiViW.'.-.-.VrV.’.ViV, iVri’iYiVi

perspectivă
în redresarea economică, 
iar în momentul ta care 
au acționat au făcut-o 
la tatîmplare, și uneori 
chiar în panică. în progra
mele guvernamentale, pen
tru tineret se desprind 
teme mai mult sau mai 
puțin obișnuite. Fără în
doială, cea mai importan
tă dintre ele este califica
rea. Deoarece ea are un 
caracter strategic, și nu pe 
termen scurt. Majoritatea 
proiectelor de pe la mij
locul anilor *70 au fost de 
tipul „programe instanta
nee de calificare". Rezul
tatele au fost cît se poa
te de modeste. De exemplu, 
o dată cu înrăutățirea șo
majului, „programul pen
tru tineret" din Marea Bri- 
tgjiie, care oferea absol
venților cursuri de șase 
luni, nu a putut împiedica 
întoarcerea imediată a 
două treimi dintre absol
venții săi la cozile pentru 

României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ta nu
mele Maiestății Sale Re
gina Margareta a Il-a, 
precum și al său personal 
călduroase urări de sănă
tate și fericire personală, 
împreună cu cele mai bune 
urări de progres și bună
stare pentru poporul român 
prieten.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
de către primul ministru 
danez a delegației parla
mentare române conduse 
de tovarășul Nicolae Gio- 
san. președintele Marii 
Adunări Naționale, care, 
la invitația Kolketingului, 
întreprinde o vizită ofi
cială de prietenie In Da
nemarca.

anal trecut, cu 50 la sută, 
față de 1980. cantitatea de 
petrol greu utilizat in sco
puri energetice, relevă sta
tisticile publicate la Oslo 
de buletinul de presă 
„Norinform", care citează 
Ministerul Petrolului și 
Energiei. Se precizează că 
principala măsură care a 
antrenat reducerea consu
mului de petrol greu a fost 
recuperarea energiei ter
mice din procesele indus
triale secundare. De ase
menea, ta industria nor
vegiană s-au utilizat, pe 
scară mai largă decît în 
trecut, înlocuitori, inclusiv 
deșeuri de lemn și celu
loză, precum și energia 
electrică furnizată de 
hidrocentrale.

★

TOKIO 22 (Agerpres).
— In largul coastelor ora
șului japonez Kitakyushu, 
din nordul insulei sudice 
nipone Kyushu, a început 
construirea primului depo
zit de produse petroliere 
plutitor, relatează agen
ția Kyodo. Este vorba de 
un complex realizat prin 
folosirea unor tancuri pe
troliere de mare capa
citate, scoase din uz. Ca
pacitatea finală a depozi
tului va fi de 5,36 milioane 
tone.

ajutor de șomaj. în R.F.G 
șomajul în rîndul tineri
lor sub 25 de ani a crescut 
anul trecut cu 45 la sută, 
ta pofida programelor ini
țiate pe planul calificării.

S-au depus eforturi pen
tru a-i ajuta pe tinerii 
amenințați de spectrul șo
majului. Dar cele mai multe 
acțiuni au rămas fără 
efect, deoarece nu au mers 
pînă la rădăcinile răului, 
ci s-au c-cupat de probleme 
de mai mică importanță. 
Astfel, măsurile întreprinse 
In domeniul calificării 
s-au dovedit, în bună parte, 
doar un paleativ. în legă
tură cu aceasta, „Financial 
Times" conchide; Este 
puțin probabil ca procen
tajul mare de șomeri în 
rîndul tinerilor să fie mo
tivat, ta principal, de o 
calificare defectuoasă. Pro
babil că o importanță și 
mai mare o are rigidita
tea legilor de asigurare a 
locurilor de muncă din 
Europa occidentală. Și nu 
numai eâ, am zice noi...

neridiaiie
ÎNAINTEA BETISOARELOR, 

TACIMURI OBIȘNUITE...
Dacă mergeți la un res

taurant cu specific chine
zesc și nu știți să serviți 
masa folosindu-vă de beți- 
șoare, nu vă jenați. Nici 
chinezii nu știau să le fo
losească cu 4 000 de ani 
in urmă — scrie presa de 
fa Beijing. Se precizează 
că, fa acea dată, și chine
zii se foloseau de tacimuri 
similare celor întrebuințate 
in Europa. Furculițe antice 
din os. care ou o vechime 
de peste 4 000 de ani des
coperite, recent, in provin
cia Gonsu vin in sprijinul 
afirmației. Dealtfel, nu este 
prima descoperire de acest 
gen. in altă regiune a ță
rii au fost găsite peste 50 
de asemenea tacimuri, 
lungi de 12 cm, ceea ce a- 
testă, incă o dată, că in 
China antică se foloseau și 
alte .unelte' decit .beți- 
șoatele’ pentru manevrarea 
bucatelor gătite. '

DEPOZIT 
DE GAZE NOCIVE

Un depozit subteran de 
recipiente conțin, nd gaze 
otrăvitoare a fost desco
perit intr-o zonă a cartie
rului Spandau, din Berli
nul Occidental, supusă u- 
nor lucrări de restructura
re. Specialiștii poliției lo
cale au afirmat că aceste 
substanțe nocive, denumi
te „Tabun' sau „Sorin’ 
sînt gaze paralizante toar
te periculoase, utilizate de 
trupele S.S. in cursul ce
lui de-al doilea război mon
dial.

ASCENSIUNE SOLITARA 
IN PLINĂ IARNĂ

Japonezul Naomi Uemu- 
ra a reușit prima ascen
siune solitară, pe timp de 
iarnă, a celui mai înalt 
munte din America de Nord 
— virful McKinley, din Alas
ka, de 6 705 metri altitu
dine, s-a anunțat la An
chorage. El a avut de în
fruntat geruri de minus 40 
de grade Celsius și vinturi 
foarte puternice.

Temerarul japonez este 
cunoscut pentru alte ac
țiuni îndrăznețe, intre care 
o călătorie ia Polul Nord, 
cu sania trasă de ciini. 
Anul viitor, Naorrr Uemura 
intenționează să realizeze 
o ascensiune solitară pe 
muntele Vincent, cel mai 
înalt din Antarctica (1 696 
metri).

publicitate
VtNZARI

• Vind Dacia 1100. Deva,
strada Gojdu. bloc 51. apar
tament 20. (4210)

• Vind chitară electrică,
amplificator „Concert", scuter 
„Manet" cu piese rezervă. 
Hunedoara, strada Rusca, bloc 
17, apartament 16. (4256)

• Vind motor tăiat lemne, 
tracțiune mecanică, pe moto
rină. Cîndea loan, Căstău 159.

(c. 2)
SCHIMB DE LOCUINȚA

• Schimb garsonieră cu
gaze. Sibiu, Hipodrom IV. cu 
similar sau apartament Deva. 
Informații, Geoagiu. telefon 
125. (4257)

PIERDERI
• Pierdut legitimație de ser

viciu, pe numele Jolkits Tl- 
beriu, eliberată de C. S. „Vic
toria" Căian. O declar nulă.

(4258)
• Pierdut legitimație de ser

viciu, nr. 90, pe numele 
Palko Maria, eliberată de 
I.P.E.G. Deva. O declar nulă.

(4261) 
COMEMORĂRI

• Măerușan Lucreția, 
mamă, anunță comemo
rarea a 6 săptămîni de 
la decesul fiului ei drag, 
ing. MĂERUȘAN REMUS, 
în ziua de 26 februarie 
1984 în orașul Deva, stra
da Avram Iancu.

(4221)

REDUCEREA RISCURILOR 
ÎMBOLNĂVIRII 
DE CANCER

Societatea americană a 
cancerului a dat publici
tății o serie de recoman
dări pentru reducerea ris
curilor îmbolnăvirii de can
cer. Potrivit agenției Asso
ciated Press, instituția men
ționată apreciază că riscu
rile de contractare a aces
tei maladii pot fi atenuate 
printr-o dietă alimentară 
constind, în principal, din 
reducerea grăsimilor și 
consumarea in cantități mai 
mari a alimentelor fibroa
se și cu un conținut mal 
mare de vitamine „C" și 
„A’. Intre primele recoman
dări figurează evitarea o- 
bezității, apreciindu-se că 
riscurile de îmbolnăvire spo
resc o dată cu greutatea 
corpului, îndeosebi după 
depășirea nivelului de 40 
la sută peste normal. Se 
susține că alimentele reco
mandabile sînt legumele, 
fructele și pastele făinoa
se. Trebuie evitate cu deo
sebire alcoolul și fumatul.

DELICTE
In Islanda s-au înregistrat 

în ultimele două săptămîni 
delicte care, in comparație 
cu alte țări, nu sînt de o 
gravitate deosebită, dar ca
re în această țară, de re
gulă pașnică, par alarman
te. Poliția califică drept 
„evenimente unice“ in is
toria Islandei ca un casier 
care se ducea cu mașina 
să-și predea banii, să fie 
victima unei tilhării cu 
mină inarmată, după ce, 
cu opt zile mai inainte, a- 
vusese loc primul furt ban
car in plină zi din istoria 
țării. Totalul sumei furate 
in ambele delicte este de 
74 000 dolari.

LACURI SĂRATE
Peste 2 000 de lacuri să

rate, situate, in majoritatea 
lor, in provinciile Qinghai, 
Tibet, Xinjiang Uigură, e- 
xistâ in R.P. Chineză. Bo
gate în litiu și bor, precum 
și in potasiu concentrat, 
cesiu, uraniu, toriu, ele o- 
cupă suprafețe întinse. Cel 
mai mare lac este Qar- 
ham, din Qinghai, cu o su
prafață de 5 856 kilometri 
pătrați, unde s-ar găsi, du
pă cum relatează agenția 
China Nouă, o contitate 
de 60 miliarde tone clorură 
de sodiu.

• Soția, copiii, nepoții a- 
nunță cu adîncă durere împli
nirea unui an de la trecerea 
în eternitate a dragului lor 
BORȘAN IOAN.

Amintirea lui rămine veș
nică. (4185)

DECES

• Soția, copiii, părinții, 
socrii, nepoții, frații, cumna- 
ții, rudele apropiate anunță 
cu profundă durere incredi
bila încetare din viață, la 
numai 53 ani, a dragului lor

STAN SILVIU.
Inmormintarea are loc astăzi, 

23 februarie 1984, de la domi
ciliul «Un Deva, Gojdu, blocul 
AL scara II. (4263)

• A plecat din mijlocul 
nostru cel ce a fost un mi
nunat om, coleg șl prieten

STAN SILVIU
Colegii de muncă din Au

tobaza 2 Deva îi aduc un ultim 
omagiu și transmit condo
leanțe familiei îndurerate.

Inmormintarea, astăzi, 23 
februarie 1984, orele 13.

(4265)

• Vecinii din blocul A1, 
scara n, Gojdu, Deva, profund 
îndurerați de decesul neuita
tului lor

STAN SILVIU 
transmit sincere condoleanțe 
familiei îndoliate. (4264)

• Familiile Pancu Sorin și 
Pancu Vladimir transmit sin
cere condoleanțe familiei în
doliate prin moartea prema
tură a celui care a fost

STAN SILVIU
(4270)
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