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*1984 an de producții agricole record

La transportul și aplicarea îngrășămintelor 
organice trebuie să participe toate forțele

De la începutul anului 
și pînă în prezent, In uni
tățile din Consiliul unic 
agroindustrial Orăștie au 
fost transportate în cîmp 
în jur de 5 000 tone îngră
șăminte organice. Cele mai 
bune rezultate s-au înre
gistrat la Asociația de 
creștere și îngrășare a ti
neretului bovin Orăștie, 
unde s-au dus în cîmp 
1800 tone gunoi de grajd, 
la C.A.P. Căstău 
tone, C.A.P. 
C.A.P. Turdaș 
tone.

Pentru buna
a acestei activități, S.M.A. 
Orăștie a organizat două

700
Pricaz șl

■ cîte 600

desfășurare

formații de lucru. în aces
te zile 
cu un 
morci, 
Turdaș, 
cu un 
și cinci 
port, acționează la CJLP. 
Orăștioara de Sus, trans
portând zilnic cantități cu
prinse între 100—150 
gunoi de grajd.

în toate unitățile 
C.U.A.S.C. Orăștie, In 
țiunea de fertilizare a te
renului cu îngrășăminte 
naturale slnt utilizate și 
mijloacele eu tracțiune a- 
nimală. Astfel, la C.A.P. 
Beriu, Orăștioara de Sus,

o formație, dotată 
IFRON și opt re- 
lucrează la C.A.P.

Iar cealaltă, dotată 
utilaj de Încărcat 
mijloace de trans-

fost 
pre- 

de

La noua capacitate de 
producție de la întreprin
derea de produse refracta
re Baru, constructorul — 
I.C.S. Hunedoara — res
pectă graficele de execu
ție. Ponderea lucrărilor se 
deplasează de acum destul 
de repede spre montarea 
utilajelor. Firesc, pentru 
că, făcînd o inventariere 
a obiectivelor în construc
ție, la majoritatea — de
pozitul de produse finite 
de la plăci termoizolante, 
atelierul mecanic, centra
la uzinală de aer compri
mat, stația electrică, cen
trala termică, stația de 
pompe — lucrările sînt a- 
proape de finalizare, iar la 
secția de arderi și la hala 
monobloc sînt finalizate. 
Drept dovadă, în aceste 
două locuri se lucrează in
tens la fixarea utilajelor 
pe cotele definitive, la e- 
xecutarea instalațiilor de 
alimentare cu energie și a 
celor pentru acționări elec
trice. în același timp se in
tensifică ritmurile la Inzi- 
direa primelor trei cuptoa-

tone

din 
ac-

In legumicultură 
mobilizare

și pomicultură 
mai activă

Obținerea unor produc
ții agricole record în legu- 
micultură și pomicultură 
impune ca în această pe
rioadă toate lucrările de 
sezon să se desfășoare_în 
cele mai 
periența 
cole ale 
le Deva, 
a I.AJS. 
pomicole a Stațiunii 
cercetare și producție po
micolă Geoagiu,care și-au 
depășit prevederile planu
lui in anul 
monstrat că 
rîtor asupra 
au lucrările 
a terenului. Pentru a rea
liza sarcinile ce le revin 
din programul de autocon- 
ducere și autoaproviziona- 
re teritorială, unitățile cul
tivatoare de cartofi au fer
tilizat, pînă acum, cu în
grășăminte organice peste 
2 600 hectare, acțiunea res
pectivă fiind aproape în
cheiată. Restanțe însemna
te ce trebuie înlăturate 
grabnic se semnalează la 
aplicarea îngrășămintelor 
chimice, în C.A.P. existind 
peste 2 500 ha care așteap
tă să fie fertilizate.

în fermele legumicole 
din consiliile unice agro-

bune condiții. Ex- 
fermelor legumi- 

Asociației hortico- 
fermei legumicole 
Simeria și fermei 

de

trecut, a de- 
un rol hotă- 
recoltelor îl 

de fertilizare

industriale Deva, Simeria, 
Ilia, Orăștie șl Geoagiu au 
mai rămas de fertilizat cu 
gunoi de grajd peste 400 
hectare. Amenajările de 
răsadnițe și însămînțarea 
pentru producerea răsadu
rilor de legume timpurii — 
peste 21 milioane fire — 
sînt încadrate 
stabilite.

Pe agenda 
pomicultorilor 
seamă continuă să îl ocu
pe tăierile, acestea fiind 
realizate pe mai puțin de 
3 000 hectare din cele 3 700 
planificate, iar primul tra
tament de iarnă mai tre
buie efectuat pe aproape 
1 000 hectare.

Din datele prezentate 
desprinde necesitatea 
organizațiile de partid 
la sate și conducerile uni
tăților agricole să asigure 
mobilizarea mai intensă a 
cooperatorilor și mecaniza
torilor pentru a înlătura 
neîntîfziat restanțele exis
tente la fiecare acțiune de 
sezon, cunoscînd faptul că 
numai astfel se pot crea 
condiții pentru obținerea 
de randamente superioare 
pe toate suprafețele des
tinate producerii legume- 
melor și fructelor.

în graficele

de lucru a 
un loc de

se 
ca 
de

Ocoliș, Orăștioara de Jos 
și altele au fost transpor
tate cu căruțele cantități 
cuprinse Intre 100—150 to
ne gunoi de grajd.

La C-A.P. Pricaz au 
împrăștiate, plnă în 
zent, 650 tone gunoi
grajd. La această acțiune 
iau parte — cum ne spu
nea Ioan Barb, președin
tele unității — 15—20 coo
peratori zilnic, printre cei 
mai vrednici numărîndu-se 
Viorel Junie, Lenuța Buri- 
țesc. Sofia Sabău și loan 
Fulger.

La Asociația economică 
intercooperatistă din Beriu 
cantitatea de gunoi de 
grajd dusă în cîmp și ad
ministrată se ridică la pe
ste 550 tone. în aceste 
zile, cînd se poate intra 
In cîmp, formația de ferti
lizare alcătuită din Gruia 
Badea, Aleodor Sjmedroi, 
Gheorghe Bura și Viorel 
(Paraschiv realizează fer
tilizarea a 10—12 ha zil
nic. Nicolae Cibian, direc
torul unității, ne spunea 
că, recent, a început și e- 
vacuarea dejecțiilor lichi
de din fose cu ajutorul 
pompelor și că se va face 
fertilizarea a 50 ha, ce vor 
fl cultivate cu sfeclă fura
jeră și a 100 ha ce vor 
fi semănate cu porumb.

Și la cooperativele agri
cole de producție din Măr- 
tinești și Jeiedinți au fost 
transportate în cîmp în
semnate cantități de îngră
șăminte organice. Acestea 
se află încă în grămezi, la 
marginea tarlalelor, deoa
rece încă n-a început îm- 
prăștierea lor. Consiliile 
de conducere ale celor 
două unități trebuie să ia 
măsuri grabnice pentru 
mobilizarea cooperatorilor 
la realizarea acestei ope
rațiuni.

C.S.H. Atelierul mecanică 
I. Strungarul Romică Cor- 
lăteanu execută lucrări de 
calitate bună și depășește 
lunar planul.

re de ardere (din șase cîte 
vor fi în final).

Fiindcă aici, pe noua 
platformă, a început nu
mărătoarea inversă pentru 
constructori și, mai ales, 
pentru montori, ne-am in
teresat care este mersul 
lucrării. Ne răspunde in
ginerul Mircea Bîrsan, in
ginerul șef coordonator al 
lucrării.

— Pînă la această dată 
am montat mai mult de 
80 la sută din cantitatea 
de utilaje sosită în șantier. 
Desigur, și pentru noi se 
impune o accelerare a rit
mului la montaj. Trebuie 
să ne organizăm mai bine 
formațiile de lucru, să in
sistăm pe utilizarea cores
punzătoare a timpului de 
muncă. Pot aprecia în a- 
cest moment că tot ce de
pinde de constructor pen
tru încadrarea riguroasă 
în graficele de execuție 
este pe deplin realizabil. 
Analizăm cu multă obiec
tivitate în cadrul coman
damentelor de șantier ne
ajunsurile ce apar în legă
tură cu forța de muncă, cu 
aprovizionarea cu materia
lele necesare, cu intensifi
carea unor ritmuri de e- 
xecuție la anumite puncte 
de lucru și trecem cu o- 
perativitate la înlăturarea 
lor. Pe platformă, alături 
de constructor și benefi
ciar, pot fi întîlniți tot

mai mulți 
specialiști 
tralei de 
spune că 
că este asigurată în cele 
mai bune condiții. Conlu
crarea dintre toți factorii 
ce contribuie la finaliza
rea investiției este, de ase
menea, bună.

— Și totuși, la unele 
puncte de lucru ritmurile 
de montare par a se di
minua.

— Avem cîteva utilaje 
de mare complexitate, care 
condiționează mersul mon
tajului, 
această 
livrate, 
merge 
vorba de cele patru prese 
hidraulice, în execuția în
treprinderii „Progresul" 
Brăila, de alimentatoarele 
celulare (I.U.T. Buzău) și 
de două mori cu impact, 
produse de întreprinderea 
de utilaj chimic și forjă 
Rîmnicu Vîlcea. Un"’.e din
tre ele au depășit 
termenul de livrare 
teva luni sau chiar 
teva trimestre.

Nu sînt singurele 
je ce n-au sosit pe șan
tier. Este așteptată instala
ția de dozare discontinuă 
pe bandă, produsă de „Au-

proiectanți și 
din cadrul cen- 
resort. Putem 
asistența tehni-

dar 
dată 
Fără 
mal

care pînă la 
nu ne-au fost 
ele nu putem 
departe. Este

deja 
cu cî- 
cu cî-

utila-

DORIN CORPADE

(Continuare in pag. a 2-a)

Locuințe noi
în cartierul Micro V din 

municipiul Hunedoara con
tinuă să se înalțe noi blo
curi de locuințe. Recent au 
fost date în folosință alte 
28 de apartamente în 
blocul nr. 28. O dată cu 
darea în folosință a acestei

construcții, cu spații co
merciale la parter, s-a 
conturat ansamblul de 502 
apartamente stabilit a se 
construi în această zonă 
prin schița de sistemati
zare.

RADAR COTIDIAN PE PLATFORMA
SIDERURGICĂ DIN CĂIAN

Obiectivele noastre:

■X

■

ÎN ZIARUL DE AZI :

■ Economisirea energiei
■ Adunări generale ale 

oamenilor
■ Legea - 

respectată,
fl Nu risipiți
■ Săptămina 

televiziune.

muncii 
cunoscută, 
aplicată 
apa I 
viitoare la

La fertilizarea terenului
Mecanizatorii Crăciun Cioază, Ion Blaj, Teofii 

Suba, îosif Orșa și Iacob Rubin, de la C-A.P. Burjuc, 
au asigurat fertilizarea a 240 ha cu îngrășăminte chi- 

. mice, realizînd integral prevederile planului. Conco
mitent au aplicat gunoi de grajd pe 30 de hectare 
destinate culturilor intensive de porumb și cartofi, 
acțiune ce se află în plină desfășurare pe încă 10 hec
tare.

In livada C.A.P. Geoagiu se depun eforturi pentru terminarea tăierilor la pomi.

Oțel peste plan
Preocupați zi de zi 

de materializarea exem
plară a sarcinilor de 
plan, oamenii muncii de 
la O.S.M. I a C.S. Hu
nedoara obțin însemnate 
depășiri la producția fi
zică de oțel. Astfel, de 
la începutul anului și 
pînă în prezent, ca ur
mare a creșterii pro
ductivității muncii cu 5 
la sută, colectivul aces
tei secții a reușit să 
elaboreze suplimentar 
sarcinilor de plan 2 324 
tone de oțel de calita
te superioară destinat 
ramurilor de vîrf ale 
economiei naționale.

„Recuperarea restanțelor, 
realizarea planului zilnic"

— Am înțeles, tovarășe 
Ionel Hodorog, secretar al 
comitetului de partid de 
la C. S. „Victori a“ 
Călan, că pe platforma 
siderurgică, mai precis la 
cocserie, furnale, aglome- 
rator s-a declanșat o ac
țiune de amploare, care 
vizează recuperarea restan
țelor acumulate la produc
ția de cocs, fontă și aglo
merat și realizarea ritmică 
a sarcinilor fiecărei zile 

•de muncă.
— într-edevăr. La indi

cația și cu sprijinul Comi
tetului județean de partid, 
a fost lansată o yastă ac
țiune de îndrumare și a- 
jutor pentru depistarea și 
înlăturarea neajunsurilor 
care au făcut ca rămîne- 
rile în urmă să crească, 
mai cu seamă la produc
ția de cocs metalurgic, aglo
merat și fontă cenușie, pre
cum și pentru întărirea 
ordinii și disciplinei, a răs
punderii în muncă, de la 
cadrele de conducere pînă 
la fiecare muncitor,

— Puteți formula prime
le concluzii ale acestui am
plu program de îmbună
tățire a muncii 7

— Deși la producția de 
fontă sîntem încă sub 
plan, totuși, marți, 21 fe
bruarie, s-a realizat cea 
mai mare cantitate de fon
tă produsă într-o zi — pe
ste 1700 de tone. Și rit
mul bun continuă, se am
plifică.

— La aglomerator 2
— 2 300 de tone aglome-

rat zilnic. De asemenea, 
cea mai mare producție.

— Cocseria 2
— Flux continuu de pe

ste 1 400 tone cocs. Produc
ția este în creștere.

— Turnătoriile 2
— Plus peste tot: 96 to

ne piese turnate suplimen
tar, 49 tone, respectiv, 38 
tone, în ordinea turnăto
riilor I, II și III.

— Energie electrică 2
— De la începutul anu

lui, la C.E.T. I s-au obți
nut suplimentar 322 MWh, 
iar la C.E.T. II 495 MWh, 
ceea ce înseamnă că an
gajamentul nostru de a de
veni furnizori — nu con
sumatori — de energie e- 
lectrică începe să prindă 
viață.

— Spuneați ceva și de
spre întărirea ordinii și 
disciplinei pe platformă...

— Situația 
rătoare. Ieri, 
am avut nici 
de la lucru
III, la secția I 
furnale și la transporturi. 
Doar cîte unul la cocserie 
și aglomerator. Nu s-au 
semnalat alte abateri de 
la disciplina muncii. Afirm 
cu toată tăria că obiecti
vele noastre de a recupe
ra restanțele și a ne în
cadra în cerințele planului 
zilnic capătă tot mai mult 
conturul realității, datori
tă eforturilor întregului co
lectiv.

este îmbucu- 
de 
un
în

pildă, nu 
nemotivat 
schimbul 

și a Il-a

CH. I. NEGREA
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Agendă bogată de lucru pentru biroul 
de coordonare a activității 

polilico-orgaiiizatorice din C.U.A.S.C. Deva
— Biroul de coordona

re a activității pctitico-or- 
ganizatorice din cadrul 
C.UA.S.C. Deva a acțio
nat și acționează pentru 
îmbunătățirea muncii in 
unitățile agricole aflate in 
raza consiliului unic. Vă 
rugăm, tovarășă Ocina 
Sicoe, ca în calitate de 
secretar al acestui orga
nism, să relevați principa
lele probleme abordate de 
biroul coordonator.

— Potrivit indicațiilor 
primite ne-am străduit să 
realizăm o cuprindere co
respunzătoare a probleme
lor și unităților aflate in 
consiliul unic Eleva. Am 
continuat, în esență, spri
jinirea tuturor unităților 
în soluționarea probleme
lor de care depind crește
rea producției agricole ve
getale și animale, consoli
darea economico-financia- 
ră, perfecționarea pe mai 
departe a stilului și meto
delor activității organelor 
și organizațiilor de partid 
din agricultură. Din ana
lizele suecesive asupra ac
tivității din comunele și 
satele, din unitățile pro
ductive ale acestora, unele 
inițiate de biroul de coor
donare, altele de către or
gane județene sau munici
pale, am desprins conclu
zia că unul dintre obiec
tivele centrale trebuie să 
fie îndrumarea și spriji
nirea lor la înfăptuirea 
principiilor autoaprovlzio- 
nării teritoriale.

— Deducem, de aici, că 
aveți în vedere acțiuni de 
durată, cu bătaie lungă, pe 
mai multi ani. Este adevă
rat ?

— Așa este. In cursul a- 
nului trecut am acordat o 
atenție mai mare creșterii 
ponderii zootehniei în an

samblul activității agrico
le, iar de aici, nevoia dez
voltării bazei furajere ia 
toate anități.e. Pornind de 
la faptul -ă suprafața de 
finețe și pășuni este destul 
de nestrinsă. punem im ac
cent sporit pe vajorifxa*ea  
superioară a pămirtuîui. 
pe creșterea suprafete.or 
desunate culturilor inten
sive. a uifbtienetor. Pro
blema este extrem de acu
tă. avind în vedere ră pe 
ansamb.nl consiliu.ut unic 
sîntem deficitari tn pro-

Spritul și 
orientările 

consfătuirii de 
la Mangalia — 
permanență a 

muncii de partid

ducția de furaje, mai ales 
a celor cu putere nutritivă 
mare.

Așa stind lucrurile, am 
consacrat citeva analize 
acestei probleme, in care, 
prin măsurile adoptate, s-a 
extins suprafața destinată 
colturilor furajere, precum 
și producerii seminței de 
trifoi. Am acționat împreu
nă cu comitetele comunale 
de partid și am realizat o 
suprafață de 250 hectare 
de pajiști semănate, de pe 
care am obținut insă o 
cantitate insuficientă de 
furaje. în consecință. in 
1984, vom continua aceste 
preocupări pe scară mai 
largă. Un sprijin mai con
sistent trebuie să acordăm 
cooperativelor agricole Bră- 
nișca, Deva, Vețel și Hă- 
rău.

— Ați întreprins acțiuni 
și in privința dezvoltării

„Vidra” Orâstie. La faza de decimetrat a pieilor de ovine 
lucrează cu multă competență Lucia Argint.

Asigmarea utiajalor 
pentru noua investiție

(Urmare din pag. 1}

tomatica" București, insta
lație care condiționează în 
cea mai mare măsură con
tinuarea lucrărilor de mon
taj și, bineînțeles, punerea 
în funcțiune a noii capa
cități de producție la ter
menul stabilit. Ei i se a- 
lătură încă trei agregate 
cu vid pentru producerea 
calupurilor de șamotă 
(Combinatul de utilaj greu 
Iași) și trei alimentatoare 
vibrante (I.M.U.M. Baia 
Mare).

Sint, de asemenea, pro
bleme cu asigurarea unor 
materiale refractare, betoa

ne refractare și a unor ti
puri de cărămizi produse 
de Alba Iulia, Brașov și 
Pleașa.

Având în vedere impor
tanța obiectivului, se im
pune ca toți factorii care 
concură la realizarea sa să 
acționeze cu fermitate și 
răspundere, în spiritul re
centelor hotărîri și măsuri 
privind perfecționarea sis
temului de aplicare a a- 
cordului global în construc- 
ții-montaj, prin preluarea 
lucrărilor în antrepriză, să 
înscrie toate lucrările în 
graficele de execuție și să 
le finalizeze la termenele 
planificate.

15,00 Via
15,20 La
15,30 Em 

gen 
lor) 

16,00 x en
S.U,-și modernizării sectorului 

zootehnic in mai multe ti
ni lăți agricole.

— Da. am continuat ase
menea acțiuni in mai toa
te unitățile. integrindu-le 
in preocupările mai largi 
ale creșterii ponderii pro
ducției zootehnice in an
samblul producției agricole 
de la circa 40 la peste 50 
ta sată. vizând o perspec
tivă de eitiva ani. Măgu
rile și programele adopta
te de conducerea partidu- 
tai. ta inițiativa tovarășa- 

zșescu. sca- 
itale direc- 
txne să ac

ta iniția: 
~i. Niroioe C 
otiesc ce exa 
tn.e in care 1 
țăocăm ta acest an șâ in
tr-o perspectivă 9M> <argX

— Ce priorități mai are 
pe de lucru btroul
de coordonare, tn acest 
an ?

— Ir.tu vreau să spun 
că și pisă acum ne-am o- 
cupat. deși poate nu in mă
sură sufirientă. de a.le do
menii ale muncii poiiticc- 
urganizatorice. Am anali
zat actai itatca câtorva co
mitete comunale de partid 
și ronstX popalare. aie 
mai multor unități, care 
credem că au coo -malt ia 
îmbunătățirea muncii or
ganizatorice și politice. In 
acest an vom continua ac
țiunile vizi nd Întărirea e- 
conomiec-fir.anctarâ a tu
turor unităților. Pe această 
linie vom acorda un spri
jin mai consistent organi
zațiilor de partid și consi
liilor de conducere aie coo
perativelor agricole Vețel, 
Cristur și Hărău. in îmbu
nătățirea activității din 
zootehnie, Banpotoc, Btr- 
cea in privința producției 
vegetale — ca să mă re
fer doar la unele exem
ple. Ne vom ocupa mai 
mult de generalizarea ex
perienței câștigate in cite
va unități, de dezvoltarea 
bazei de sprijinire a gos
podăriilor membrilor coo
peratori și particulare in 
îndeplinirea obligațiilor ce 
le revin din Programul 
unic, precum și de dezvol
tarea activităților anexe, 
aducătoare de venituri bă
nești.

CORNEL ARMEANU

îndatorire primordiala a fiecărui 
om al muncii, a fiecărui cetățean 
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In centrul preocupârilor — 
înlâturarea consumurilor inutile

Comuna Certej nu figu
rează printre marii consu
matori de energie electri
că ai județ ului. Și. totuși, 
vicepreședintele biroului 
executiv al consiliului 
popular. tovarășul Ion Moi
se. a ținut să reliefeze res
ponsabilitatea tuturor fac
torilor in urmărirea cu 
strictețe a modmui în care 
consumatorii din sectoarele 
productive, public și cas
nic se încadrează in cote
le de energie repartizate.

— In zona noastră de 
activitate cel mai mare 
consumator este exploata
rea minieră. Urmează șan
tierul TCJ4-M, brigada 
de cercetare geologică alte 
puncte de lucru. Peste tot 
insă s-au luat măsuri pen
tru a reduce consumul de 
energie, a elimina orice 
ri'i;l Controalele sistema
tice pe care le organizăm 
evidențiază că se acționea
ză cu fermitate pe linia e- 
conomisirii energiei, că 
programele de funcționare 
a grupelor de instalații e- 
nergofage sint respectate. 
La fața locului se adoptă, 
unde se constată nereguli, 
măsuri prompte de evitare 
a risipei.

— Ce s-a întreprins pen
tru reducerea consumuri
lor energetice in sectorul 
public și casnic ?

— Comuna noastră are 
opt sate electrificate. Cu 
ocazia adunărilor cetățe
nești pe sate din luna de
cembrie a anului trecut, 
ca și la fiecare deplasare 
pe teren a organelor de 
partid și consiliului popu
lar, s-a discutat cu cetățe
nii despre importanța deo
sebită care trebuie acorda
tă economisirii energiei. In 
majoritatea cazurilor oa

menii au înțeles că este o 
îndatorire patriotică, cetă
țenească să reducă numă
rul kilowaților consumați. 
Cele mai bune rezultate 
le-au obținut locuitorii din 
satele Vărmaga (delegat 
sătesc Eugen Ștef), Hondol 
(delegat sătesc loan To
ci ea), Toplița (delegat să
tesc Traian Bedea). Măsu
rile luate: în zilele frigu
roase se scot frigiderele 
din priză, becurile din 
curțile sătenilor au fost a- 
nulate. s-a interzis folosi
rea motoarelor electrice, a 
radiatoarelor, a aparatelor 
de uz casnic. In locuințe 
9e folosesc becuri de pu
teri mici și in număr re
dus. în privința ilumina
tului public, cu excepția 
zonei centrale a comunei, 
celelalte surse au fost deo
camdată anulate. In an
samblu, pe teritoriul co
munei Certej consumurile 
casnic și public au fost re
duse cu peste 50 la sută.

La Exploatarea minieră 
Coranda-Certej, care dis
pune de șase puncte de 
consum, dispersate pe o 
întinsă zonă geografică, am 
discutat cu ing. Petru Tă- 
maș. șeful biroului mecano- 
energetic. Interlocutorul 
ne-a vorbit despre preocu
pările insistente ale colec
tivului in vederea respectă
rii cotelor repartizate, de
spre economiile obținute. 
Astfel, aici, față de nor
mele de consum stabilite 
pe anul 1983, s-au econo
misit 93 MWh. iar de Ia 
începutul acestui an — a- 
proape 180 MWh. (în luna 
ianuarie s-a alocat o cotă 
mai mare de energie pen
tru efectuarea rodajelor 
mecanice la utilajele din 
noua uzină de preparare a 
minereurilor — nji.).

— La tona de minereu 
extras realizăm un con
sum de 9,9 kWh, iar la 
tona de minereu prelucrat 
de 27,4 kWh. în ambele 
cazuri sîntem sub normele 
prevăzute — arăta ing. Tă- 
maș. Conducerea întreprin
derii, comisia energetică, 
cadrele cu funcții de răs
pundere în procesul tehno
logic au luat măsuri pen
tru înlăturarea consumuri
lor inutile, au venit cu 
propuneri care ne-au per
mis să funcționăm în con
diții normale cu toate că 
repartițiile de energie sînt 
mult mai mici. De pildă, 
antezdrobitoarele funcțio
nează in prezent numai în 
afara orelor de vîrf de sar
cină, iar la sectorul I com- 
presoarele sînt exploata
te după un program core
lat cu cel al personalului 
din subteran, evitîndu-se 
vîrfurile de sarcină, cît și 
timpii de funcționare în 
gol. La evacuarea sterilu
lui de la uzina veche au 
fost înlocuite 3 motoare de 
pompe de cite 110 kW cu 
altele de 75 kW, realizîn- 
du-se semnificative redu
ceri de-consumuri. Pentru 
acest prim trimestru al a- 
nului ne-am propus, așa 
cum s-a stabilit în ședința 
Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., să 
prindem în reparație capi
tală o bună parte din uti
lajele mari consumatoare 
de energie prevăzute în 
planul anual de reparații. 
La un compresor de mare 
capacitate deja am început 
reparațiile. De reținut că 
realizăm un consum zilnic 
de pînă la 40 MWh și ne 
încadrăm în cota de ener
gie lunară alocată.

L. CRIȘAN

Toate eforturile îndreptate spre realizarea 
planuiui la ciment, cu consumuri tot mai reduse

Reprezentanții oamenilor 
muncii de la întreprinde
rea de lianți Deva, întru
niți în adunarea generală, 
au analizat cu maturitate 
și responsabilitate de ade- 
vărați proprietari, produ
cători și beneficiari activi
tatea desfășurată in anul 
1983, cit și sarcinile ce le 
revin în acest an. tn da
rea de seamă prezentată 
s-a arătat că anul trecut 
colectivul întreprinderii a 
realizat cea mai mare pro
ducție de ciment de la pu
nerea sa in funcțiune — 
peste 1,4 milioane tone —, 
apropiindu-se astfel de a- 
tingerea parametrilor pro
iectați la majoritatea ca
pacităților. Spicuim dintre 
realizările raportate: de
pășirea sarcinilor de plan 
la ciment cu peste 36 000 
tone, la var cu 1 200 tone, 
la piatră de ghips cu 1000 
tone, economisirea a peste 
7 600 tone combustibil con
vențional, 718 tone cără
midă șamot, 19,6 tone că
rămidă bazică, 532 tone 
corpuri de măcinare, 47,1 
tone covor de cauciuc, s-au 
recondiționat suplimentar 
piese de schimb în valoa
re de 4,5 milioane lei. De 
asemenea, au fost subli
niate, într-un spirit de 
înaltă responsabilitate și

principialitate muncito
rească, neajunsurile care 
au existat in activitatea 
colectivului și care au fă
cut ca rezultatele să nu fie 
mai consistente.

Pornind de la sarcina 
principală ce revine tutu
ror oamenilor muncii de 
la I.L. Deva — realizarea

lui la descopertă, descin
derea și exploatarea curen
tă a treptei a IlI-a in ca
riera de argilă, ridicarea 
calității materiilor prime 
concasate, creșterea indici
lor intensivi la toate gru
purile de utilaje, asigura
rea ritmică a vagoanelor, 
întărirea disciplinei tehno

ADUNĂRI GENERALE 
ALE OAMENILOR MUNCII

exemplară a producției pla
nificate de ciment pentru 
beneficiarii interni și de 
peste hotare, în condițiile 
încadrării în normele de 
consumuri energetice și de 
materiale —, cei care au 
luat cuvîntul au propus 
măsuri concrete, menite 
să ducă la eliminarea ne
ajunsurilor, la îmbunătă
țirea activității.

Astfel, Andrei Szabo, 
Mircea Bobora, Nicolae 
Irimie, Cornel Codreanu, 
Ghiță Cărăman, Constan
tin Sireteanu, referindu-se 
în cuvîntul lor la aportul 
colectivelor pe care le re
prezintă, la realizările ob
ținute, au propus îmbună
tățirea aprovizionării cu 
materialele necesare pro
ducției, realizarea avansu

logice și de producție. 
„Sîntem capabili să ne în
deplinim ritmic, lună de 
lună sarcinile de plan. Să 
se dea însă mai multă a- 
tenție asigurării la timp a 
celor necesare: materii pri
me, piese de schimb, tro- 
lii, electropalane" — ară
ta maistrul Gavrilă Hanc, 
de la atelierul expediție. 
„Eu propun să se încheie

contracte cu formațiile ca
re execută în acord global 
modernizări și reparații 
capitale la utilajele din do- 
tare“ — preciza Nicolae 
Dobre, șeful atelierului re
parații mecanice.

Aprobînd documentele 
supuse dezbaterii, partici- 
panții la adunare s-au an
gajat, în numele colective
lor din care fac parte, 
să-și depășească sarcinile 
valorice la producția netă, 
pe anul 1984, cu un milion 
lei, beneficiul cu 500 000 
lei, planul la recuperări și 
recondiționări piese de 
schimb cu un milion lei, 
să reducă cheltuielile ma
teriale la 1000 lei produc
ție marfă eu un leu, să 
livreze numai ciment de 
calitate și să presteze în 
unitate 20 000 ore de mun
că patriotică.

LIVIU BRAICA

ÎN ATENTIA CURSANTILOR DE LA 
UNIVERSITATEA POLITICA SI DE CONDUCERE 

FILIALA DEVA
Cursurile anilor I și IV 

au Ioc luni, 27 februarie 
1984, orele 17,00.

Cursurile anilor II și

III au loc marți, 28 fe
bruarie 1984, orele 17,00.

Activitățile se vor des
fășura în sălile și la te
mele programate inițial.

de ] 
lor 

20,00 Teii
lor) 

20,20 Act

20,35

nea
20,50 Cad 
21,10 Fiii!

jul*

22,05 Far
22,20 Teii 

lor)

La ordii 
tură; 7,<

rească îi 
vista pr

știri 9.1

de știri: 
viața; 10 
10,50 Pai 
11,00 Bul 
Vreau sf 
citate;
știri; 12.1 
toți turi< 
moara f<

De la 1 
club; 16,i 
16.05 Rai 
Uniți sub 
muniste 
Coordon: 
17,00 Bul 
Pentr^tt

serii: 
vista ini 
19,00 Mu 
20 00 R»i 
culturală 
dv. : 22,0 
23,00 Bi 
Concertu 
pentru c

Joaqt 
3,00 Non

DEVA: 
te (Pa 
(Arta); 
bire făr 
-A); 
(Modern 
pădure i 
indigo (fi 
toma lu 
(Arta); 
țiune (C 
TROȘAN 
săre de 
Micul io 
parte^u 

omulWP 
VULCAI'i 
ducilor 
NEA: 
(Minerul 
comande 
— serii] 
resc) ; L 
sting £ 
tre (Ret 
ducii (! 
RAȘTIE 
soare (P 
tiu — s 
ra) 
mul “as 
ră); HA' 
țe (Daci 
pada; C 
de cer 
SIMERD 
rabia 
Vraciul 
mina); 
la Buda

Timpu 
azi, 24 
Vremea 
continua 
mai m 
cădea 
sub fori 
niță și 
va sufle 
rat, cu 
porare 
din sud 
minime 
între m 
grade, is 
tre plus 
cal, se

Pentru 
în gene 
rul mai 
cădea p 
mă 1. 
Vîntui v 
ficări^. 
70 kîfk 
sudic. ( 
viciu Li

ansamb.nl


E

|mba 
k co-

La Liceul industrial nr. S Hunedoara

va deveni cu adevărat practică 
activitatea... practică a elevilor? Răspundere sporită în creșterea 

, gradului de civilizație a localităților!
Legea nr. 10 din 9 de

cembrie 1982 cu privire la 
obligațiile și răspunderile 
consiliilor populare și ale 
cetățenilor pentru buna 
gospodărire, întreținere și 
curățenie a localităților ur
bane și rurale, păstrarea 
ordinii și disciplinei publi
ce, pe lingă că statuează 
norme și principii care 
sporesc și mai mult răspun
derea organelor locale ale 
puterii și administrației de 
stat, ale altor factori, îm
bină în mod armonios grija 
acestora pentru probleme
le ediiitar-gospodărești cu 
obligațiile oamenilor mun
cii, ale tuturor cetățenilor 
pentru gospodărirea cu ma
ximum de grijă a părții 
din avuția națională ce le 
este încredințată. Astfel, 
cetățenii sînt obligați să 
participe la toate acțiunile 
organizate de s?ariliile 
populare, de comitetele de 
cetățeni și asociațiile de 
locatari pentru îngrijirea 
și păstrarea curățeniei lo
cuințelor, anexelor gospo
dărești, curților, străzilor, 
a celorlalte locuri publice.

Pentru asigurarea bunei 
conviețuiri și respectării 
normelor de comportare 
civilizată, a întăririi res
pectului față de ordinea, 
liniștea și bunurile publi
ce, legea fie că face tri
mitere la alte acte norma
tive, fie că, pentru anumite 
situații, prevede măsuri de 
tragerea la răspundere a 
celor ce o nesocotesc, în 
funcție de gravitatea aba
terilor săvîrșite. Așa de e- 
xemplu, se sancționează cu 
amendă contravențională 
de la 200 la 1000 lei fap
tul de a nu zugrăvi și vopsi 
în condițiile legii părțile 
exterioare ale clădirilor ori 
de a nu înlocui jgheabu
rile și burlanele degrada
te sau de a nu efectua ce
lelalte lucrări de repara
ții și întreținere a fațade
lor locuințelor. Aceeași 
măsură se aplică și în ca
zul în care nu se curăță 
instalațiile pentru evacua
rea reziduurilor menajere, 
ori nu se întreține cură
țenia și igiena în locuințe, 
în anexele gospodărești, în 
curți, grădini și pe alte 
terenuri pe care cetățenii 
le dețin. Sancțiuni asemă
nătoare se aplică și celor 
care nu întrețin în stare

de 
Și

Cu șapte ani în urmă, în. 
municipiul Hunedoara își 
deschidea pentru întîia 
oară porțile liceul indus
trial nr. 3 — unitate de 
învățămînt profilată pe 
pregătirea viitorilor mun
citori din construcții civile 
și industriale. Primele pro
moții au. luat, de acum, 
contact cu această profe
sie. Deci, există un prim 
etalon al nivelului de cu
noștințe acumulate de foș
tii absolvenți, cu care ei 
s-au prezentat la exame
nul producției. Am căutat 
să aflăm în ce măsură în
vățămintele desprinse din 
această confruntare ser
vesc îmbunătățirii calității 
pregătirii celor ce în cu- 
rînd vor părăsi băncile 
școlii și vor deveni con
structori.

— Prin ce se concreti
zează, la nivelul liceului, 
buna însușire a meseriei 
de către „schimbul de mîi
ne" al constructorilor hu- 
nedoreni 7 — a fost o pri
mă întrebare adresată to
varășului subing. loan Ne
gru, șeful atelierului-școa- 
lă, coordonatorul activită
ților practice ale elevilor.

— Mă voi referi cu pre
cădere la elevii care ur
mează cursurile de zi ale 
liceului, deci la cei din 
treapta I și a II-a. Școala 
noastră dispune de un 
modern spațiu pentru e- 
fectuarea orelor de prac
tică, avînd opt ateliere 
profilate pe activitățile de 
bază din construcții: con- 
fecții-armături, prefabri
cate, lăcătușerie, tîmplă- 
rie, instalații, electrotehni
că și construcții structuri, 
îndrumarea elevilor o fac 
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fiecare clasă fiind reparti
zată, prin rotație, la doi 
maiștri. Aici, la atelier, e- 
levii se familiarizează 
operațiunile de bază 
viitoarei lor profesii, 
nu se lucrează doar 
dragul lucrului. Avem 
plan anual de producție, 
contracte cu întreprinderea 
patronatoare — I.C.S.H.—
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de 700 000 lei, pe care, 
iată, în anul trecut l-am 
depășit cu două mii lei.

— Dar practica elevilor 
din treapta a Iî-a 7

— Se desfășoară în pro
ducție, pe șantierele de 
construcții industriale și 
civile ale întreprinderii. 
Chiar în aceste zile cla
sele a Xl-a sînt reparti
zate la șantierele nr. 2-

aflat că elevii lucrează în 
formațiile de zidari și zu- 
gravi-vopsitori, conduse de 
Ion Licel și Cornel Țoro- 
poc. Ce fac 7 Finisaje in
terioare, drișcuieli, prepa
ră mortar, spală geamuri, 
vopsesc...

De la maistrul Constan
tin Raicea și de la cei doi 
șefi de echipă am aflat alte 
amănunte: „Programul ele-

Meseria se învață muncind, 
participind efectiv la producție

electro și nr. 4. 
la

montaj,
Elevii participă zilnic 
programul de lucru de la 
ora 7 la 13, în afara zilei 
de joi, cînd. vin la școală 
pentru cursurile de specia
litate.

Iată ce am constatat ..pe 
viu", în ziua de 20 februa
rie a.c. După-amiaza, în 
conformitate cu orarul, cla
sa a IX-a F avea ore de 
atelier. 19 elevi participau 
la instructajul N.T.S., ur- 
mînd să preia pe inven
tar de la maistrul loan 
Drăgan sculele cu care vor 
lucra la confecționarea ti
jelor filetate, grinzilor și 
stilpilor. Cealaltă jumăta
te de clasă, instruită de 
maistrul Sever Lurci, tre
buia să se afle la atelier. 
Dar numai „trebuia", de
oarece nimeni nu știa unde 
se află elevii și instructo
rul. Chiar și coordonato
rul practicii s-a arătat 
mirat...

Aceeași zi, dimineața la 
ora 11. în zona miorora- 
ionului V, la blocurile 49 B 
și 50 erau repartizați 18 
elevi din clasa a Xl-a A. 
Dar de elevi nici vorbă. 
I-am întîlnit a doua zi di
mineața. Dar numai pe 16 
dintre ei, Adriana Axinte 
și Dorina Zepa 
sente. De ce, nu 
colegii, nici cei 
mațiile de lucru.

De la Angela 
Maria Fiilop și Viorel Pin- 
tilie, din această clasă, am

vilor 7 De 
adică luni 
7 la 10, că 
ore, joia — școală, iar sîm- 
bătă dai cu tunul și tot 
nu-i prinzi la lucru !“.

— Cum adică, tovarășe 
maistru, elevii își întoc
mesc singuri programul 7

— Așa ceva ! De la liceu 
nu prea vine nimeni. Cine 
să ni-1 comunice 7 Cel pu
țin pe tovarășa lor diri
gintă n-am văzut-o nici
odată, cu toate că am 
avea multe să-i spunem. 
Maiștrii și conducătorul de

la ei îl știu — 
și vineri de la 
după-amiaza au

practică trec 
rar, studiază 
atît! Vă ,rog 
propunere de-a noastră, a 
celor în seama cărora sînt 
dați elevii: să fim invi
tați și noi și părinții co
piilor la o oră de dirigen- 
ție, acolo s-ar putea pune 
multe lucruri la punct. 
Pentru că asemenea lucruri 
sînt destule: prezența la 
program, felul în care lu
crează elevii. Pe noi, cei 
care mîine-poimîine pre
dăm ștafeta, ne interesează 
cui și în ce mîini o pre
dăm. Tovarășii profesori 
ce zic ?

Este nevoie ca cei direct 
implicați în pregătirea noi
lor promoții de construc
tori — profesori, maiștri- 
instructori, părinți și, nu 
în ultimul rînd, elevii în
șiși — să privească cu 
mai mult simț de răspun
dere această activitate, să 
acorde atenția cuvenită 
practicii efective in pro
ducție, treaptă atit de im
portantă în drumul spre 
devenirea lor de mîine.

nepermis 
pontajul 
să rețineți o corespunzătoare împreju

rimile imobilelor. în scopul 
sporirii grijii pentru pro
blemele edilitar-gospodă- 
rești ale localităților, le
gea prevede aceleași sanc
țiuni și față de aceia care 
nu asigură în localitățile 
rurale întreținerea drumu
rilor, trotuarelor, șanțuri
lor, podețelor, captărilor 
de izvoare, curățenia și 
igienizarea grajdurilor și 
celorlalte adăposturi pen
tru animale și ; ăsări, 
nu păstrează curățenia pe 
arterele de circulație, 
piețe, tîrguri și oboare, în 
spare uri, locuri de joiă 
pentru copii, săli de spec
tacole etc. Depozitarea re
ziduurilor menajere în alte 
locuri decit în recipienți 
sau în incinte special ame
najate, ca și degradarea 
băncilor, coșurilor de hîr- 
tii, indicatoarelor, panou
rilor de afișaj, cabinelor te
lefonice și a altor asemenea 
dotări amplasate pe străzi, 
în parcuri și în alte locuri 
publice se sancționează cu 
amendă 
de la 200

La 11
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NU RISIPIȚI APA!
CONSUMUL CHIBZUIT, FArtA PIERDERI 

O CALE IMPORiaNiă 
PENTRU SPORIREA RESURSELOR

— Există și în Hațeg 
probleme în legătură cu 
apa potabilă — ne-a de
clarat tovarășul Gheorghe 
Popescu, vicepreședinte al 
biroului executiv al consi
liului popular 
Adică

.. cientă.
tuației 
realiza pe două căi : elimi
narea oricărei forme de 
risiipă sau consum nerațio
nal și darea în funcțiune 
a unui provizorat la siste
mul de captare și aducțiu- 
ne pe cale gravitațională 
Sîntămăria — Deva.

Cum anume este repar
tizat consumul de apă po
tabilă la Hațeg, aflăm de 
la tovarășul Eugen Ștefoni, 
președintele consiliului oa
menilor muncii de la 
E.G.C.L.

— Captăm și livrăm cir
ca 180 000 mc de apă pe 
lună. Din aceștia, cam 
80 000 mc reprezintă con
sumuri industriale tehno
logice.

— Toți consumatorii de 
apă în scopuri industriale 
netehnologice și-au făcut 
surse proprii de apă 7

— Au astfel de surse 
I.T.A. și abatorul, pentru 
spălarea mașinilor și res
pectiv a unor utilaje teh
nologice și a boxelor pen
tru animale. Fabrica de 
bere are sursă proprie de 
apă potabilă, așa că nu a- 
fectează cu nimic orașul.

MIRCEA DIACONU

fiind ab- 
știau nici 
din for-

Pușcașu,

LC.I.T.PX.C.LM. Deva. Laboratorul de analize chimice. 
Laborantele Eugenia Mateș și Ana Pahomi execută analize.

contravențională 
la 1 500 lei.

octombrie 1983, 
analizînd legislație actua- 

referitoare la obligații
le chiriașilor în legătură 

întreținerea, repararea 
folosirea fondului lo-

lă

orășenesc, 
nu avem apă sufi- 

îmbunătățirea si- 
actuale se poate

— Prin urmare, ați eli
minat în oraș asemenea 
consumuri. Cum combateți 
risi.pa la consumatorii cas
nici 7

— Atunci cînd agenții 
de fond locativ controlează 
apartamentele proprietate 
de stat, cu ei merge și un 
instalator și acolo unde 
constată instalații defecte, 
prin care se pierde apă, 
le remediază pe loc sau, 
dacă e vorba de defecțiuni 
mai mari, își notează ce 
materiale-i trebuie pentru 
reparație, le scoate ulterior 
de la magazie și revine la 
apartamentul cu pricina, 
spre a înlătura defectul.

Pentru că vara avem 
mult de furcă cu cei care 
folosesc apă potabilă la 
stropitul grădinilor, orga
nizăm raiduri pe străzi și 
acolo unde constatăm că 
nu s-a înțeles necesitatea 
de a nu folosi apa pota
bilă decit în scopurile în 
care trebuie ea folosită, a- 
plicăm măsurile la care 
ne dă dreptul legea.

Sînt, desigur, măsuri ju
dicioase. Acestora ii se mai 
adaugă și eforturile pen
tru sporirea debitului în 
puțuri, printr-un canal de
viat din pîrîul Cîrlete. Dar, 
pînă la rezolvarea situa
ției,
risiipe rămîne soluția cea 
mai eficace.

SĂPTĂMÎNA
DUMINICĂ, 26 FEBRUARIE

• 8,30 Teleșcoală: Să rezolvăm îm
preună • 9,o0 Almanahul familiei
• 9,30 De strajă patriei • 10,Ou Mu
zica pentru toți • 10,30 Viața sa
tului (parțial color) • 11,45 Lumea 
copiilor: 12,35 Telefilmoteca de 
gniozdan: Pinocchio. Ultimul episod
• 13,00 Album duminical 
color) • 18,00 Film serial: 
lui Leonardo da 
pisod (color) • 
pentru cei mici 
(parțial color) 
României • 20,00 Telecinemateca: 
„Povestea unei vieți". Premieră pe 
țară • 21,50 Telejurnal * Sport (par
țial color) • 22,00 Închiderea pro
gramului.

LUNI, 27 FEBRUARIE
• 20,00 Telejurnal (parțial color)

• 20,20 Orizont tehnico-științific •
20,40 Film românesc în serial: ~
din". Episodul 2 (color) • 
Practic, util, gospodărește • 
Tezaur folcloric (colo:) • 
Telejurnal (parțial cotor) e 
închiderea programului.

(parțial 
„Viața 

Vinci". Ultimul e- 
18,40 Micul ecran
• 19,00 Telejurnal
• 19,20 Cintarea

,.Co- 
21,15 
21,30 
21,50 
22,00

eliminarea oricărei

ION CIOCLEI

MARȚI, 28 FEBRUARIE
• 15,00 Telex • 15,05 Cărți

idei • 15,15 Cluoul tineretului
și
•

15,30 Amfiteatru studențesc • 15.50 
Karino (color) • 16,10 Agrozooteh- 
nia pe înțelesul tuturor • 16,30

cu 
Și 
cativ de stat, cu destina
ția de locuință, obligații
le organizațiilor de stat 
care închiriază locuințe, 
Comitetul Politic Executiv 
a aprobat prelungirea de 
drept a contractelor de 
închiriere pînă la 1 ianua
rie 1988. Noile prevederi 
accentuează obligația chi
riașilor de a folosi în mod 
corespunzător locuința pe 
care o dețin, de a asigura 
funcționarea normală a in
stalațiilor imobilelor în ca
re locuiesc, de a executa 
periodic lucrări de întreți
nere a finisajelor interioa
re, a obiectivelor și insta
lațiilor aferente clădirii, 
precum și de a repara și 
înlocui toate obiectivele și 
instalațiile din interiorul
și exteriorul construcției, 
deteriorate ca urmare a
folosirii lor necorespunză
toare. Sînt măsuri menite 
să contribuie la mai buna 
întreținere a fondului loca
tiv de stat, la creșterea 
gradului de civilizație a 
localităților.

VIITOARE LA TELEVIZIUNE
închiderea programului • 20,00 Te
lejurnal (parțial color) • 20,20 Ac
tualitatea în economie • 20,35 Tea
tru tv.: „Sufletul fiecărui loc" • 
21,35 Revista literar-artistică tv. • 
21,55 Videotecă internațională (co
lor) • 22,20 Telejurnal (parțial co
lor) • 22,30 închiderea programu
lui.

MIERCURI, 29 FEBRUARIE
• 15.00 Telex • 15,05 Universul 

femeilor • 15,30 Emisiune în limba 
maghiară (parțial color) • 16,30 în
chiderea programului • 20,00 Tele
jurnal (parțial color) • 20,20 Actua
litatea in economie • 20,35 La poa
le de codru nins. Muzică populară 
• 20,45 Memoria 
21,00 Film artistic:
Premieră pe țară • 22,15 
nai * Sport (parțial color) 
închiderea programului.

documentelor • 
„Operațiunea". 

Telejur- 
• 22,30

JOI, 1 MARTIE
• 15,30 Școli și tradiții• 15,30 Școli și tradiții • 15,45 

Studioul tineretului • 16,30 închi
derea programului • 20,00 Telejur
nal (parțial color) • 20,20 Actuali
tatea în economie • 20,35 Mărțișoa- 
re muzicale • 20,55 Agricultura so
cialistă pe coordonatele dezvoltării 
• 21,10 Film serial: „Vîntul fierbin
te". Episodul 4 (color) • 22,00 Dis- 
corama • 22.15 Telejurnal (parțial 
color) • 22,30 închiderea progra
mului.

VINERI, 2 MARTIE

• 15,0u Telex • 15,05 Politehnica 
tv. • 15,30 Viața culturală • 15,50 
La voiau 
germană 
mului • 
coior) • 
nomie •
20,50 Cadran mondial; Concepția și 
considerentele președintelui Nicolae 
Ceaușescu privind măsurile de în
credere și securitate și pentru dez
armare în Europa • 21,10 Magazin 
științific (color) • 21,30 Pagini din 
istoria teatrului românesc • 22,20 
Telejurnal (parțial color) • 22,30 
închiderea programului.

• 16,uu Emisiune în limba 
v 16,30 închiderea progra- 
20,00 Telejurnal (parțial 
20,Z0 Actualitatea în eco- 
20,35 Amintiri muzicale •

SÎMBATĂ, 3 MARTIE

• 13,30 Telex • 13,35 Coordonate 
marocane e 13,50 La sfîrșit de săp- 
tămînă (parțial color) • 16,55 îm
pliniri și perspective • 17,15 Săp- 
tămina politică • 17,30 închiderea 
programului • 19,00 Telejurnal * 
Sport (parțial color) • 19,20 Tele- 
enciciopedia • 19,50 Antologia u- 
murului românesc • 20,00 Film se
rial: „Jean Christophe" Episodul 5 
(color) • 20,55 Varietăți de... sezon ! 
• 21,55 Telejurnal ♦ Sport (parțial 
color) a 22,05 Meridianele cîntecu- 
lui și dansului (color) • 22,20 Cîn- 
tec de primăvară (color) • 23,00 în
chiderea programului.
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Schimb de mesaje la nivel înalt 
româno-mozambican

MAPUTO 23 (Agerpres). 
— Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socia
liste România. au fost 
transmise tovarășului Sa
mora Moises Marhel. pre
ședintele Republicii Popu
lare Mozambie, un salut 
cordial și cele mai bune 
urări de sănătate și feri
cire personală, iar poporu
lui mozambican urări de 
bunăstare și prosperitate.

Mulțumind călduros, to
varășul Samora Mo: ses 
Machel i transmis, la

Întîlniri româno-belgiene
BRUXELLES 23 (Ager- 

pres). — Tovarășul Du
mitru Popescu, membru al 
Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., s-a 
întîlnit, la Bruxelles, cu 
Frank Swaelen, președin
tele Partidului Social-Creș- 
tin Flamand, partid de gu- 
vernămînt.

Președintele P.S.C. Fla
mand a apreciat remarca
bilele inițiative de pace, 
pătrunse de un înalt spi
rit constructiv și de pro
fundă responsabilitate ale 
președintelui Republicii So

Prezențe românești peste hotare
LISABONA 23 (Ager- 

pres). — In sala mare a 
Muzeului municipal din 
orașul portughez Setubal 
— a fost inaugurată o ex
poziție de carte româ
nească, în cadrul căreia, 
la ioc de cinste s-au aflat 
operele tovarășului Nicol șe 
Cleaușescu.

Totodată, a avut loc 
vernisajul expoziției „Mo
mente din lupta poporu
lui român pentru unitate 
și independență națională".

Soarele este o stea prin
tre alte cîteva miliarde 
existente in galaxia nu
mită „Calea Laptelui". Ei 
este de 270 000 de ori mai 
aproape de noi decît cea 
mai apropiată dintre stele. 
Distanța medie față de 
Terra este de 1 496 600 000 
km. în esență, Soarele se 
compune din 92 la sută 
hidrogen și 8 la sută 
heliu. Temperatura sa 
variază între 6000”C la su
prafață și 15 milioane gra
de ia nucleu. în aceste 
condiții. In inima astrului 
— veritabil furnal — ato
mii de hidrogen se cioc
nesc intre ei atît de vio
lent, incit fuzionează dând 
naștere la atomi de heliu. 
Astfel, Soarele se com
portă ca o enormă bombă 
atomică ce explodează in 
permanență, de aproape 5 
miliarde de ani. In acest 
fel, el pierde 4 milioane 
tone de carburant pe se
cundă pentru a transfor
ma 594 milioane tone de 
hidrogen în 590 milioane 
tone heliu. Aceste pierderi 
constituie materie trans
formată în energie, care 
nu este alta decît energia 
solară.

Primele cercetări pentru 
domesticirea energiei so
lare datează din antichitate. 
Astfel, vechii egipteni cu
noșteau „efectul de seră", 
adică faptul că un corp 
închis intr-un recipient de 
sticlă se încălzește mai ra
pid decît în aer liber. 
Exemplu : într-o mașină 
lăsată în soare, cu toate 
ferestrele închise, tempe
ratura poate urca pînă la 
rirci

PS

rîndul său. tovarășului 
Nicolae Ceausescu cele 
mai cordiale urări de fe
ricire persoraii de noi 
succese pe calea dezvoltă
rii multilaterale a Rnmâ- 
niei socialiste.

Schimbul de mesaje a 
avut loc eu prilejul pre
zentării scrisorilor de v- 
ereditare de către tovară
șul VasRe Musai in cali
tate de ambasador al Re
publicii Socialiste Româ
nia in Republica Populară 
Mozambie.

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. care i-au 
adus un binemeritat presti
giu mondial, au contribuit 
la amplificarea renumelui 
internațional al României 
socialiste.

★
Tovarășul Dumitru Po

pescu, s-a întîlnit, de ase
menea, cu Willy de Clercq, 
viceprim-mînistru, ministrul 
finanțelor și comerțului ex
terior al Belgiei, membru 
al conducerii Partidului Li
beral Flamand.

MADRID 23 (Agerpres). 
— La centrul cultural 
„N. Salmeran", din Madrid, 
s-au deschis, sub patrona
jul Ministerului Spaniol 
al Culturii și al Primăriei 
din capitala Spaniei, expo
ziția de fotografii „Mo
mente din lupta poporului 
român pentru unitate și 
independență națională", 
precum și o expoziție re
prezentativă de cărți ro
mânești cu tematică is
torică.

MÎINE-SOARELE (I)
Prin anii 100 ai erei 

noastre, Heron din Alexan
dria construia un sistem de 
pompare a apei cu ajuto
rul radiației solare. Ârhi- 
mede — spune tradiția — 
a incendiat flota romană 
cu ajutorul unor oglinzi 
concentratoare, salvînd 
Syracuza în sec. III. ^Ul
terior, Soarele a fost a- 
proape uitat, pînă în sec.

ENERGIA, 1N PRIMUL RÎND
-SER

al XVII-lea. In 1615, So
lomon de Gauss construia 
prima pompă solară. Abel 
Pifre a pus în funcțiune o 
imprimerie solară la expo
ziția universală din 1878. 
In 1901, în California 
(S.U.A.) au fost construite 
uzine utilizind energia so
lară.

Făcînd aceste precizări, 
revista „Afrique Nouvelle" 
publică mai multe mate
riale consacrate energiei 
furnizate de Soare, cu
prinse în cadrul unui ve
ritabil „dosar energetic".

PLEDOARIE PENTRU 
ENERGIA SOLARA

Epoca „petrolului atot
puternic" a trecut. Mîine 
— Soarele ! Printre sur
sele de aprovizionare ne

Vizita delegației parlamentare
române in Danemarca |

COPENHAGA 23 (Ager- 
presj. — la cadrul vizitei 
oficiale de prieter.»e pe care 
o întreprinde ir. Danemar
ca, la invitația Folkeungu- 
hr. deiegaiia parlamentară 
română, condusă de tova
rășul Nicolae Giosan. pre

fliESsED
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ședintele Marii Adunări I 
Naționale, a avut la Co- J 
penhaga. o întrevedere cu ■ 
Sver.d Jakobsen. președin- I 
tele parlamentului, cu alți ' 
parlamentari danezi, cu | 
lideri ai unor partide poli- • 
tice. |

Cele mai mari demon
strații vor avea loc in 
S< ■ a, la Comi so in ziua 
ce 8 moriie. din inițiati
ve participantelor la ta
băra păcii instalată in me
dita apropiere o bazei 
BjUtc e unde se montează 
rachete nuaec e america
ne cu rază medie de ac
țiune.

■ VtENA. - In 1934 se 
va înregistra o nouă creț- 
tere a uriașei armate a 
șomerilor in țările membre 
ale Organizației pentru 
Cooperare Economică ți 
Dezvoltare (O.E.C.D.). După 
cum relevă publicația aus
triacă „Trend* *,  la sfirșitul 
anului, in cele 24 de țări 
ale O.E.C.D. numărul total 
al șomerilor va depăși 
35 000 000. Dintre aceștia, 
14 000 000 vor fi tineri sub 
25 de ani.

■ WASHINGTON. - La 
1 iulie 1983, populația Sta
telor Unite era de 233,98 
milioane locuitori, inregis- 
trind un spor de 7,4 mi
lioane față de aprilie 1980. 
Cea mai ridicată rată de 
creștere - 19,2 la sută — 
a fost consemnată în statul 
Alaska. In același timp, 
patru state din vestul mij
lociu — Michigan, Ohio, 
Iowa și Indiana — au cu
noscut o scădere a popu
lației lor.

■ MOSCOVA - Lo 23 
f etxu ane, nara cosmică so
vietică de transport „Pro
gress-19* s-a cuplat in re
gim de zbor automat cu 
complexul orbital „SaUut- 
7* - „Soiui T-10*, -rfor- 
mează agenția TASS. Toate 
operațiunile de oprop-ere, 
acostare și cuplare cu fost 
executate la comanda o- 
porotelor de bo*d. sub con
trolul Centrului terestru de 
dirijare a zborului și ol 
celor trei cosmenouți oftați 
la bordul lui „Sal;ut-7*.

Nava „Prog'ess* a adus 
pe orbită combustibil, a- 
parate și materiale, nece
sare cosmonauților și con
tinuării cercetărilor și ex
perimentelor.

Zborul se desfășoară 
normal, și cei trei cos- 
monauți se simt bine, 
precizează agenția.

■ ROMA. - Comitetul 
național de coordonare a 
luptei pentru pace din 
Italia a elaborat un pro
gram de acțiuni care pre
vede organizarea in dife
rite orașe ale țării, a unor 
manifestații de masă, dez
bateri publice cu partici
parea unor cunoscuți oa
meni de știință ți politi
cieni pentru explicarea 
pericolelor pe care le com
portă cursa inarmărilor ți, 
îndeosebi, a celor nucleare.

convenționale reținute pen
tru a diminua criza ener
getică, energia Soarelui și 
derivatele sale figurează 
la loc de frunte. Mai 
mult, este vorba de o de
cizie realistă, deoarece — 
chiar dacă se află in fază 
de gestație — energia so
lară constituie, fără în
doială, sursa de energie a 
viitorului, cea mai sigură 

in actuala etapă a cunoș
tințelor umane. Intr-adevăr, 
Soarele este inepuizabil; 
el este „gratuit", nepoluant 
și „democratic", deoarece 
istrăluEește pentru toată 
lumea. Mai mult, este 
însăși sursa vieții. Străbu
nii noștri o știau, ei care 
divinizau astrul zilei.

Idealul ar fi să se ajun
gă la un gen de creuzet 
energetic original, în im
posibilitatea de a putea 
inventa o sursă energetică 
miraculoasă. Esențialul este 
ca tehnologiile introduse 
să fie acceptabile din punct 
de vedere tehnic, economic 
și social. Cu alte cuvinte, 
să fie conforme cu modul 
de viață al populațiilor 
fără a le contraria obi
ceiurile și datinile. Tocmai 
de aceea, substituirea ener-
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getică este atît de corn- > 
plexă. Este o împletire de I 
factori socio-psihologici și > 
tehnico-economici. De acum | 
înainte, sursele de energie • 
neconvenționale oferă po- | 
sibilitatea de a se răs- • 
punde unor necesități res- I 
trînse, îndeosebi în mediul ’ 
rural. Numeroase țări din i 
„lumea a treia" fac pio- , 
nierat în domeniul cerce- ■ 
tării energiilor „noi". Dar I 
ele nu au făcut această J 
alegere decît acum circa | 
zece ani. Și mai ales cu • 
slabe resurse alocate aces- | 
tor energii. ’

Trebuie depășite fru- I 
moașele proiecte și decla- ’ 
rațiile de bune intenții, I 
In favoarea unei politici J 
coerente și a unor reali- > 
zări concrete. După cum I 
susținea un apărător al J 
acestei opțiuni, generaliza- | 
rea pompelor solare va » 
obliga in mod sigur „de- I 
șertul să-și descleșteze ’ 
menghina" șl va permite | 
o adevărată „revoluție ver- J 
de“. Trebuie să se țină > 
însă cont că Soarele este I 
o sursă de energie flue- J 
tuantă și adoptarea sa cere | 
o reconversiune notabilă » 
a industriei tradiționale și | 
a modului nostru de viață. , 
Un minimum de realism I 
economic impune ca op- J 
țiunea pentru energia > 
„dulce" să fie însoțită de I 
o reală voință politică, J 
vizînd dezvoltarea unei | 
tehnologii locale, fie chiar » 
și artizanală. Pentru că | 
trebuie evitate cu orice . 
preț alte motive de de- | 
pende.nță.

(va urma) |

SPORT
Astâzi, primele partide de 

tenis dintre echipele României 
și S.U.A. în Cupa Davis

Astăzi, la Palatul spor
turilor și culturii din Ca
pitală se desfășoară pri
mele partide ale meciului 
dintre echipele României 
și S.U-A, con tind pentru 
primul tur al competiției 
internaționale de tenis 
Cupa Davis (grupa mon
dială, de elită).

Această a cincea întil- 
nire dintre cele 2 formații 
suscită un interes deosebit, 
dată fiind valoarea tenis- 
menilor ce vor evolua pe 
terenul de joc. Echipa 
României este alcătuită din 
Ilie Năstase. Florin Se- 
gărceanu. Adrian Marcu și 
Dumitru Hărădău (căpitan 
nejucător (Alexe Bardan), în 
timp ce formația S.U.A. are 
în componență pe camnio- 
nul mondial John McEn
roe, Jimmy Connors, cla
sat al H-lea în ierarhia 
mondială, precum și pe

Joi, pe terenuri neutre, 
s-au disputat șapte meciuri 
din cadrul optimilor de 
finală ale „Cupei Româ
niei" la fotbal, competi
ție ce se desfășoară sub 
egida „Daciadei".

Iată rezultatele tehnice și 
autorii golurilor :

Rm. Sărat: Petrolul 
Ploiești — Dunărea C.S.U. 
Galați 1—0 (0—0). Unicul 
gol a fost marcat de Ca- 
tinca.

Ploiești : Dinamo — F.C. 
Olt 2—0 (2—0). Punctele 
au fost înscrise de Dragnea 
și Augustin.

Alba Iulia ; F.C. Argeș 
Pitești — U.T. Arad 2—1 
(1—1). Au înscris : Toma 
și Moiceanu (din lovitură 
de Ia 11 m), respectiv, 
Cigan.

Odorheiu Secuiesc: A.S.A. 
Tg. Mureș — Viitorul 
Gheorgheni 2—0 (0—0).
Golurile au fost realizate 
de Gali și Muntean.

Brăila : Steaua — S. C. 
Bacău 1—0 (după prelun
giri). Golul calificării e- 
chipei bucureștene a fost 
marcat, in minutul 93, de 
Stoica.

Făgăraș: Corvinul Hu-

■mica"
publicitate

VINZARI

• Vind Daaia 1100. Deva, 
strada 23 August, nr. 235.

(4239)

• Vind Dacia 1 300 neridi
cată. Robac Mihai, Hunedoa
ra, telefon 18585. (c. 25)

DECESE

• Familiile Tausch loan 
și Sofia Gheorghe anun
ță trecerea în neființă, 
după o necruțătoare și 
îndelungă suferință, a 
celui ce a fost

CONDREA FLORIAN, 
frate, cumnat și unchi.

înhumarea va avea loc 
azi, 24 februarie a.c., 
orele 14, la cimitirul Popa 
Șapcă din Hunedoara.

(4286)

• Mult prea iubitoarea 
și-devotată mamă, Elisa- 
beta, împietrită de du- 

. rere în fața sorții, a pier
dut pe cel ce a fost

CONDREA FLORIAN, 
de 35 ani, cel mai scump 
odor.în floarea vîrstei.

Nimic nu mă va mîn- 
gîia niciodată.

(4287) 

Jimmy Arias și Peter 
Flemming (căpitan nejucă- 
tor Arthur Ashe).

La Sala polivalentă a 
hotelului București s-a des
fășurat, joi la amiază, tra
gerea la sorți a meciuri
lor. In prima zi, vineri, de 
la ora 16,15 se dispută par
tidele Florin Segărceanu — 
Jimmy Connors și Ilie 
Năstase — John McEnroe. 
Sîmbătă are loc partida de 
dublu Segărceanu. Năsta
se — John McEnroe, Fle
mming (la ora 17,00), iar 

duminică ordinea meciurilor 
este ur tătoarea : Ilie Năs
tase — Jimmy Connors, 
Florin Segărceanu — John 
McEnroe.

Arbitrul principal este 
Bob Howe (Australia), iar 
arbitrii neutri sînt Bob 
Jenkins și David Mercer 
(Marea Britanie).

(Agerpres)

IN
„CUPA ROMÂNIEI"

nedoara — Jiul Petroșani 
2—1 (după prelungiri). 
Autorii golurilor : Cojoearu 
și Petcu, respectiv, Dosan.

Pitești: Sportul Studen
țesc — Chimia Rm. Vîlcea 
7—6 (după prelungiri și 
executarea loviturilor de la 
11 m). După 90 de minute 
de joc și prelungiri, scorul 
a fost egal: 2—2. Au mar
cat : Coraș, Mihai Marian, 
respectiv, Roșea (din lovi
tura de la 11 m) și Ca- 
rabageac.

Pentru sferturile de fina
lă ale competiției s-au ca
lificat echipele Dinamo, jjr 
Petrolul Ploiești, Corvinul 
Hunedoara, Steaua, F.C. 
Argeș Pitești, A.S.A. Tg. 
Mureș și Sportul Studen
țesc.

★
La Timișoara, în meci 

restanță din „16“-imile de 
finală, echipa Universita
tea Craiova a întrecut cu 
2—1 (2—1) formația F.C. 
Bihor Oradea. Au marcat i 
Irimescu (din lovitură de 
la 11 m) și Cămătaru, res
pectiv Grosu (din lovitu
ră de la 11 m). In optimile 
de finală, Universitatea 
Craiova va întîlni formația 
Rapid.

• Nu sînt cuvinte să 
poată exprima durerea ce 
ne-a cuprins în diminea
ța zilei de 22 februarie, 
clnd ne-am pierdut fră
țiorul iubit,

CONDREA FLORIAN.
în ved nemîngîiatele 

surori Constanța și Ma
riana. (4288)

• Soția, fiii, nurorile, nepo
ții anunță eu profundă dure
re încetarea din viață a dra
gului soț, tată, bunic

MOLNAR LUDOVIC, 
în virstă de 70 ani. 
înmormîntarea are loc as

tăzi, 24 februarie 1884, orele 
16, de la domiciliul din strada 
Gheorghe Doja, nr. 8, Deva. 

(4278)
• Sîntem alături ție cole

gul nostru MOLNAR LUDO
VIC, de la I.C.I.T.P.L.C.I.M. 
Deva, în marea suferință pri
cinuită de pierderea tatălui 
său. Transmitem sincere con
doleanțe familiei îndoliate.

(4279)

• Soția Florica, fiii 
Doina și Iosif, nora Ana 
și nepoata Geta anunță 
cu adîncă durere înceta
rea din viață a scumpu
lui lor

MIRON OPRIȘA 
înmormîntarea are loc 

sîmbătă, 25 februarie, 
orele 14, în satul Lunca.
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