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Duminică — amplă mobilizare de torțe 
la lucrările pe pajiștile

Duminică, sub conducerea organizațiilor de partid, 
s-a făcut o largă mobilizare a forțelor de la sate 
pentru efectuarea lucrărilor de îmbunătățire a pă
șunilor și finețelor naturale. Iată cîteva aspecte 
semnificative privind modul cum au fost organiza
te în unele unități agricole din consiliile unice agro
industriale Ilia, Simeria, Orăștie și Brad.

Bilanțul acțiunilor întreprinse în această zi se con
cretizează în realizarea de. fertilizări pe 250 ha și 
întreținerea a peste 950 ha pajiști naturale.

ORGANIZARE 
TEMEINICĂ

In brigăzile C.A.P. Bur- 
juc am intîlnit o activita
te susținută la curățatul 
pășunilor și finețelor natu- 
.ale. împreună cu briga
diera Mariana Paușeniue, 
cei 40 de cooperatori, între 
care i-am notat pe Marioa- 
ra Duleanț, Dorica Cris
tian, Viorica Burza, Elena 
Renete, Stana Miruț, Ionel 
Costea și alții, au curățat 
de vegetația lemnoasă, de 
pietre și mușuroaie o su
prafață de aproape 20 ha 
in trupul de pășune „La 
vie". Cooperatorii din bri
găzile Glodghilești și Tă- 
tărăști au fost prezenți la 
curățarea finețelor, ampli- 
ficînd la aproape 100 ha 
suprafețele pe care au fă
cut lucrări de îmbunătă
țire de la începutul aces
tui an. Factorii de răspun
dere de la consiliul popu
lar comunal, cei din con
ducerea C.A.P. și de la con
siliul unic agroindustrial 
au fost alături de coopera
torii care au participat la 
acțiunile organizate pe pa
jiști.

La C.A.P. Zam, dumini
că au continuat lucrările 
la fertilizarea și curățarea 
pajiștilor, în pășunile „Mă
gura" și „Dealul viilor" 
realizîndu-se acțiuni ce 
vor asigura importante spo
ruri de producție.

O bună participare la

S.M.A. Deva, centrul de reparații motoare de tractor. 
Comunistul Gheorghe C-ozma lucrează la postul dc recondi
ționat bloc motor. Este un mecanic harnic și priceput.

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE,UNIȚI-VĂ!

lucrările de îmbunătățire 
a pajiștilor am Intîlnit și 
în brigăzile C.A.P. Ilia, 
conduse de Viorel Sorea 
(Săcămaș) și Ilina Silvia

IN CONSILIILE 
UNICE 

AGROINDUSTRIALE 
ILIA, SIMERIA, 

ORÂSTIE SI BRAD I

(Ilia), precum și la' Asocia
ția economică intercoope- 
rătistă din Bacea. La aceas
tă unitate, lucrătorii mobi
lizați de Stănilă Dragomlr 
au realizat acțiuni de cu
rățare și îndreptare a gar. 
durilor, cuprinzînd peste 
20 de hectare, în pășunea 
„Dîmpu Sîrbiului". între 
cei ce au participat la lu
crări i-am notat pe An- 
droni Popa, Rudolf Mun
tean, Zaharie Petroi, Leon- 
tin Dan și alții.

Merită relevate, de ase
menea, acțiunile organiza
te la C.A.P. Brad șl Criș- 
cior, unde peste 800 coo
peratori și lucrători de la 
unitățile economice, ale 
cooperativei meșteșugărești 
și unitățile comerciale au 
făcut lucrări de îmbună
tățire- pe aproape 100 hec
tare.

Pe pășunea „La vie" am 
intîlnit 25 de cooperatori 
de la C.A.P. Gurasada, ca
re, împreună cU brigadie-

Ijuoetul HUMEOO ARA

naturale
ra Alexandrina Costea au 
lucrat la curățarea de ve
getație lemnoasă și de pie
tre. Au răspuns la chema
rea făcută cooperatorii Ele
na Bolea, Aurelia Popa, 
Virgil Mihăilă, Felicia 
Muntean și alții. Am no
tat însă și o absență inad
misibilă. Dacă in toate ce
lelalte unități cadrele teh
nice au fost prezente ia 
lucrări, inginerul Liviu 
Furdui, de la C-A.P. Gu
rasada a fost de negăsit In 
unitate (I).

Pentru a contribui la mai 
buna valorificare a poten
țialului productiv ai pășu
nilor și finețelor, ing. Ște
fan Crăciun, directorul în
treprinderii de îmbunătă
țire și exploatare a pajiș
tilor, care ne-a însoțit în 
raid, ne-a asigurat că va 
sprijini unitățile cu deficit 
de îngrășăminte pentru a 
fertiliza suprafețe cît mal 
mari de pajiști.

ÎNCEPUT 
DE BUN AUGUR

Duminică a fost, în zona 
Orăștiei, o zi de primăva
ră — cerul limpede, soa
rele a strălucit pe cer a- 
proape tot timpul — doar 
dimineața, un firicel de

(Continuare in pag. a 2-a)

Brigada de reporteri: 
N. TIRCOB, B. TURDEANU

Gîndirea tehnică trebuie să devină 
o pîrghie mai însemnată în realizarea 

sarcinilor de producție!
Maiștri, tehnicieni, sub- 

ingineri, ingineri, chimiști, 
economiști sînt mulți în 
colectivul combinatului. A- 
portul lor de gîndire teh
nică, inginerească, nova
toare în muncă, în proce
sul de producție este pe 
măsura posibilităților, pri
ceperii și îndatoririlor lor 7

Tovarășul inginer Nico- 
lae Ivașcu, director tehnic, 
președintele comisiei de 
creație tebnico-științif ică, 
are în față informarea din 
anul trecut asupra acti
vității respectivei comisii, 
din care spicuiește:

— Activitatea comisiei 
pe care o conduc s-a des
fășurat în baza unui pro- 
gram-cadru. S-a urmărit 
rezolvarea unor probleme 
tehnico-productive de ac
tualitate, în sprijinul rea
lizării producției fizice, a 
indicatorilor de plan în 
toate secțiile combinatului 
nostru.

— Ce s-a realizat con
cret, tovarășe director 7

— Trebuie să spun că 
am realizat puțin din pro
gramul de creație tehnico- 
științifică al anului 1983. 
„Dispozitiv multicuțit" — 
autor maistrul Dionisie 
Danciu, eu o eficiență eco
nomică, în semestrul XI, de 
peste 52 000 lei ; „Sistem 
de acționare cu comandă 
electrică de la distanță a

Sentimentul cald 
al participării

Așadar, 6-a încheiat 
și cea de-a XXIV-a e- 
diție a „Lunii cărții la 
sate". O ediție care a 
transformat multe ore 
ale zilelor lunii februa
rie în întîlnirl, șezători 
și manifestări cu șansă 
de durată în conștiința 
oamenilor satelor, mo
mente în care sentimen
tul participării la actul 
de cultură a avut în
cărcătura de sensibili
tate ce emoționează și 
înalță. Șl dacă, cu o săp- 
tămînă în urmă, la Baia

LUNA CĂRȚII 
LA SATE

de Criș, „Luna cărții la 
sate" a oferit o auten
tică lecție de etică pen
tru viață, duminică, la 
Blăjeni, închiderea ma
nifestărilor cu cartea a 
fost o impresionantă lec
ție de istorie a neamu
lui. Oare poate exprima 
vreun locuitor al sate
lor comunei Blăjeni, 
dintre sutele care au 
umplut pină la refuz 
sala mare a căminului 
cultural de centru, cît 
de înălțător a fost sen
timentul participării la 
această manifestare 7 
Interesul cu care au ur
mărit momentele actu
lui de cultură desfășu
rat aici, aplauzele care 
au răsplătit vorbitorii 
au demonstrat setea lor 
de cunoaștere și dragos
tea față de zbuciumata 
Istorie a pflmîntului ză- 
răndean. Pentru că ma
nifestările de Încheiere 
a „Lunii cărții la sate"

LUCIA LICIU

(Continuare in pag. a 2-a)
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oalelor de turnare de 10 
tone" — autor inginerul 
Alexandru Radu (sistem 
experimentat cu rezultate 
bune) ; „Consolidarea capa
celor de turnare pe for
mele de lingotiere" — de 
același autor; „Dispozitiv 
de curățat zgura de la cup
toarele de inducție" — au
tor un colectiv de specia
liști de la turnătoria IV ;

RADAR COTIDIAN PE PLATFORMA 
SIDERURGICĂ DIN CĂLAN

„Emulsie refractară pentru 
protecția cupelor de la ma
șina de turnat fontă pe 
bandă" — autor o echipă 
de muncitori condusă de 
turnătorul specialist loan 
Beraru. Au mai fost și alte 
cîteva probleme tehnico- 
economice rezolvate de spe
cialiștii comisiei noastre, 
dar nu cu o semnificație 
tehnico-economică deose
bită.

— Față de multiplele 
probleme — încă nerezol
vate ! — cu care se con
fruntă procesul de produc
ție, realizarea ritmică a 
sarcinilor de plan, nu gă
siți că aportul gîndirii in
ginerești, economice este

După cum se cunoaște, 
la recenta ședință a Co
mitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., s-a sub
liniat necesitatea de a se 
acționa în continuare în 
vederea perfecționării ac
tivității de reparații, a e- 
laborării unor norme pre
else de executare a repa
rațiilor capitale, care să 
prevadă perioada clnd să 
6e execute aceste repara
ții, durata acestora, pre- de
cum și costurile lor. Prin 
reparațiile capitale va tre
bui să se urmărească îm
bunătățirea parametrilor 
tehnico-funcționali ai ca
pacităților de producție și 
ai instalațiilor respective, 
în sensul ca aceasta să 
ducă ia creșterea produc
ției și productivității mun
cii, la reducerea consumu
rilor de materii prime, ma
teriale și energie, la rea
lizarea unei calități supe
rioare a produselor.

în lumina acestor impe
rative, cum se acționează 
la CJS. Hunedoara, tova
rășe inginer CANDIN MA- 
RINCESCU, șef el servi
ciului mecanic de la C. S. 
Hunedoara ?

— Pentru început trebuie 
să fac precizarea că în 
1983, combinatul nostru nu 
și-a realizat planul de re
parații capitale. Nici valo
ric, nici fizic. Valoric ne- 
realizarea se ridică la 10 
milioane lei, iar fizic nu 
am reparat aproape 100 de 
agregate, utilaje, instalații. 
Intrînd în 1984 cu acest 
însemnat volum de nerea- 

mult prea mic; să nu zicem 
neînsemnat 7

Am adresat întrebarea 
inginerului Dumitru Sol- 
duban, șeful serviciului 
C.T.C.-laboratoare, mem
bru în comisia de creație 
tehnico-științifică.

— Aveți dreptate. Puține 
dintre temele planificate a 
le rezolva în 1983 și-au 
găsit aplicarea concretă în 

producție. Tocmai din a. 
ceastă cauză unele au fost 
reprogramate, ii s-au sta
bilit termene și responsa
bilități concrete de rezol
vare și aplicare In produc
ție, în 1984. Cele mai multe 
urmăresc soluționarea u- 
nor situații de la furna
lele mari, cocserie, aglo- 
merator, turnătorii, eficien
ța aplicării lor vizînd, în 
principal, diminuarea e- 
forturilor fizice, realizarea 
de economii, reducerea 
consumurilor specifice, 
creșterea eficienței econo
mice.

GH. I. NEGREA

(Continuare in pag. a 2-a)

de metal
lizări, am fost obligați să 
reprogramăm cu prioritate 
în trimestrul I reparațiile 
neefectuate anul trecut.

— Dacă ați menționat 
nerealizările, spuneți-ne și 
cauzele lor.

— Nu am avut asigurate 
anumite piese de schimb. 
Atît din atelierele proprii, 
cît și din cele contractate 
cu alți furnizori. Este vor
ba mai cu seamă de roți 

rulare pentru poduri 
rulante, cuplaje, lagăre, 
reductoare, multe altele.

— Și totuși, după cite 
cunoaștem, în 1983 s-au 
făcut în combinat o seamă 
de reparații capitale de 
mare însemnătate.

— Bineînțeles. Repara
ția capitală și moderniza
rea furnalului nr. 9, a cup
torului nr. 3 de la O.S.M. 
II, cuptorului rotativ de 
dolomită nr. 2 — sînt cele 
mai importante, cu contri
buție directă la creșterea 
producției de metal a com
binatului.

— Cum ați organizat ac
tivitatea de reparații capi
tale în acest an 7

— Ne-am propus să re
parăm peste 500 de utilaje, 
agregate, instalații. Repa
rația capitală cu moderni
zare a laminorului blu- 
ming 1000 mm, obiectiv de 
mare importanță, a fost 
deja finalizată, în ziua de 
22 februarie la orele 11,30, 
linia de laminare reluîn- 
du-și activitatea. Apoi cup
torul nr. 1 de la O.E. I, 
mașina de aglomerare nr. 
2 — ca să menționez 
doar pe cele ai impor
tante — sînt trecute în 
planul de reparații pe a-

G. IGNAT
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într-un termen 
mai scurt, 

cu economii 
de materiale

în acest an, printr-0 
bună organizare a acti
vității, o aprovizionare 
ritmică cu piesele de 
schimb necesare, prin- 
tr-o mobilizare exem
plară a tuturor lucrări
lor, zidarii secției „cup
toare industriale" a uzi
nei nr. 5 din cadrul 
C. S. Hunedoara au 
scurtat cu 13—17 ore 
termenele de reparații 
curente la cuptoarele 
Siemens-Martin de la 
O.S.M. nr. 1 și O.E. nr. 
1. De asemenea, ei au 
recuperat 360 tone că
rămidă șamotă, 310 tone 
cărămidă bazică, 2 500 
kg hirtie, 450 kg ule
iuri uzate. La obținerea 
acestor realizări s-au 
remarcat muncitorii Mi
hai Lbcsey, Roman Iieș, 
Simion Nelega, Gașpar 
Topliceanu, Cornel Al- 
bu, Grigore Popa, mais
trul Aron Stănilă și 
alții. Prin hărnicia și 
priceperea de care au 
dat dovadă, lucrătorii 
care și-au adus contri
buția la executarea re
parațiilor de calitate, 
într-un termen mai 
scurt și cu realizarea 
de economii demonstrea
ză hotărirea lor de a 
transpune exemplar in 
fapte sarcinile ce le re
vin în acest an. (STE- 
LIAN DENA, corespon
dent).



Sentimentul cald 
al participării

Cum își îndeplinesc ca
binetele și punctele de in
formare și documentare 
politico-ideologică din O- 
răștie rolul pe care îl dețin 
in domeniul munci, de pro
pagandă ? Iată citeva coo- 
statări desprinse in urma 
documentării la două ase
menea puncte.

Bine organizat, bogat 
dotat cu aparatură audio
vizuală (magnetofon, re- 
.,-oproiector, diascop, as- 
pectomat etc.), ca cărți, 
uocumente și alte mitmale 
o.bliografice, punctul de 
aocumentare și informare 
po.itico-ideok<:?ă al coooS- 
tetului de partid de Îs 
întreprinderea chimici O- 
răștie are, pe drept cuviati 
atributele unui cabinet. La 
indemina celor care orga
nizează diferitele acțiuni 
politico-educative, a pro
pagandiștilor și celorlalți 
comuniști care doresc să-și 
completeze o seamă de 
cunoștințe se află o gamă 
largă de documente, bro
șuri, cărți din domeniul 
politicii interne și externe 
a partidului și statului 
nostru. La loc de cinste 
se află operele secretarului 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. 
Nu lipsesc colecțiile de legi 
și decrete. De asemenea, 
există colecțiile „La zi- ale 
principalelor cotidiene cen
trale și a organului jude
țean de presă, reviste de 
specialitate (Era socialistă. 
Munca de partid. Revista 
economică ș.a.). Un sprijin 
activ și eficient acordă 
colectivul punctului de 
documentare (responsabil 
economistul Nicolae Fili- 
mon) bunei desfășurări a

Rosturile tinereții
Media de virstă a 

personalului muncitor al 
minei Țebea a scăzut 
de la 40,5 ani la 36,5 ani. 
Performanța se datorea
ză infuziei de tinerețe 
venită de pe băncile 
liceului minier și anga
jată direct în bătălia 
pentru cărbune. Fostul 
absolvent din urmă cu 
cîțiva ani. Florin Dra- 
goșa a ajuns miner. 
Florin Co toc e ajutor 
miner, Virgil Dobrin, 
tot ajutor miner, iar 
Alexandru Maxim a op- 

1 tat și el tot pentru fron
tul cărbunelui.

(Urmare din pag. 1)

vînt venit dinspre zone 
mai reci pișcă obrazul. Li- 
viu Cranciova, secretarul 
Comitetului comunal de 
partid, primarul comunei 
Turdaș, pe care l-am găsit 
în pășunea din vecinăta
tea șoselei ce duce la O- 
răștie, ne spunea că frigul 
dimineții nu este un impe
diment în buna desfășu
rare a acțiunii organizate 
— prima de acest fel din 
anul în curs — pentru cu
rățarea și fertilizarea pa
jiștilor naturale. Și într-a- 
devăr, cînd soarele și-a a- 
rătat chipul, pe drumul 
Turdașului au început să 
vină oamenii cu sape, furci 
sau topoare. în fruntea ce
lor 40 de cetățeni — Lu
dovic Copronțoni, Viorel 
Lazăr și loan Bucur, de- 
putați în consiliul popular 
comunal, iar printre cei 
prezenți se aflau Kiss An. 
drei. Cornel Stanciu, loan 
Bîldea, Viorica Niciu, Ma

Punctele de informare și documentare 
între cerințe și realitate
învățămintului politico-i
deologic. Pe lingă faptul 
că instruirea propagandiș
tilor — aflăm din progra
mul de activitate al punctu
lui — se face, cu regu_a- 
ritste aid. la tLspczriia 
acestora se află -t*-»,-— pe 
prooăemet ——rf-.j o- 
te» și doecmectare pes
ta Secare ioeal de txvă- 
ță-r.i-t |de pa-tii V.TjC, 
OJJlVJS. și pce-
ec= ș -xnae-rtuae pLaase 
și grafice, ^ertite să spd- 
pae propșți-.S~- fa 
txnpxl iernate—tinr.

ACnvnATEA KXmCO-HXJCATTVA - 
DESFASUKATA PttMANtNF, 

LA UN iNALT NYH CALITATIV

Din grmărîrea progra
mului de activități, fc 
discuțiile purtate o iea 
Poraieu. secretar ad.sact 
cu propaganda al mcnraesa- 
lm de partid al întreprin
derii, ca secretari a. or
ganizațiilor de bază șî pro
pagandiști. ne-zen pznrt 
da seama că in cadrai 
punctului respectiv ae 
desfășoară activi'-ăti per
manente. după an program 
bine stabtut. Astfe_ axx 
au loc cursurile și dezba
terile filialei ELve-s'Xa 
se = desfășoară rrwț-arm 

propagandzști-or de la ia. 
vățămintul politico-jdeoto- 
gic. Există și un colț al 
juristului in cadrul cărata, 
săptăminal, personal com
petent acordă consultații 
juridice pentru oamenii 
muncit Cu regularitate, 
colectivul de conducere al 
activității punctului orgv- MTCEA LEPADATU

C.S. .Victoria- Călău. Aspect din sala mașinilor de la C-TJB. L
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Duminică — amplă mobilizare de forțe 
la lucrările pe pajiștile naturale

rin Crișan, Maria Pîrvu și 
mulți alții. S-a muncit la 
împrăștierea mușuroaielor, 
la tăierea lăstărișului și 
spinilor, fiind curățate, la 
Turdaș și Pricaz 90 ha, 
la repararea gardurilor ce 
împarte pășunea în loturi
— pe o lungime de 600 m
— la fertilizarea naturală 
și chimică a terenului. Lu
crările erau coordonate, 
din punct de vedere teh
nic, de Nicolae Toderici, 
șeful fermei din Orăștie a 
întreprinderii de îmbună
tățire și exploatare a pa
jiștilor și de pădurarul co
munal Dumitru Turcu. Oa
menii haunceau cu spor, 
într-o atmosferă de hărni
cie și veselie. Primarul co
munei ne spune că la ac
țiunea de duminică iau 
parte și 30 de cetățeni ai 
satului Pricaz și că în pe
rioada următoare vor fi 
organizate numeroase ac
țiuni menite a spori pro
ducția de iarbă pe pășuni 
și finețe, în această pri
măvară urmînd a fi cură

nizează, cu sprijinul con
siliului de cultură și edu
cație socialistă din unita
te, expuneri pe teme ma
jore ale politici: interne 
șl externe a partidului și 
sumlâ tatiu, mese ro
tonde. dezbateri ideologi
ce saa scmpczioane. Putem 
afirma că, prin modal cum 
esae ocgaaizv: și condus, 
prrr aeti-rile pe care > 
drsfățoa-ă acest punct de 
xf rrrcare șă documentare 
Ib irid'p'irir |tr rotai său

Ce pne= canf r~a dea-

aal și ta perspectivi. p*. 

pervaz te imoefte i: dcea- 
aaestiâe Ccngreae* ai 
Xn-tea a. pa-rifixti»-

eatseti» eiatem de pa-ri
dul șă k ztal aoscra. tării 
de sperialrtate. ecuectii de 
re-riste șă ta-e recti-aje 
(care ăz.t fed 3>eom- 
păete. iar nara, jodebraa 
lipsește it !«?. cfiâar 
și colecție de kgi Extstă 
și mape pe probleme pen

țată o suprafață de 530 ha, 
fertilizate natural 80 ha, 
iar. chimic aproape 400 ha. 
Acțiunea de duminică a 
fost un început de bun au
gur in preocuparea de ma
re însemnătate actuală de 
curățare și fertilizare a 
pajiștilor naturale.

PARTICIPAREA 
OAMENILOR 

PUTEA FI MAI BUNA

Și în comuna Beriu du
minică a fost o zi rodnică. 
La curățarea și fertilizarea 
pășunii Dumbrava au luat 
parte 30 de cetățeni ai sa
tului Sereca, la defrișarea 
pășunii Poieni au partici
pat 20 de oameni din Be
riu și Căstău. loan Stoian, 
vicepreședinte al biroului 
executiv al consiliului 
popular comunal, i-a evi
dențiat pe Ana Nasta, Teo
dor Cazac, Elena Ienășes- 
cu, Vasile Bîldea, Sofia 
Cozma, Traian Cozma și 
alții. La lucrările ce s-au 
desfășurat pe pășunea din 
Dumbrava au participat și 

tru toate formele de învă- 
țămint politico-ideologic 
(doar ca ornament, intrucît 
conțin in ele materiale de 
la cursurile din anul 1982). 
Am mai găsit pus la ve
dere pe colțul mesei și un 
tabel cu membrii colecti- 
vulai de conducere al acti
vității punctului de docu
mentare. colectiv al cărui 
președinte este Zagoni Zol- 
tao. Ce n-am reușit să 
găs.m ? Programul de ac
tivitate al punctului. De 
ce ? fiindcă, după cite 
ne- am putut da se vru», 
«ririd de vorbă ca Gheor- 
grie Graur. omul care, 
practic, se ocupă de panc- 
taă de documentare, acti
vitate m prea există aid. 
Ftate dară am numi acti- 
v.sate fapta, că. din cînd 
— -'rid, cite un propagan
das mai solicită reviste 
sat tiare pentru a se pre
găti ia vederea dezbate- 
rijoe lu fevățămintul poli- 
tiec-.deeJcgic. Opinia des
pre .epaa de activitate din 
cadrai punctai ai de docu
mentare de la -Vidra* a 
ta: rită-tă șă de dac-tis 
pt-tacă r-z IxSa Cheu. se
cretar af .xmrt al eecaite- 
kti de pa-tii. cd-ma i-mn 
afin» la rezroștirtă cefe 
cosoasane. Deci, la rive-

«eataroata» de partid
—: - se CO-

tesc acesae probleme. 
Este t=să cazul să scțio- 
ne» energic și eficient 
pe=tm ca punctul de in
formare și documentare 
pc-utico-ideclcgiră să-si
srftimbe actsalal statut, de 
rvpnntie. intifada-și In 
rotai ee-> esse atribuit.

lucrătorii brigăzii silvice 
din Beriu, conduși de Mi
hai Pascu, șeful formației. 
Ing. Dorin Bildea, de la 
Ocolul silvic Orăștie, ne 
spunea că în zonă va fi 
curățată și fertilizată o 
suprafață de 4 200 ha. Ac
țiunea de duminică a fost 
un succes și la Beriu, aici 
însă activitatea trebuie să 
continue în perioada ur
mătoare, iar la buna ei 
desfășurare să participe 
toți locuitorii satelor, fără 
excepție.

AVIAȚIA 
ÎN SPRIJINUL 
AGRICULTURII

Pe aeroportul de la Său- 
lești, cei opt oameni ai în
treprinderii județene de 
îmbunătățire și exploatare 
a pajiștilor, sub îndruma
rea economistului loan Dă- 
nilă, au încărcat în bun
cărul avionului 1 200 kg 
îngrășăminte azotoase. „Am 
început administrarea în
grășămintelor chimice, cu 
ajutorul aviației, sîmbăta

(Urmare din pag. 1)

au fost dedicate împlini
rii a două secole de la 
răscoala condusă de Ho- 
ria. Cloșca și Crișan, iar 
organizatorii — Comitetul 
județean de cultură și e- 
ducație socialistă, Biblio
teca județeană. Uniunea 
județeană a cooperative
lor de producție, achizi
ții și desfacerea mărfuri
lor, Inspectoratul școlar 
județean — au găsit la 
Blăjeni gazde deosebit 
de primitoare și un pu
blic dornic de a afla cit 
mai multe despre fapte
le înaintașilor de acum 
200 de ani. Și ele, fap
tele, au fost vibrante 
lecții de istorie, susținu
te de dascăli competent! 
— prof. Ioachim Lazăr, 
directorul Muzeului ju
dețean, prof. Valeria Sto- 
ian, directorul Bibliotecii 
județene, prof. Iulian Cis- 
mașu, prof. Vasile Ionaș, 
prof. Petru Stoican, vice
președinte al Comitetului 
județean de cultură și e- 
duesție socialistă. Iar 
scriitorul Radu Ciobanu, 
așteptat și primit aici cu 
afecțiune, cu dragostea 
cititorului pentru auto
rul care i-a oferit de ati- 
Se» ori șansa de a se 
mindri cu istoria neamu

Realizarea sarcinilor 
de produefie

(Urmare din pag. 1)

Am văzut și studiat pla
nurile de muncă ale cer
ca-ui de inovatori și comi
ce: de creație tehnico- 
(XunțifieA. Temele propuse 
sere stadiu și rezolvare 
tint interesante. Numai că 
și in planurile din 1983 
erau trecute multe aseme
nea teme. Cînd a fost însă 
să se tragă linie, să se facă 
bi-anțu-, bunele intenții 
n-a a putut fi_ trecute la 
activ. Studii interminabile, 
nefinalizate, propuneri și 
sc.uții care nu și-au găsit 
eficiența în procesul de 
producție au fost multe. 
Dacă fiecare cadru tehnl- 
co-iagiaeresc s-ar fi între
bat ca ce, ca cit a contri
buit intr-un an de muncă 
la perfecționarea procesu
lui de producție, la înde
plinirea exemplară a indi

trecută — ne spune inter
locutorul. în primele două 
zile de lucru am fertili
zat 120 ha în comuna O- 
răștioara de Sus". „Ce su
prafață va fi fertilizată cu 
avionul?". „2 600 ha pă
șuni situate la înălțimi 
mari, inaccesibile altor 
mijloace de transport",

în timp ce se încărcau 
îngrășămintele chimice, cei 
doi mecanici ai avionului 
— Dumitru Niță și Gheor- 
ghe Serdaru — fac o ul
timă verificare, iar piloții 
Marcel Grigorovici și Ni
colae Popescu, urmăresc 
minuțios funcționarea apa
raturii de bord. Se pregă
tea astfel plecarea într-un 
nou zbor pentru fertiliza
rea pajiștilor naturale.

Cei doi piloți se insta
lează în carlinga avionu
lui, își aruncă privirile 
peste bord, și, la o apă
sare pe buton, motorul 
pornește. Apoi piloții fac 
un semn de salut spre cei 
ce rămîn la sol și avionul 
decolează pent u a-și în
deplini o nouă misiune. 

lui său — a creat clipe 
de neuitat. Cartea sa 
„Călărețul de fuim“ a tre
cut din mină în mină cu 
interesul pe care numai 
un subiect ca Răscoala 
condusă de Horia, Cloșca 
și Crișan îl poate crea. 
De fapt, tot ce a oferit în
chiderea „Lunii cărții la 
sate“ aici, la Blăjeni — 
unde gazdele s-au între
cut pe ele însele în pre
gătirea manifestării — a 
fost primit cu căldură. 
Și prezentarea de către 
autor — Ion Pârva — a 
cărții -Drumuri în Țara 
Zarandului" și expozițiile 
de carte organizate în 
încăperea de la intrare, 
împodobită cu cele mai 
alese cusături ale femei
lor din sat, și programul 
artistic în care fiii lau- 
reaților „Cîntării Româ
niei" — de la micile tul- 
nicărese, la interpreții 
recitalului de poezie 
.Gorunii", la soliștii vo
cali, fluierașii, dansatorii, 
călușerii, membrii tarafu
lui — au dat, prin cînt 
și joc, măsura dragostei 
lor pentru folclorul local. 
Iar sentimentul partici
pării s fost cald și înăl
țător, pentru că înălță
toare a fost tema istoriei 
căreia i-a fost închinată 
manifestarea.
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catorilor de plan la cocs, 
fontă, aglomerat, piese tur
nate, cîți ar putea răs
punde cu fruntea sus? 
Considerați că vi se pune 
zilnic o asemenea întreba
re, tovarăși maiștri, tehni
cieni, subingineri, ingineri, 
economiști, chimiști, cadre 
de conducere de la C. S. 
„Victoria" Călan. Sînteți 
în măsură să răspundeți 
onorabil I

Buna organizare 
și des!așura.~ 
a repaj.aț hGf 

cap.taid
(Urmare din pag. 1)
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nul în curs, plan eșalo
nat pe luni și trimestre.

— Și condițiile de a-1 
realiza ?

— Mult mai bine asi
gurate decît anul trecut. 
Astfel, încă din luna mai 
1983 am lansat comenzi 
pentru piesele de schimb 
necesare, pe care din lip
să de capacități nu le pu
tem realiza în atelierele 
proprii, am contractat toa
te lucrările care se execută 
în antrepriză, se extind și 
se întăresc secțiile de re
parații siderurgice, prelu
crătoare și forjă — care 
concură direct la efectua
rea reparațiilor — s-au 
constituit echipe și bri
găzi complexe dintre cei 
mai buni meseriași care 
lucrează la reparații. Aș 
vrea să subliniez că pre
gătirea temeinică a lucră
rilor de reparații capitale,' 
mijlocii și curente, a re
viziilor la agregatele, uti
lajele șl instalațiile plani
ficate — lucrări ce se vor 
executa la termen și de 
calitate — garantează creș
terea în continuare a pro
ducției de metal obținute 
în combinatul nostru, ca
litatea acestuia.
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F.C. Corvinul
Al patrulea meci bun în 

acest sezon (3 în campio
nat, unul în Cupa Româ
niei), dintre care trei 
cîștigate, dau, prin con
stanța evolutivă, certitu
dinea că F.C. Corvinul a 
pornit asaltul de primăva
ră decisă să se țină de 
cuvînt. îmbunătățirea vi
zibilă a calității jocului, 
cu unele reușite încă din 
tur, creșterea forței de 
joc și a numărului de ac
țiuni ofensive, precum și 
înmulțirea fazelor specta
culoase, ca rezultat al 
unor combinații de efect și 
rafinament, inteligente a- 
propie echipa tot mai evi
dent de maniera sa speci
fică, personală la un mo
ment dat în fotbalul nos
tru. Este, credem, edifica
tor în acest sens și îndem
nul plin de fair-play al 
galeriei giuleștene, adresat 
în cîntec suporterilor hu- 
nedoreni: „Invățați să cîn- 
tați, pe Corvinul să lău- 

Deși dezamăgiți in 
e rezultat, vajnicii 
irabilii suporteri ai 
lui au avut tăria 
.noască înfrîngerea 
ma superiorității e- 
locale: „nu ne supă- 
; voi, că ați fost mai 
a noi".
fectiv, Corvinul a 
i duminică un joc 
1 fața unui parte- 

teribil de dăruit și 
entuziast, care-și joacă 
șansa cu dezinvoltură și 
elan, compensînd astfel 
suficiente lacune, in prin
cipal valoarea scăzută a 
lotului, din care se deta
șează, totuși, Manea cu 
două capete peste coechi-

localnicilor justifica, fază 
cu fază, acest optimism. 
Dar, spunînd mai la înce
put că a crescut forța de 
joc a echipei, trebuie să 
spunem că n-a •'crescut 
proporțional și forța de șoc 
la finalizare. Așa că nu
meroasele faze frumoase 
rămîn fără» rezultat. După 
efortul tot mai uimitor al 
lui Klein — nu rămîne 
nici o palmă de gazon ne
călcată de acest risipitor 
de energie ! — mingea pa
sată de el, reprimită și re- 
pasată a ajuns, cu ajutorul 
lui Cojocaru, din nou în 
plasă în min. 33, deși era 
de așteptat o desprindere 
clară a hunedorenilor, a 
continuat jocul dezlănțuit, 
cu aportul generos al ju
cătorilor Klein, Gabor, 
Petcu, Mateuț. V. Stoica, 
Dubinciuc, Oncu, Bogdan, 
dar goluri nu s-au 
înscris.
asistat între minutele 
75 la momente foarte bune 
ale rapidiștilor, în care au 
echilibrat mult jocul, fără 
a pune efectiv în pericol 
scoruL Dar nici hunedore- 
nii, fiindcă după ieșirea

mai
Dimpotrivă. Am

60—

2-0 (2-0)\
lui Cojocaru, un pinten în 
apărarea bucureșteană, ex- 
celînd prin plasament, 
nici Gabor. nici Văetuș, 
nici Gh. Radu n-au reușit 
să mai înscrie.

Oricum, însă, e bine că 
la ora aceasta Corvinul se 
află pe uh drum bun și 
credem că antrenorii Ion 
Nunweiller și Spiridon Ni- 
culescu, împreună cu con
ducerea clubului, vor reu
și să-l netezească tot mai 
mult.

A arbitrat cu scăpări 
R. Petrescu (Brașov).

Corvinul: Alexa — Nic- 
șa (V. Stoica — min. 37), 
Oncu, Dubinciuc, Bogdan, 
Petcu, Mateuț, Klein, Ga
bor, Cojocaru (Gh. Radu — 
min. 65), Văetuș.

Rapid : Mânu — Popescu 
(Băjan — min. 75), Grigo
re, Sameș, Mincu, Rada, 
Ion Ion (Cojocaru — min. 
53), Șt Popa, Petruț, Da- 
maschin. Manea.

La tineret - speranțe : 
Corvinul — Rapid 3—0 
(2—0).

NICOLAE STANCIU

Rezultate : Steaua — F.G Argeș 2-0; Dunărea GS.U. — 
Jiul 2-0; Sportul studențesc - F.G Bihor 3—1: F.G Oh - 
F.C. Baia Mare 3—0; Corvinul — Rapid 2-0; Univ. Craiova — 
A.S.A. 2-0; Poli, lași - S.C. Bacău 0-î; Chimia - C.S. Tir- 
goviște 3-0; Petrolul - Dinamo 0-0.

pierii săi.
Deschiderea relativ tim

purie a scorului, la o fază 
de mare spectaculozitate — 
centrare a lui Bogdan de 
pe stingă în interiorul ca
reului, preluare cu capul 
. lui Petcu și pasă inte- 
igentă la Cojocaru, reluare 
ot cu capul a acestuia în 

nlasă —, a declanșat un 
iptimism general în tabă- 
•a hun. o/eană și jocul 
------------------- 7-------------------

Meci amical

CLASAMENTUL
1. Steaua 20 13 3 4 45-13 29
2. Dinamo 20 11 7 2 38-17 29
3. Univ. Craiova 20 12 2 6 32-16 26
4. Sportul stud. 20 11 4 5 31-19 26
5. S.C. Bacău 20 10 3 7 20-25 23
6. F.G Bihor 20 9 4 7 34-26 22
7. F.C. Argeș 20 10 2 8 26-21 22
8. Poli, lași 20 7 8 5 21-20 22
9. F.C. Olt 20 6 9 5 17-13 21

10. Jiul 20 8 4 8 16-24 20
11. Chimia 20 7 5 8 24-29 19
12. Corvinul 20 7 4 9 26-25 18
13. F.C. B. Mare 20 7 4 9 20-35 18
14. Rapid 20 5 6 9 15-22 16
15. A.S.A. 20 6 4 10 17-25 16
16. Dunărea 20 3 7 10 11-21 13
17. C.S. Tîrgov. 20 3 5 12 13-34 11
18. Petrolul 20 2 5 13 13-34 9

Etapa viitoare 

(miine): F.C. Bihor
— Poli lași; A.SA.
— C. S. Tirgoviște ; 
Dinamo — Rapid ; 
Jiul - Corvinul; S.G 
Bacău — Petrolul; 
Sportul studențesc
— Steaua; F.C. Ar
geș — Univ. Craio
va; F.G Olt - Du
nărea C.S.U. ; Chi
mia — F. C. Boia 
Mare.

ientru 
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să la 
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a 
pom’, 
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Mureșul explorări Deva- 
Daca Orăștie 1-0 0-O.)
După două înfrîngeri la 

limită cu două divizionare 
A — Corvinul și „U“ Cra
iova, după trei egaluri cu 
fruntașe aie diviziei B — 
Politehnica Timișoara, 
C.S.M. Reșița și Metalur
gistul Cugir (în deplasare, 
1—1) — a 
partidă cu 
serie, fostă

Meciul, 
desfășoare într-un 
foarte rapid, 
permanent, n-a permis de- 
venilor o victorie mai le
jeră, în special datorită 
masării în fața porții a 
8—9 jucători de la Dacia, 
care, cu Vișan și Boroș, au 
anulat multe din ocaziile 
ivite.

Fără să fie periculoasă 
în atac. Dacia a strălucit 
în apărare. Viitoarele ad
versare ale echipei devene 
vor juca cam după acest 
tipic de meci, de aceea 
va trebui ca fazele de 
atac să fie mai clare și 
mai realiste. S-au ratat 
și de data aceasta ocazii 
clare, atacului lipsindu-i 
clarviziunea. Stoica fiind 
transferat la Corvinul, 
Vidican nu se adaptează 
încă pe post de „vîrf", a- 
tacul avînd, însă, în ju
niorul Oloșutean un jucă
tor de bună perspectivă.

■ Joi, la stadionul 
„Cetate"

urmat această 
o colegă de 

divizionară B. 
pregătit să se 

tempo 
cu presing

în prima repriză se cre
ează cîteva ocazii p rin 
Fogoroși (bară) și Mechi- 
nici, 
față, 
în min. 42, va marca Ște- 
fănescu, cu 
18 m.

în repriza 
mai fi faze 
centrările lui Bucur, 
șutean 
corect pe înaintașii deveni. 
Oaspeții au, în min. 71, 
prin Strimbeanu, singura 
ocazie de a înscrie, iar 
gazdele, în min. 89, irosesc 
și o mai mare ocazie, cînd 
la o centrare de pe dreap
ta, mingea a trecut ia 
1 metru de linia porții, pe 
lingă Cizmaș și I. Popa.

A arbitrat foarte bine 
Grigore Macavei.

Mureșul-Explorări: Balla 
— Novac (Bucur), Ștef, 
Mechinici (Nicoară), Fogo
roși, Preda, Tirchineci, 
Ștefănescu (Cizmaș), Vălă- 
șutean (Oloșutean), Vidi- 
can (M. Marian), I. Popa.

Dacia : Tusan — Moga, 
Boroș, Vișan, Oniga, Strim
beanu, Stredie (Albu), 
Bartha (Bumbu), S. Popă 
(Neagu), Nenu, Ureche.

MUREȘUL EXPLORĂRI 
DEVA - METALURGISTUL 

CUGIR

cu două veniri in 
dar neconcretizate.

un șut de la

secundă vor 
de poartă dar 

Olo- 
nu găsesc plasați

VOICU LAZARUȚ, 
corespondent

Continuîndu-și seria 
meciurilor de verificare, 
echipa Mureșul Explo
rări Deva va juca joi, 
de la orele 16, meciul 
revanșă cu divizionara 
B, Metalurgistul Cugir.

Un joc de veche ri
valitate sportivă, care 
va fi, sperăm, și de 
ceastă dată atractiv.

Daciada

NICOLAE DĂNUȚ

Sub egida „Daciadei", la 
Hunedoara au fost organi
zate reușite întreceri spor
tive de masă rezervate 
pionierilor.

LA hunedoara Revitalizarea
sportului cu mănuși

• La Școala generală nr. 
9 s-a desfășurat o intere
santă întrecere de șah, de- 
tașîndu-se în cîștigători, 
printre alții, Miladina Giu- 
rici, Rodica Negară (am
bele de la Școala generală 

Wtr. 9), Viorel Prodan (Școa
la generală nr. 6) și Ti- 
mofte Medrea (Școala ge
nerală nr. 5).
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Cu gindul ații la etapa 
județeană de box, din ca
drul campionatului națio
nal, cit fi la cea de zonă, 
care va avea loc ia Hune
doara — examene deosebit 
de importante pentru pu- 
gilismul din orașul de pe 
malul Cernei - C.S. Me
talul și AS. Constructorul 
(intr-o lăudabilă colabora
re) organizează sistematic, 
in soia de sport .Construc
torul", întilniri amicale cu 
echipe ale diferitelor aso
ciații și cluburi sportive 
din țară, lucru ce permite 
antrenoriior o verificare a 
potențialului fizic și tehnic 
al sportivilor.

Din motive obiective, pu- 
giliștii de la C.S. Metalul 
se antrenează la sala .Con
structorul", sub bagheta in
structorului Gheorghe Bu- 
lancea, care l-a înlocuit 
pe antrenorul T. Pescaru.

Putem nota sprijinul 
deosebit, preocuparea pen
tru asigurarea urmi bogat 
fi judicios program 
pregătire oferite in 
voluntar de Nicolae 
pină mai ieri un îndrăgos
tit al automobilismului, dar 
recent numit de către con
ducerea C.S. Metalul co
ordonator obștesc ol activi
tății de box.

Cit despre boxerii de la 
Constructorul, aceștia se 
antrenează cu dăruire sub 
îndrumarea antrenorului C. 
Cordoneanu. Reterindu-ne

de 
mod 
Leu,

la intilnirile de verificare 
putem arăta că simbătă 
seara, sub lumina reflectoa
relor — într-o bună presta
ție a arbitrului de ring C. 
Tudor —, combinata Meta- 
lul-Constructorul a întîlmt 
selecționata municipiului 
Sibiu, pe care a invins-o 
cu scorul de 11—2.

HunedorenR, printre care 
Mihai Leu, Petre Dumitru, 
Vasile Preja, Gavrilă Flu- 
ieraș și Nicolae Dănuț s-au 
dovedit buni tehnicieni, cu 
lovituri eficace și mijloace 
de apărare adecvate.

Am văzut în ring pugi- 
liști care prezintă mari 
speranțe, pe care le aș
teptăm confirmate la apro
piata etapă județeană.

Tinerii pugiliști Mihai 
Leu și Petru Dănuț, parti- 
cipînd recent la un turneu 
desfășurat la Motru, au ocu
pat locul 1 la categoria 57 
kg, respectiv 60 kg, primul 
cucerind și trofeul pentru 
cel mai tehnic pugilist, din
tre cei peste 50 de sportivi l 
participanți. In concursul î 
de la Motru s-au mai dis- * 
tins I. Rad, Florentin Popa, 
Vasile Dănilă, Lucian Oni-1 
ca, Dan Moldovan. ’

Putem conchide deci că 1 
la Hunedoara cresc talen- \ 
te autentice în sportul cu i 
mănuși, dar performanțele ’ 
viitoare depind de seriozi- ) 
ta tea in pregătire a fiecă- i 
ruia. J

Festivalul pionieresc 
al sporturilor de iarna

în frumoasa stațiune 
suceveană Vatra Domei 
s-au desfășurat finalele 
republicane ale Cupei ..Pio
nierul" la sanie, schi al
pin și biatlon.

Zăpada abundentă a adus 
pe pîrtiile de concurs peste 
300 de pionieri cîștigători 
ai etapelor județene, ra
zele zglobii ale soarelui 
încălzind sufletele membri-

Dispută dirză pentru balon la meciul amical Mureșul Ex
plorări Deva — Dacia Orăștie. Foto: IOSIF GRCNNER

î

î 
î 
î

î

lor 
la
La

delegației hunedorene 
afișarea rezultatelor: 
sanie: locul 2 — Mari- 

cica Baron (Șc. gen. 5 Pe-
trila); locul 3 — Ionuț
Ciorcian (Șc. gen. 4 Pe
troșani). La schi alpin ; 
locul 3 — Helga Boda (Șc. 
gen. 2 Petrila); locul 4 — 
Melinda Mivelt (Șc. gen. 
1 Lupeni); locul 5 — Clau- 
diu Szaim (Șc. gen. 1 Pe
troșani). La biatlon : lo
cul 4 — loan Stan (Șc. gen. 
Vulcan); locul 8 — Ana
Boghianu (Șc. gen. Vulcan), 

în ultima zi a festivalu
lui, pe pîrtia de schi a 
avut loc prima ediție a 
manifestării cultural-spor
tive și distractive „Bucurii
le zăpezii", la a cărei reu
șită și-a adus contribuția 
și echipajul de pionieri 
din județul nostru.

Prof. G. MINIȘCA

Gimnastică

• Sala de sport a Insti
tutului de subingineri a 
găzduit întrecerile de judo, 
printre cîștigători amintind 
pe Doce Pop, Mi reia Vlă- 
descu. Adrian Păun și 
Nicolae Costea — toți de 
la Casa pionierilor și șoi
milor patriei.

• în întrecerile de tenis 
de masă, dintre cîștigători 
putem nota pe Dorina 
Curelaru (Școala generală 
10), Maria Băieș (Școala 
generală 1), Marius Cîn- 
descu (Școala generală 10) 
și Remus Văcaru (Școala 
generală 11). (I. Vlad, co
respondent).

Memorialul 
Carol Drozd'1

Deva, în 
Consiliul

co- 
mu- 
pio- 

la

C.M.E.F.S. 
laborare cu 
nicipal al organizației 
nierilor, a organizat. 
Sala sporturilor Deva, în
trecerile municipale de 
șah, în cadrul concursului 
„Memorialul Carol Drozd", 
la care au participat 120 
elevi din școlile generale 
din municipiu, pe primele 
locuri clasindu-se următo
rii concurenți — 
11—12 ani, fete : 1. 
na Ivan (Șc. gen. 4), 
luța Trie (Șc. gen. 
Doina Popovici
3) ;
nean (Șc. gen. 4); 2. Vlad 
Motorga (Lie. ped.); 3., Va- 
sile Munteanu (Șc. gen. 6). 
Categ. 13—14 ani, fete :
1. Fivia Goghie (Șc. gen. 3)}
2. Doina Pasăre (Șc. gen.
4) ;
gen. 7);
dan Călugăru (Șc. gen. 3); 
2. Călin Cazan (Șc. gen. 
7); Octavian Goga (Șc. gen. 
4).

Prof. MIRCEA SiRBU

categ. 
Ramo- 
2. Ste- 
2); 3.

(Șc. gen. 
băieți : Flaviu Mârgi-

3. Ileana Igna (Șc. 
băieți: 1. Bog-

★
S-au încheiat recent în

trecerile pe grupe în ca
drul turneului de șah prin 
corespondență „Memoria
lul Carol Drozd“. Pentru 
faza finală, care se va des
fășura între 20 februarie 
1984 — 20 februarie 1985, 
s-au calificat Nicolae Gro- 
su. Radu Cernea, loan 
Lazăr, Anton Sperdea, Mi
hail Bogdan Călugăr, Iosif 
Curtean și Corneliu Ho
tă ran.

de întreținere
o i a/.ă, începînd 

la ba ..nul de înot, curs
C.M.E.F.S. Hunedoara

data de 10 martie 1984.
gimnastică de întreținere pe -u femei. înscrieri 
fac zilnic, la bazinul de înot.

cu 
de 
se
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Acțiuni în favoarea păcii, pentru dezarmare

LONDRA 27 (Agerpres). 
•— Hotărîrea guvernului 
conservator al Argiiei de 
dotare a forțelor militare 
britanice cu rachete nu
cleare de tipul .Trident-2-1 
va contribui și mal mult 
Ia deteriorarea situației in
ternaționale, s-a relevat ta 
cursul unei conferințe con
sacrate problemei preta tim- 
pinării catastrofei noc-ea- 
re și activizării luptei pen
tru pace, care a avut toc 
la Manchester. Retrmenea 
a fost convocată din ini
țiativa organizației brita
nice .Mișcarea pentru dez
armare nucleară*, care a 
inițiat în ultima perioadă 
numeroase acțianl ta fa
voarea dezarmării și păcii.

★

CIUDAD DE PANAMA 27 
(Agerpres). — începînd de 
luni, la Ciudad de Panama 
se desfășoară lucrările Re
uniunii Tniniștrilor relații
lor externe din țările Gru
pului de la Contadora — 
Columbia, Mexic, Panama 
și Venezuela — consacrate 
continuării eforturilor de 
pace în America Cent-a'â 
— transmite agenția Pren- 
sa Latina, Ei dezbat toate 
propunerile de pare avan
sate pînă în prezent ta re
giune, precum și moda’;- 
tatea includerii acestora 
în proiectele de documen
te care vor constitui baza 
de plecare pentru elabo
rarea textului definitiv a! 
Tratatului de pace In A- 
merica Centrală, care ar 
urma 6ă fie semnat la sfîr- 
șitul lunii aprilie.

★

BERLIN 27 (Agerpres). 
— Partidul Socialist Unit 
din Germania și Partidul 
Comunist Francez se pro
nunță fn favoarea colabo
rării dintre toate partidele 
comuniste, socialiste, so- 
cial-democrate, dintre toa
te forțele care doresc pa
cea și încetarea cursei Înar
mărilor — se subliniază în 
declarația comună dată 
publicității ia încheierea 
convorbirilor dintre Erich 
Honecker, secretar general 
al C.C. al P.S.U.G., și Geor
ges Marchais, secretar ge
neral al P.C.F. Totodată,

4

declarația sprijină 
ția spre echitate, 
social, democrație, 
rile de dezarmare.

aspira- 
pr ogres 
efortu-
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BiSK'D

De^gcpc -oto-ă «sta con
dusă de G*>eorgne Oprea, 
prim «ețxim-mtnrsvu al 
guvernului, preșea latele por
ții române in Com-sto mix
tă, io» cea franceză de 
Edith Cresson. nwusW 
comerțuiui ez.te-.o' și turis
mului. preșeainîeie pâri 
franceze. Conducăto-S ce
lor două delegații ou ex
primat dorința reciprocă de 
a contribui în mod concret 
la găsirea de no< căi și 
mijloace pentru impulsio
narea conlucrării franco- 
române, atit pe plan bila
teral, cit și pe terțe piețe.

■ VIENA. - La Viena 
s-au încheiat lucrările ce
lei de-a XXX-a sesiuni a 
Comisiei O.N.U. privind 
condiția femeii, la care au 
luat porte reprezentanți ai 
celor 32 de state membre.

■ BOGOTA. - Delega
ți <Sn 23 de tari latino- 
amencooe si caraitoiene ou 
cooptat -Dedaraba de la 
Cartagena* — document

Se.-i-eto-’H .Declarației 
oe tc Cartagena* se pro
nunță, de asemenea, pen
tru întărirea proceselor de
mocratice in regiune și a- 
ie-.uorea tendințelor de 
militarizare.

■ TUNIS. - Președinte
le Comitetului Execuți» ol 
Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, Yasser A- 
rafat, a declarat câ există 
un dialog deschis și neîn
trerupt intre principalele 
componente ale mișcării 
palestiniene — »A1 ■ atah*.

m<n 
1983. 
creș- 

de a-

SOCIALISTE
fontă, cu 5 la sută 
mult declt în anul 
Potrivit planului, va 
te cu 3 la sută, față
nul trecut, și producția de 
oțel, tor cea de laminate 
urmează să ajungă la 2,9 
m ier* tona.

Geșten corespunzătoare 
tint prevăzute ți in indus
tria metalelor neferoase.

★
o PHENIAN. - Mocani- 

zarea agriculturii a const!- 
tot unul a ntre obiectivele 
imporianse afe ponticii a- 
grase a guver-riui R.P.D. 
Coreene, statui doo'nd in 
ocest scop însemnate fon
duri. D-pc rzjvn -cotează 
O9e»»tîc ACTC, ar ajutorul 
moftaTar se -ea. zeoză 95 
ic s-ia din lucrârite de 
t~-sc-c-sa-e a orezului fi 
70 Io sută din operațiile de 
•ecatare a culturilor.

I
I
I
I
I
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GRUPUL ÎNTREPRINDERILOR 
DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ 

Șl LOCATIVĂ 
SECȚIA APĂ, CANAL, TERMOFICARE DEVA

Aduce la cunoștința consumatorilor de apă 
din municipiul Deva și orașul Simeria câ în ziua 
de 01.03.1984 va fi sistată furnizarea apei între 
orele 8,00-16,00, pentru lucrări la Uzina de apă 
Batiz.

LA 2 MARTIE 1984
TRAGEREA EXTRAORDINARĂ LOTO 

Â MĂRȚIȘORULUI 
SE ATRIBUIE :

• Autoturisme „Dacia 1300“ ;
• Excursii în : U.R.S.S. sau R.D. Germană;
• Cîștiguri în bani de valoare fixă și varia

bilă.
- Se efectuează 12 extrageri;
- Se extrag 120 de numere ;
- Biletele de 25 lei participă la toate cele 12 

extrageri;
- Cîștigurile fazei a lll-a, suplimentară, se acor

dă din fondul special al sistemului loto.
Vînzarea biletelor pînă joi, 1 martie 1984.

Frnnlri Popular pentru E- 
• oerarea Pnititiaci, Frontul 
Democrate pent» Elibera
rea Palestine» și Partidul

cum -etar-eoeă oge--ț'a tfe 
prese kuwebană Kuna, 
-a o 'ece-râ întrunire a U- 
nium stadențHot palesti
nieni. desfășurată la Ager, 
Ycsse.- A-cfat a subliniat 
oă rezultatul acestui dialog 

permite identificarea u- 
consens politic 
poziții comune 
polestinianâ.

va 
oui 
nei 
na

și a u- 
pe are-

■ OTTAWA. - La To
ronto au luat sfrrsit lucră
rii» Congresului canadian 
pentru apărarea pocii. De
legații oo adoptat o -ezo- 
•uțx ie core ce» iacotorea 
Cursei inorr-ă-- or. in sae- 
cx* a celei nodeora, ș> 
procîamorec Canadei ea 
zonă denudeanzotă. Tot
odată. ei cu cerut guver- 
nufui ccvodran să -enunțe 
Io experimentarea pe teri
toriul națonof a rachete O' 
nord-americone Xru-'se*.

Expoziția de artă 
culinară ou vînzare

Publicul consumator este invitat în hala mare 
Complexului comercial „Central" din piața 

Devei. Aici își vor prezenta roadele măiestriei 
în arta culinară cei mai renumiți bucătari de la 
restaurantele „Transilvania", „Astoria", „Izvorul 
Veseliei", „Bachus" și restaurantul din piață, 
laboratorul de cofetărie și cel de patiserie.

Deci, DE AZI SE VOR PREZENTA Șl O?ERI 
CU DEOSEBIRE PRODUSELE REALIZATE PE BA
ZA DE PEȘTE, PRECUM Șl O BOGATĂ VARIE
TATE DE PRODUSE DE PATISERIE.

Nu scăpați ocazia de-a vizita această expo
ziție.

• - •

ANUNȚ

MUZEU NOBEL

O.J.T, HUNEDOARA-DEVA

12, în

îndurerate.

iicridisinc

rămî- 
noas-

publicitate

CRIZA ECONOMICA 
Șl SĂRBĂTOAREA 

SAMBEI

O.J.T. Deva informează pe deținătorii le
gali de valută, că începînd cu data de 1 martie 
a.c. își pot procura bonuri de benzină și moto
rină cu plata în valută, prin unitățile noastre 
„SHOP" din Deva, Hunedoara și Petroșani

bloc 1, 
20519. 
(4296) 

Cis- 
car- 

telefon

Colectivul secției a 
furnale din Combina- 

siderurglc Hunedoara,
II-a
.tul _
cu profundă tristețe șl du
rere, se desparte de apre
ciatul maistru principal 
fumallst

PUȚINELU PETRU, 
și transmite sincere condo
leanțe familiei îndoliate.

• Soția Pușa, fiul Paul, 
părinții Ion și Elena, nora 
Doina, cumnații Caterina 
și Petre, nepoata Ramona, 
cu profundă durere, anun
ță încetarea fulgerătoare 
din viață a scumpului lor

PUȚINELU PETRU, 
maistru principal furnalist, 
în vîrstă de 47 ani.

înhumarea — miercuri, 29 
februarie 1984, orele 
Hunedoara.

Chipul lui drag va 
ne veșnic în inimile 
tre ‘ '

Din Inițiativa autorităților 
italiene, vila din San Re mo 
in care a locuit cițiva ani 
celebrul fizician suedez 
Alfred Nobel a fost trans
formată in muzeu, publicul 
putind-o vizita in viitorul 
apropiat, informează agen
ția ANSA.

Allred Bernhard Nobel a 
trăit in San Remo din 1890 
pînă în anul morții 1896.

CUTREMURE 
Șl VICTIME

După cum a anunțat 
Centrul Național al S.U.A. 
pentru studierea seismelor, 
anul trecut iri întreaga lu
me s-au produs 70 de cu
tremure mari (peste 6,5 gra
de pe scara Richter), cu 
14 mai multe decit in 
1982. Cu toate acestea 
numărul victimelor (2 322) 
a fost mal mic decit in 
anul anterior, tind din cau
za cutremurelor au murit 
3 338 de persoane.

ț
Dificultățile economice 

prin care trece Brazilia își 1 
vor pune amprenta și asu- J 
pra marii sărbători a sam- ) 
bei, care se va desfășura 
de la 3 la 7 martie, Lun- i 
gile cozi de la ghișeele de ' 
bilete, care erau caracte- > 
ristice in această perioa- | 
dă a anului, au dispărut. 
„Sambodromul' din Rio — 
în tribunele căruia in cele 
cinei zile ale festivalului 
ar urma să se perinde in 
total 600 000 spectatori — 
a anunțat că nu a vindut 
pînă in prezent decit 8 la 
sută din bilete. Intre alte 
explicații se află și aceea 
că, dacă în 1983 un bilei 
pentru întreaga perioadă a 
festivalului costa echivalen
tul a 8 dolari. în prezent 
prețul este de 20 dolari, 
pentru o singură zi...

vinzari
• Vînă apartament două ca

mere, confort I, cu îmbunătă
țiri. Deva, Bălcescu, 
apartament 56, telefon

• Vînd covor persan 
nădle, nou, 3,5X2,5 m șl 
pete persane. Deva, 
14907. (4290)
• Vînd urgent casă, gaze. 

Str. Horea nr. 67, Deva. In
formații, telefon 15788.

D E C E 6 E
• Familia îndoliată mul

țumește uzinei nr. 1 — cocso- 
chimice Hunedoara, tuturor 
celor care au luat parte la 
greaua încercare pricinuită de 
pierderea celei ce a fost o so
ție Ideală, o mamă minunată, 
fiică și soră,

MATIAS TEREZA, 
născută TURBUR, 

în vîrstă de 40 ani. (4307)

organizează la complexul „Sarmis" din Deva 
în fiecare zi de marți

SERI CULTURALE CU FOLCLOR 
DIN ȚARA MOȚILOR 

In program :
melodii oferite de formația „Concordia- 
grup" ;
piese folclorice moțești susținute de an
samblul artistic ,,Getusa“ ;
cîntece din Banat și Transilvania ; 
momente vesele ;
surprize.

Nu uitați I in fiecare zi de marți, o seară 
plăcută la restaurantul „Sarmis".
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