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Eveniment epocal in istoria patriei noos- 
tre, actul de la 23 August 1944, care a 

'•inaugurat Revoluția de eliberare socială și 
națională, antifascistă fi antiimperialistă 
— se înscrie ca una dintre cele mai mari 
victorii ale poporului român, dobindită sub 
conducerea partidului comunist. Sint patru 
decenii de atunci, etapă In care pe harta 
economică, socială și administrativă a 
României, in munca și in viața oameni
lor s-ou petrecut metamorfoze adinei, pre
faceri înnoitoare de nebănuit altădată. 
Cele moi semnificative și mai bogate in 
sensuri poartă amprenta ultimelor două de- 
ce- :, de tind la conducerea partidului se

allă cel mai de seamă tiu al neamului, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Asemenea prefaceri au avut loc și In 
județul Hunedoara, care au înscris acest 
colț de țară intre constelațiile de primă 
mărime ale României moderne. Despre 
realitățile anilor construcției socialiste in 
județul Hunedoara, despre devenirea loca
lităților, despre împlinirile din toate sec
toarele vieții materiale, sociale șl spirituale, 
despre hotărîrea oamenilor muncii de a 
intimpina cu succese deosebite cel de-al 
Xlll-lea Congres al partidului vom scrie sub 
genericul de mai sus.

în Valea Jiului

ȘAPTE 
ÎNTREPRINDERI 

MINIERE:
35 000 TONE 

CĂRBUNE 
PESTE PLAN

Intensificîndu-și efor
turile în ampla întrece
re socialistă minerească 

r, ce se desfășoară între 
unitățile miniere din 
Valea Jiului, pentru a 
da țării tot mai mult 
cărbune cocsificabil și 
energetic, minerii de la 
șapte întreprinderi ra
portează la zi o produc
ție suplimentară de 
35 000 tone.

Cu cele mai bune rea
lizări se prezintă în con
tinuare minerii de Ia 
Vulcan. Ei au extras 
peste prevederile planu
lui mai bine de 7 460 
tone cărbune. Ortacii 
lor de la Petrila, cu un 
plus de 7 200 tone, sint 
hotărîți să-și amplifice 
realizările zilnice, pen
tru a se menține pe un 
loc de frunte.

.li . Remarcabile sint și 
*suocesele minerilor de 

la Livezeni — plus 6 180 
tone, Paroșeni — plus 
5 336 tone, Uricani — 
plus 3 720 tone, Aninoa- 
sa — plus 2 020 
Dilja — plus 2 000 

După două luni 
muncă trecute din 
an, minerii Văii . 
își exprimă 
de a-și amplifica efor
turile pentru ca în luna 
martie și pe întregul 
trimestru I să înregis
treze noi succese în spo
rirea producției de căr
bune pentru țară

tone, 
i tone, 
i de 

acest 
Jiului 

hotărîrea

Ritm si calitate în realizarea
INVESTIȚIILOR

în atenția colectivului de la Valea Morii — Brad

Atingerea parametrilor 
la capacitățile in funcțiune, 

finalizarea lucrărilor neexjcutate
• Un important obiectiv minier pentru economia 

națională — Valea Morii-Brad — a fost dat în exploa
tare • Primele două linii de preparare a mine
reurilor funcționează normal • Fină la această dată 
s-au prelucrat peste 4 000 tone de minereu • Au re
zultat primele tone de concentrat cuprifer • Din zi 
în zi, instalațiile și utilajele, de concepție ți execuție 
romanească, se comportă tot mai bine.

în cariera Valea Morii 
sint In toi pregătirile pen
tru exploatarea concomi
tentă a trei trepte. De 
curând, dotarea tehnică a 
socrit tu iacă trei excava
toare de mare ciparitate 
(cu cupa de 2,5 mc fie
care). Muncitorii de la in
vestiții se retrag. și-eu 
făcut datoria, cei de la 
producție intră tot mai 
puternic în— deal, derocind 
mereu mai mult minereu. 
Prin cele două rosxgoa’e 
curge necontenit șuvoiul 
de minereu care, odată 
încărcat în vagonetele auto, 
descărcătoare, străbate tu
nelul de 4,2 km, ajunge 
la stația de autozdrobire 
din Podul Morii, apoi cu 
ajutorul benzilor transpor
toare la noua uzină de 
preparare.

Fluxul de producție este 
bine coordonat și urmărit. 
La toate punctele de lucru 
se caută noi soluții și me
tode, care să permită o 
funcționare ritmică, nor
mală a instalațiilor. Echl-
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producție..
în cadrul rrr.ruu de pre

parare au fost prelucrate 
de la punerea In funcțiu
ne peste 4 MO tone de mi
nereu cuprifer. Maistrul 
preparator Viorel Ivan a- 
precia buna funcționare a 
morilor cu bile șl autogene, 
a celulelor și filtrelor, a 
celorlalte instalații 
rente primelor două 
de

— Toate instalațiile 
de concepție și 
integral românească 
arăta interlocutorul — 
gură productivități sporite 
și un grad superior ăd 
prelucrare.

— Eu urmăresc Guxul 
liniei a Il-a — spunea 
preparatorul Ioan Ilisie. 
Utilajele se comportă bine. 
Rezultă un măciniș foarte

LI VIU BRAICA 

ex<

(Continuare in pag. a 2-a)

La comitetul de partid al 
Int-ep-nderii mecanice O- 
răștie se află o interesan
tă și comp’etă monografie 
a unității, de la data în
ființări' primaltn nucleu de 
muncă de a"c> — 1 aprilie 
1952 — și p:*i ar, chiar 
cu pe'specttva octuciuiui 
cincinal. H răsfoim cu a- 
tenție. Conține rouhe dote, 
cifre, notații. Snt elemente 
de arhivă. Istoria fluentă a 
devenirii unității in cei 32 
de ani de existentă o știu 
și c spun ce’ mc bine oa
menii cere au scris-o, cu 
doru-e. fiere fi patrio
tism. _So*tui in timp este 
fortost^c, apreciază Moria 
Popa, de la biroul p*on- 
dervotare. eu trei decent 
de oct: etate in uri-o. De 
la modestele atei ere de 
reporct î--că‘țc—-re și de 
la rud-~e-toree prese de 
tie', de ia meșteșugul îm- 
p'eritix ■•or f- *och.tă și 
=■ producer de scopuri - 
la p'ocjcbc Industrial de

Agloineratorul să nu mai 
„aglomereze"4 justificări

La agitraerato- U cău
tăm pe inginerul Petru 
Birta. șeful secției.

azi, de mașini -unelte 
înaltă tehnicitate, de con
fecții metalice și piese de 
schimb deosebit de com
pere ți de pretențioase 
tehnic și calitativ, drumul 
este lung și n-a fost chiar 
ușor. Do- oamenii care s-au 
înrolat în diferite etape în 
acest colectiv au pus tot 
ce au știut ți au avut mai 
bun in ei pentru ca azi sâ 
se vorbească cu respect în 
O'ăștie ți în județ, chiar 
d ncolo de hotarele țării, 
despre -Mecanica" Orăștie. 

In biroul inginerului șef 
Remus Mogoșan, s-au adu
nat mai multe cadre de 
conducere din întreprinde
re. Profităm de ocazie ți 
vorbim despre ce a fost și 
ce este azi aici, mu'lți fiind 
meseriași cu vechime la 
„Mecanica". Se încinge o 
discuție interesantă. Gin- 
durile zboară în urmă cu 
10-20-30 de" ani. Se face 
o cronologie a meseriilor 
ce se practicau aici, a pro
duselor ce se realizau. 
.Făceam linguri, umerașe, 
calapoade, scaune, porți 
metalice...". „Ba potcoveam 
și cai". „Apoi a venit vre
mea să producem cărămi
dă, țiglă, plite"ți guri de 
canal din fontă, bănci pen
tru școli...". „Intr-o vreme 
aveam și un cazan de țui
că și multă vreme nu s-a 
știut unde dispăreau zilnic

DUMITRU GHEONEA 

(Continuare in pag. a 2-a)
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PROGRAMUL UNIC - programul 
dezvoltării fiecărei gospodării țărănești

Exemple ce reliefează însemnate posibilități de creștere
a contribuției ia autoaprovizionarea teritorială

• — Este la GJCP. gos
podăria de materii prime) 
— ni se răspunde. Are pro
bleme deosebite acolo 

îl găsim la GMP.
— Ce probleme aveți, 

tovarășe Birta ?

— Dar Jurnaliștii, ca să-și 
realizeze planul la 
au nevoie zilnică 
suit aglomerat și 
ma: bură calitate.

fontă, 
de mal 
de cea

în satele comunei Zam 
există 1021 de gospodării 
ale populației. Acestea de
țin 1 699 bovine, 1 062 ovi
ne, 1498 porcine, 131 ca
baline, peste 12 000 păsări 
și 599 familii de albine. 
Țăranii cu gospodărie par- 

cutară au tn proprietate 
peste 1 500 ha teren ara
bil șl mai mult de 3 200 
ha pășuni și finețe natu
rale, iar in folosința mem
brilor cooperatori se află 
114 hectare teren. Iată 
deci o bună bază mate
rială pentru a îndeplini 
sarcinile ce revin comu
nei din programul jude
țean de autoeonducere și 
autoaprovlzionare 
lă.

Tovarășa Eva 
vicepreședintele 
executiv al 
popular comunal, ne spu
nea că în acest an gos
podăriile populației trebuie 
să livreze pe bază de con-

teritoria-

Nlcoară, 
biroului 

consiliului

279 bovine, 200
226 porci, 7 000 

de vacă, 154 hl 
1700 kg

tracte 
ovine, 
hl lapte 
lapte de oaie, 
lină și alte produse. Pen
tru înfăptuirea prevederilor 

Programul unic dedin
creștere a producției agri
cole în gospodăriile perso
nale ale membrilor coope
rativelor agricole și în gos
podăriile țăranilor parti
culari, consiliul popular a 
întocmit planurile de cul
tură și de creștere a ani
malelor și planurile de 
contractare, care cuprind 
sarcinile ce revin tuturor 
producătorilor agricoli. Pe 
baza acestora se acționea
ză în vederea realizării 
obiectivelor din planul de 
dezvoltare economico-so- 

cială a comunei pe anul 
1984. Edificatoare asupra 
posibilităților de care 
dispun gospodăriile popu
lației în privința sporirii 
efectivelor de animale și a

Comuna Zam
de 
la

' contribuției la fondul 
autoaprovlzionare și 
fondul de stat sînt exem
plele pe care nl le-a dat 
agentul agricol Iile Simu. 
între cei mal vrednici 
crescători de animale i-am 
notat pe Petru Mîrza, din 
satul Deleni, care crește 
în gospodăria sa 10 bovine, 
3 porci și păsări, pe Roman 
Burza din satul Brășeu, 
om la aproape 80 de ani, 
oare deține 10 bovine, 30 
de ol, 3 porci șl păsări, 
precum și pe Virgil Sima 
din satul Almaș Săliște,

oi.

de

care are 8 bovine, 6 
3 porci și păsări.

Un bun exemplu 
urmat oferă și cooperatoa- 
rea Martița Orșa din satul 
Pojoga. Ea are în gospodă
rie 6 bovine, din care a 
contractat două. De aseme
nea, a încheiat contract 
pentru 3 000 1 lapte. Buni 
crescători de animale sint 
și cooperatorii Livius Ba- 
leț, care are 3 bovine, 21 
oi și 5 porcine, iar Emil 
Stanciu, deține 4 bovine, 
3 porci și păsări.

Iată doar cîteva nume 
de gospodari care își în
țeleg bine rosturile de pro
ducători agricoli, de parti
cipant activi la înfăptui
rea politicii agrare a parti
dului și statului nostru. 
Este de dorit ca exemplul 
lor să fie urmat de către 
toate gospodăriile din co
mună.

NICOLAE T1RCOB

RADAR COTIDIAN PE PLATFORMA
SIDERURGICĂ DIN CĂLAN

— Multe și grele. înainte 
de toate, ne zbatem si 
creștem producția de aglo
merat pe care *4-1 .livrăm 
zilnic furnaliștilor, in ve
derea sporirii producției 
de fontă. Pină la această 
dată (27 februarie, orele 
9,00), avem peste 35 400 
tone de aglomerat trimis 
la furnale.

— Realizați planul 
februarie ?

— Nu. Rămînem 
plan cu vreo 10 000 
de aglomerat. Dar aș zice 
că ne aflăm pe un drum 
bun. Susțin afirmația cu 
cîteva cifre: în decembrie, 
producția de aglomerat a 
fost de 19 000 tone, în ia-

lunii

sub 
tone

— Așa este. Cum spu
neam, ne zbatem să creș
tem producția pe fiecare 
•chimb. An fost zile dnd 
am realizat peste 1 800 to
ne, chiar 2 000...

— De ce n-avețî ritmi
citate în producție 7

— Am avut și mai avem 
staționări. Nu din lipsa 
minereurilor, ci a calcaru
lui (indigen, chiar din ju
dețul nostru — n.n.). Apoi 
aici, la G.M.P., de unde se 
asigură zi șl noapte „hra
na" aglomeratorului și, bi
neînțeles, a furnalelor, ne 
lipsesc 76 de oameni, mai

GH. 1. NEGREA

(Continuare In pag. a 2-a)
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Oamenii, cu calitățile lor, determină
calitatea tuturor lucrărilor

>r
Biroul organizației de 

bază de la centrul de repa- 
-ații al S.M.A. Deva mani
festă o anumită preocupare 
pentru întărirea răspunde
rii comuniștilor, precum și 
a celorlalți oameni ai mun
cii, pentru îndeplinirea 
in condiții cit mai bune a 
sarcinilor de pian, a ce
lorlalte obligatii politico- 
sociale ce le revin.

Accentul principal — 
după cum ne spune '-c ară- 
șul Robinson Vasta, secre
tarul biroului orcaruzatjei 
de bază — se pane pe 
crearea condițiilor organi
zatorice și tehnice pentru 
ca toți oameni: să-și rea
lizeze și să-și depășească 
sarcinile In producție, lu
cru absolut firesc in con
dițiile îndeplinirii cerin
țelor acordului global. In 
acest context, întregul flux 
de reparare a motoarelor 
D—110 a fost organizat pe 
operații specializate, avind 
configurația muncii pe 
bandă, ceea ce stimulează 
specializarea oamenilor, a- 
dîncirea cunoștințelor și 
perfecționarea indeminării, 
toate cu influențe pozitive 
asupra productivității mun
cii și, prezumtiv, asupra 
calității lucrărilor.

Pornind ue .a o atare 
organizare a muncii, bi
roul organizației de bază a 
adoptat o repartizare a 
forțelor de partid in con
cordanță cu realitatea dată. 
A avut grijă ca la fiecare 
punct de lucru, la fiecare 
operație să fie prezent cel 
puțin cite un comunist, 
care să răspundă nemijlo
cit de modul In care se 
execută lucrările, cantita
tiv și calitativ. Calitatea 
reparațiilor — in cadrul

centrului reparîndu-se mo
toare pentru un mare nu
măr de unități din județ 
— survine mereu in anali
zele adunărilor generale 
ale organizației de bază, 
ale grupei sindica.e. in 
invătămintul politico-; deo- 
.-ogjc. ccnstituindc-se in- 
tr-tma <£n principalele 
preocupări aie : rgan_zatâe: 
de partid. a> întregului

Tovarășul Iosif Munduca 
are în atenție problemele 
recuperării și recondițio- 
nării pieselor de schimb.

— Aveți o evidență asu
pra sarcinilor încredin
țate ?

— Xu avem o evidență.
— Ați focepot dHrnțiile 

rndrridaaLe cu comuniștii. 
Cu citi s-a întflnit biroul 
pfnă acum?

— Cu 5 tovarăși. Așa 
ne-am propus, cx l-ur 

itilnim cu 5 g so-să

VIAȚA DE PARTID

secretam; de partid șă ahe 
laturi aie preocupării pesu 
tru creșterea răspunderii 
în muscă a comuauștiăoe. 
a celorlalți lucrători- O 
modalitate in acest sens o 
constituie încredințarea 
unor sarcini concrete fie
cărui comunist.

— Ce conținut au sarci
nile date comuniștilor, to
varășe secretar 7

— De regulă. «=» 
împletesc cerințele profe
sionale cu cele politice. De 
pildă, tovarășul Aurei Te.- 
man. un bun comunist din 
toate punctele de vedere, 
se ocupă de tinerii care 
vor să devină membri de 
partid. Stă de vorbă cu 
ei, îi îndrumă și-i ajută 
să-și însușească exigențe
le calității de comunist, 
precum și să lucreze ire
proșabil în producție. De 
curînd, la recomandarea 
sa și a organizației U.T.C. 
a fost primită in partid 
tînăra Elena Bulgăr, ab
solventă de liceu, munci
toare în atelier.

cat,

și

să 
U
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Preocuoâri constante, fructuoase
în Hunedoara sint mulți 

consumatori industriali de 
energie electrică. dar și 
alții cu consumuri mai 
mici. Am abordat im— 
preună cu tovarășul loan 

te al coenitetniui executiv 
al Cocsîbalm popularăm n- 
nkspal. problema econo
misi ~u energiei electrice în

de 
tis:

In

— Am redus cu o ju
mătate de oră functin’va.-ea 
thwr.inatnlm public și am 
scos din circuit 7W de 
becuri. echivaUnd cu 146 
kWh, iar înlocuirea becu
rilor defecte nu o mai 
efectuăm ziua, ei după 
beaeșarea iluminatului de 
seară. De asemenea, la 
nivelul asociațiilor de loca
tari, s-a discutat cu ce
tățenii pentru înlocuirea 
becurilor de puteri mari 
cu altele de puteri mici, 
pentru utilizarea raționa
lă a aparatelor de uz 
casnic, pentru înlăturarea 
sub orice formă a risipei 
de energie electrică.

La asociația de locatari 
nr. 7 am discutat cu Mir

cea Pascal, președintele a- 
sociației și cu Maria Rusu, 
administrator.

— Măsurile pe care 
le-am luat noi pentru di
minuarea consumurilor de 
energie electrică — ne spu
nea Mircea Pascal — au 
vizat reducerea numărului 
de becuri pe casele scă
rilor, înlocuirea multor be
curi cu tuburi de neon, 
de puteri mici, desființa
rea, acolo unde nu era 
absolut necesar, a ilumi
natului exterio’ dintre blo
curi.

— Cu locatarii discutăm 
frecvent să economisească 
energia electrică — adaugă 
Maria Rusu. Ș majorita
tea au înțeles această sar
cină patriotică.

— în fond, depinde de 
fiecare locatar să-și facă 
ordine în propria gospodă
rie, să consume numai atit 
dt îi este strict necesar — 
considera pensionarul Pe- 
trache Tăbăcaru. La noi 
in bloc, mulți locatari au 
renunțat la becurile mari, 
au scos frigiderele din 
priză, pe casa scărilor au 
pus tuburi de neon, folo
sesc chibzuit aparatele de 
uz casnic.

în Hunedoara, simțul 
civic pentru economisirea 
energiei electrice îi carac
terizează pe cei mai mulți 
locatari. Mai sint însă și 
excepții. Orice risipă tre
buie însă stopată. Este în 
interesul economiei națio
nale, al fiecăruia dintre 
noi.

IOAN VLAD, 
corespondent

NOTE

La concurență
Pe mai multe străzi din 

municipiul Deva (cele de 
peste calea ferată, între 
care str. Hărăulul este 
cea mai... bine văzută), ard 
becuri în plină zi, la con
curență cu lumina natura
lă. în urmă cu 1—2 luni, 
cîrid ziua era mai mică, 
becurile se aprindeau la 
ora 19, acum, fără nici o 
rațiune, se aprind la orele 
17—i8, cînd afară este încă 
destulă lumină.

Un calcul simplu, înmul
țind puterea becurilor cu 
numărul orelor în care 
ard inutil, ne arată clar 
cîțl kilowați se risipesc 
zilnic pe aceste străzi.

Și soluția acestei stări 
de fapt este simplă; aprin
derea iluminatului public 
de către factorii răspunză
tori numai atunci cînd este 
absolută nevoie.

Stop risipei!
Nu s-ar putea spune că blo

cul nr. 20, de pe bulevardul 
„Dacia" din Hunedoara, nu 
este... luminat. Zilnic, ba 
chiar și noaptea, pe scara E 
ard patru becuri, unele de 
cite 100 W. La parter, proba
bil fiind... intrare, arde un 
bec de 150 W. Să se vadă... 
Și totuși, nimeni nu vede ri
sipa.

Pe același bulevard, la uni
tatea comercială nr. 4, un tub 
de neon face concurență lu
minii naturale, cit e ziulica 
de mare.

Tot ziua ard tuburi de neon 
în vitrinele unităților T.V. din 
strada K. Marx și de croitorie 
din strada G. Enescu.

Să sperăm că cei in drept 
vor răsuci comutatorul risipei 
In toate aceste cazuri... (V. 
MARINESCU, corespondent).
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HUNEDOARA — ctitorii mârețe 
în anii SOCIALISMULUI

ProieGții peste vreme
(Urmare din pag. 1)

; doi colegi de-ai noștri, sin
gurii care cunoșteau podul 

, unde se păstra țuica...". Se 
spun întîmplări hazlii de pe 
vremurile de demult aici. 
Revin în memorie nume de 
veterani, de oameni har
nici, care sint și azi în u- 
ziriă: Filip Schmidt, toan 
Pricăjan, Cornel Romoșan, 
Sabin Simina, Vasilica Chi- 
riio, Maria Popa, Vasile 
Stredie, losif Borza, muiți. 
mulți alții.

II rugăm pe Mihai Graa- 
cea, șeful atelierului scu- 
lorie, să facă o compara
ție între trecutul și prezen
tul fabricii. Zimbește. .Este 
imposibil. In primul nnd 
pentru că ce era aici acum 
32 de ani și chiar mai tîr- 
ziu, în 1958 cînd am venit 
eu, sau și mai încoace, nu 
se putea numi fabrică. Azi, 
toată lumea poate vedea 
că „I.M.O." este o puterni
că unitate economico. A- 
tunci făceam ce credeam 
no- că trece pe piață, a- 
cum lucrăm planificat. Io 
nivel ind .stria' cu mașini 
și instalații moderne, cu 
oameni capabili, temeinic 
pregătiți".

Anii construcției socialis
te în România, prefigurați 
de marele act istoric al e- 
liberării patriei de la 23 
August 1944, au adus în 
perimetrul modestelor ate
liere de altădată, de la O- 
răștie, prin grija consec
ventă a partidului și statu
lui nostru, pentru industria
lizarea țării, pentru conti
nua so dezvoltare econo- 

mico-socială, un adevărat 
pion al industriei construc
toare de mașin; românești. 
Hale și ateliere spațioase, 
mașini și insta ații moder
ne au ridicat puterea eco
nomică a unități', in cei 32 
de ani de existență, de 
peste o sută de o i, iar co
lectivul a crescut numeric 
de aproape 30 de ori. „Și 
nu doar atit, (ine să ne 
completeze documente rea 
lăcătușul losif Borza, dar 
a crescut mult calitatea oa
menilor, s-au, diversificat 
meseriile, produsele pe ca
re le realizăm”. „lac noi sin- 
tem mindri că am lucrat în 
atelierele vechi ți că lu
crăm în această fobrică 
modernă, fiind in măsură 
să vedem cel moi bine pa
șii mari pe care i-a făcut 
spre dezvoltare și moder-' 
nizare", adaugă lăcătușul 
Vasile Stredie.

Cu vorba lui domoală, 
cumpătată, Bokeș losif a 
ținut să precizeze: „Trei 
sînt direcțiile devenirii noas
tre aici; dezvoltarea și mo
dernizarea fabricii, crește
rea și diversificarea pro
ducției și pregătirea cadre
lor, Referindu-mă la oa
meni, pentru că ei au fă
cut și fac totul — aș apre
cia faptul că au crescut 
mult politic și profesional, 
gîndesc și acționează ope
rativ, tehnic, economic, in 
ritmul .timpului pe care-l 
trăim și nu meșteșugăreș
te, ca altădată. Mi se pa
re lucrul esențial, genera
tor al progresului, al dez- I 
voltării".

Aspect al valțurilor de la noua moară din Deva.

~K.

RADAR COTIDIAN PE PLATFORMA 
SIDERURGICĂ DIN CĂLAN

Agiomaratorul să nu mai 
„agiomereze" justificări

(Urmare din pag. 1)

ales mașiniști de benzi. A- 
cestea nu sint suprave
gheate, în caz de defecțiu
ne, nu se poate interveni 
prompt.

— Știm că aveți în răs
pundere peste 21 kilometri 
de benzi transportoare. Și 
astăzi și in alte dăți am 
umblat în lungui multora 
dintre ele. Vă place cum 
arată 7 Cît sînt de curate ? 
Cum sînt întreținute 7

— Avem necazuri mari 
la benzi — ne răspunde 
inginerul mecanic al sec
ției, Viore) Lupulescu. Cînd 
se defectează una, oprin?. 
tot fluxtu

— Că sînt necazuri știam. 
Ne interesează cum acțio
nați pentru ca acest angre
naj de transport să func
ționeze ca... pe bandă ?

— 17 lucrători ne lipsesc 
de la întreținere. Dintre 
cei existenți, unii au o sla
bă pregătire, nu-și fac sar

cinile de muncă. Deci, nu 
putem acționa cum tre
buie.

— Cum se prezintă par
tea electrică 7 Ne referim 
la întreținerea agregatelor, 
instalațiilor, utilajelor.

— La partea electrică 
avem nevoie de încă cel 
puțin 10 meseriași buni, 
pe schimburi — ne spune 
subinginerui Ludovic la- 
cob. Cu cei care-i am nu 
pot face față solicitărilor.

...Este neîndoielnic că 
secția aglomerator-G.M.P. 
a pornit bine pe drumul 
redresării producției. Dar 
și probleme de rezolvat 
mai sînt. Conducerea uzi
nei, cea a combinatului le 
cunosc. Se impune insă un 
plus de insistență în rezol
varea lor. Mai cu seamă 
cea a asigurării personalu
lui muncitor pe schimburi 
nu mai poate suferi nici o 
amînare, de ea depinzînd 
hotărîtor soarta producției 
de aglomerat.

Atingerea parametrilor la 
capacitățile în funcțiune, 

finalizarea lucrărilor 
neexecutate

(Urmare din pag. 1)

bun. Din zi în zi utilaje
le sînt încărcate cu tot 
mai mult minereu. Prelu
crăm pe schimb peste 150 
tone.

Atingerea parametrilor 
optim: de funcționare este 
urmărită cu atenție de 
întregul colectiv de mun
că al uzinei. La punctele 
cheie din procesul tehi.o- 
logic de feparare lucrea
ză muncitori es expe
riență. cum sint Gherasim 
Pripon N colae M -u Ilea
na Pieșa, Viorica Ciocan, 
Adriana Martin, Constanti
na Fiore a. Iscoo Buizesc, 
Gheorghe Samiescj și 
alți., - are se străduiesc in 
permanentă să augure o 
exploatare corecA a Jtila- 
jelor, să „emnaieze și să 
intervină cu pomptitudine 
cînd apar nereguli, să asi
gure o func;:oiia*e efi
cientă, in depline condiții 
de siguranță.

— Intimpinăm încă ane
le greutăți cu partea de 
automatizări — dulapurile 
de comandă a morilor au
togene și cu bile — spu
nea maistrul electrician 
Vasile Dănilă. Insă vom 
face totul ca in cei mai 
scurt timp să asigurăm o 
fiabilitate ridicată in func
ționarea instalațiilor din 
dotarea acestei moderne 
uzine.

— Sinteți și diriginte de 
șantier pentru partea de 
instalații electrice. Cum 
apreciați stadiul de execu
ție a lucrărilor la liniile 
III și IV, tovarășe mais
tru 7

— In ansamblu, lucrările 
sînt avansate, T.C.M.M. ur
mează să mai execute ra

cordurile electrice la ta
blouri și la utilaje. Am 
conlucrat bine cu proiec
tantul și cu constructorul, 
au fost nereguli în execu
ție, dar tot împreună le-am 
soluționat.

Deci, beneficiarul ex
ploatează două linii de pre
parare, iar montorii con
tinuă lucrările la celelalU 
două, care trebuie să intre 
în rodaje mecanice la 
sfîrșitul lunilor aprilie și, 
respectiv, iunie a.c. în 
această privință, ing. Mir 
cea Penciulescu, șeful șan 
fierului Brad al T.CJ4.M 
a subliniat :

— în uzină nu mai sîr 
probleme, majoritatea lt 
crărilor sînt încheiate. R< 
zervoarele de apă pentr 
alimentarea uzinei sir 
insă întîrziate. Aici r 
vom concentra forțele, per 
tru că fără apă următo; 
rele două linii de prep: 
rare nu vor putea funcții 
na. Trebuie să le finaliză: 
la termen. Urmează, c 
asemenea, execuția grupu
lui social, podul bascul și 
rampa pentru depozitare^ 
minereului la Brad.

Concluzionînd, ing. Kheill 
Ottmar. director adjunct 
tehnic la I. M. Barza, a 
reliefat preocuparea ma
joră a tuturor lucrătorilor 
de La beneficiar și con
structor pentru a preda 
integral în exploatare a- 
ceastă importantă inves
tiție minieră. Sarcina pri
mordială care revine pre
paratorilor este de a atin
ge parametrii proiectați 
la capacitățile In funcțiu
ne, iar a mentorilor de a 
intensifica ritmurile pen
tru a finaliza toate lucră
rile neexecutate.

Pentru 
zile : Vi 
neral in 
mult ac 
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și burni 
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Iarna a înghețat cumva și...
- Ce activități sint pre

văzute în programul cămi
nului cultural din localita
tea centru de comună pen
tru această săptămînă ? - 
o fost întrebarea adresată 
celor doi directori adjuncți 
ai așezămîntului de cultură 
din Ilia, profesorii Petru 
Balaij și Lucian Idriceanu 
(dialogul avea loc in ziua 
de 23 februarie a.c.).

P. B. : — E greu să-mi 
amintesc așa, fără să-l am 
în față.

L. I. : — Ca să fiu sincer, 
nu știu !

— Tovarășe Balaj, conform 
programului de - activitate 
al directorului și directoru
lui adjunct, cînd sîoteți 
planificat să participați la 
activitățile de la cămin ?

— Dacă bine-mi amin
tesc, parcă lunea...

— Și lunea aceasta, ce a 
fost la cămin ?

— Nimic.
— Marți ? Miercuri ? As

tăzi ?

— Există un consiliu de 
conducere aii activității că
minului cultural ?

P. B. : — Sigur că da !
LI.: — Știu că trebuie 

să fie I
- Cînd s-a întrunit ulti

ma oară acest consiliu ?
P. B. : — Cu Traian luga, 

directorul căminului și cu 
colegul Idriceanu ne sfă
tuim de cite ori este ca
zul, dar tot consiliul...
LI.:— Dificil de răs

puns, cred că niciodată.
Ajunși in acest punct al

discuției, la insistențele ce
lor doi interlocutori ai 
noștri am renunțat la alte 
întrebări, dînd curs cererii 
de a nu prelungi o situa
ție ce devenire penibilă.

La căminul cultural, pe 
un panou se aria afișat 
programul de activități 
din... săptămîna preceden
tă. in cămin nu am putut 
Intra, cheile fiind la di
rector (plecat la o instruire) 
și la femeia de serviciu...

ORELE DE IARNĂ 
ALE CĂMINULUI 

CULTURAL

— Gnd ați fost ultima 
oară la căminul cultural ?

Ionel Milcu, elev la școa
la profesională a liceului 
agroindustrial, internist : 
„Luna aceasta, la specta
colul cu „Hațegana" și 
Laza Knezevici"; loan Coli- 
baș, 23 de ani, ajutor me
canic : „Gnd a venit or
chestra de muzică popu
lară din Caransebeș Cu 
ansamblurile ca e mal vin 
pe aici avem și noi noroc. 
Că a tfel... Și doar formo- 
ții artistice avem : taraf și 
soliști vocali de muzică 
populară, un g-up de sa
tiră și umor fo-mație de 
muzică ușoară. rapsod 
popular. Dar apar atît de 
rar pe scenă...": Dorel
Gheara, 22 de ani, meca
nic auto la „Autoservice" 
Ilia : „Sîntem mulți cei

răspunderea?
care vrem să reînființăm 
formația de dansuri pădu- 
renești și echipa de tea
tru". Dumitru Goț : „La 
cămin eu nu prea merg, 
sint mai bătrîn, dar merge 
fata. Azi vine un spectacol, 
luna ailaltă altul, că între 
ele, cam slab. Eu am casa 
lingă cămin. Știu cum 
mergeau oamenii înainte 
vreme, era balul struguri
lor, al recruților..., cîte nu 
făceam I Și tinerii de azi 
ar putea face mai mult, 
dar cred să-s prea domnași, 
parcă nu le mai place să 
cînte și să joace, să se 
întâlnească".

Astfel se prezintă... ac
tivitatea cultural-educativă 
în Ilia. Nici pe departe de 
ceea ce trebuie să fie 
actul de cultură. O demon
strează și cele aflate din 
dialogul cu oamenii înves
tiți cu responsabilități în 
coordonarea activității cul
tural-educative. Există po
sibilități și chiar dorință 
pentru redresarea situației 
actuale. Acest lucru l-am 
înțeles din vorbele oame
nilor locului, din intenții
le lor. Pentru materializa
rea lor es'e însă nevoie de 
inițiativă, de conlucrare în
tre toți factorii, de seriozi
tate și simț de răspundsre 
în tratarea problematicii 
pe care o comportă c- 
ceastă latură esențială în 
formarea și educarea oa
menilor muncii.

MIRCEA DIACONI)

Servire direct legată 
de fluxul de producție
Nemulțumit de modul în 

care i s-a răspuns sesiză
rii formulate în urmă cu 
câteva luni, in legătură cu 
servirea la microcantina 
Oțelăriei electrice nr. 2 a 
C.S.H., lăcătușul loan Gre- 
cu de la Șantierul m >n- 
taj 2 instalații al I.C.S.H. 
revine cu o nouă scrisoare. 
Nemulțumirea sa provine 
de la faptul că muncitorii 
de la Oțelăria electrică au 
pretenția să fie serviți ime
diat ce intră în microcan
tină, că lor — care lucrea
ză pe șantierul 2 al I.C.S.H., 
vînzătoarea a refuzat să 
le accepte abonamentele, 
fiind siliți să se mute la 
o altă cantină pentru ser
virea prânzului. „La nici 
o altă micro
cantină de pe 
tot cuprinsul 
C.S.H. nu am 
întâlnit o ase
menea purta
re egoistă" — 
subliniază expeditorul.

Mergem pe urmele aces
tei sesizări. Sîntem înso
țiți, la microcantina O.E. 2 
de 6ubinginera Lili Bolea, 
secretar adjunct al organi
zației de partid, 
„D“. Remarcăm 
provizionare și 
sălii de servire.

— Eu lucrez 
luna noiembrie 
cut — ne spune
rea gestionară Aurica Vlad. 
Nu fac diferențieri și în
cerc să servesc astfel încât 
toată lumea să fie mulțu
mită. Sînt, 
unele discuții între mun
citorii I.C.S.H.
Oricum, orarul de funcțio
nare al microcantinei este 
între orele 7 și 15. Cei care 
fac cumpărături 
la bufet se pot 
pînă la ora 11, 
să se servească

— La noi.

PE URMELE 
UNEI SESIZĂRI

schimbul 
buna a- 

curățenia

doar din 
anul tre- 
lucrătoa-

NOI UNITĂȚI 
PRESTATOARE 
DE SERVICII

în scopul diversifică
rii prestărilor de servi
cii către populație, Coo
perativa meșteșugăreas
că „Mureșul" Deva a 
dat în folosință, pe Bu
levardul „Decebal", noi 
unități de croitorie co- 
mandă-bărbați, ateliere 
de reparat ceasornice, 
atelier pentru articole 
de lux și podoabe pen
tru mirese.

De asemenea, la com
plexul din cartierul Da
cia a deschis o secție 
pentru reparat aparate 
electrocasnice.

Căminul nr. 2 din Hațeg. Educatoarele Rica ștefoni și 
Felicia Duțulescu dind îndrumări șoimilor din grupa mare 
la aplicații practice, construcții.

Foto: AUREL ANCA

intr-adevăr,

și oțelari.

doar de 
aproviziona 
cînd începe 
masa caldă, 
la oțelărie, 

ne spune Vasile Lețcanu, 
prim-topitor la O. E. 2, 
schimbul C, se lucrează cu 
foc continuu și de aici vin 
cerințe și exigențe ma
xime față de punctualitate. 
Nu spun că timpul celor 
de pe șantier nu e prețios. 
Dar oricum ei pot aștep
ta cinci-zece minute.

— Tocmai pentru că la 
noi se lucrează în foc 
continuu, fapt căruia, pro
babil, constructorii îi cu
nosc mai puțin exigen
țele — spune oțelarul Du
mitru Irimia — nu putem

părăsi locul de muncă 
decît 2—3 minute, prin ro
tație. Din acest motiv, nu 
se poate întocmi un orar 
potrivit căruia să se ser
vească masa în același 
timp de către toți munci
torii oțelăriei. Oamenii vin 
pe rînd și de aici provin 
nemulțumirile celor de la 
I.CJS.H., care văd că noi 
sîntem serviți peste rînd.

Din discuțiile purtate aici 
cu mai mulți Interlocu
tori reiese că cel care ne-a 
scris are dreptate, doar 
dacă privește lucrurile ca 
un cumpărător care a in
trat într-o alimentară oare
care. Dacă însă ar cu
noaște în amănunțime 
ce-nseanmă exigențele oțe

lăriei, n-ar 
mai fi atît 
de indignat 
:ă oțelarii vor 
să fie ser
viți foarte 
prompt.
sînt limpezi.Lucrurile

Pretenția oțelarilor *de a fi 
serviți operativ este îndrep
tățită. Ea este legată direct 
de fluxul de producție și 
acest lucru 
înțeleagă 
șantierul 
lează la 
cantinei 
aici.

Cum ______ __ _
abonamentele ? Pentru 
și cei care extind hala 
pregătire și elaborare sau 
care lucrează la instalația 
de tratare în vid au nevoie 
să mănînce o masă caldă.

„Pentru noi — cei care 
lucrăm la lotul 3, Șantierul 
2 al I.C.S.H. — ne spune 
Gheorghe Peter, ar fi foar
te bine să putem lua masa 
aici, fiind cea mai apro
piată microcantină".

O soluție care ar rezol
va parțial această proble
mă — și anume deschide
rea unui serviciu pentru 
pregătirea de minuturi — 
este pe cale să se adopte 
și aici, după cum ne spu
sese gestionara Aurica 
Vlad. Conducerile servicii
lor administrative ale can
tinelor celor două mari 
întreprinderi — C.S.H. și 
I.C.S.H. — vor trebui însă 
să rezolve problema abo
namentelor și pentru cei 
cîțiva muncitori de la 
I.C.S.H., care lucrează în 
imediata apropiere a Oțe- 
lăriei electrice nr. 2. Este 
în folosul producției.

ESTERA ȘINA

trebuie să-l 
toți cei de pe 
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Răspunderea trebuie să cuprindă toate laturile activității
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Cu această concluzie, 
exprimată în titlul artico
lului, am plecat de la adu
narea generală a reprezen
tanților oamenilor muncii 
de la G.I.G.C.L. Rezulta
tele din anul 1983 dove
desc că în toate sectoarele 
grupului s-a realizat un 
salt calitativ însemnat față 
de anii precedenți. Sub
liniem faptul că în unită
țile G.I.G.C.L. se desfă
șoară, în general, o acti
vitate bună. Drept urmare, 
planul de producție-pres- 
tațli ce a revenit unități
lor grupului pe anul 1983 
a fost realizat în propor
ție de 105,7 la sută ; pen- 

executarea lucrărilor 
de întreținere și reparare a 
fondului locativ de stat, 
care cuprinde în prezent 
92 578 apartamente, cu o 
suprafață locativă de 3,8 
milioane mp, au fost fo
losite fonduri în valoare 
de 48,8 milioane lei, re- 
parîndu-se 428 terase, 510 
subsoluri tehnice, 645 a- 
partamente cu condens, 
instalațiile sanitare la 800 
imobile, 150 centrale și 
puncte termice, 304 ascen
soare etc. De asemenea, 
s-au executat lucrări de 
reparații capitale la imo
bilele din fondul locativ

de stat in valoare de 5,4 
milioane lei.

Darea de seamă și dez
baterile, la care au parti
cipat tovarășii Ilarie Găr- 
duș, loan Spătăceanu, Nica 
Zaharie, Samuil Dioancă, 
Octavian Tănase, Petru 
Lața, Gheorghe Para, Ioan 
Bîja, loan Macra, Victor 
Zaharco, Alexandru Todor 
au subliniat în același timp

ciar, reintroducerea în cir
cuitul economic a resurse
lor materiale refolosibile.

Dar — așa cum subliniau 
vorbitorii — nu trebuie 
trecut cu vederea peste 
lipsurile și neajunsurile 
existente în activitatea 
grupului, a unităților sale. 
Sînt încă neajunsuri în 
ceea ce privește folosirea 
fondului de timp și a uti-

noilor exigențe, participan- 
ții la dezbateri și-au ex
primat în același timp con
vingerea că toate laturile 
activității poț fi ridicate 
la un nivel calitativ su
perior.

Adunarea generală a 
adoptat planul de măsuri 
și angajamentele pe 1984. 
Spicuim din acestea din 
urmă :

Adunări generale aie oamenilor muncii
rezultatele pozitive obți
nute în activitatea de pro
ducție industrială nucă, de 
transport local, de transfor
mare a centrale'ar termi
ce din Ilia, Certej, Batiz, 
Valea de Pești și Băița de 
pe combustibil lichid pe 
cărbune. Preocupare susți
nută a existat și pentru 
transformarea autovehicu
lelor pe consum de gaz 
metan, multiplele măsuri 
luate pentru gospodărirea 
și înfrumusețarea localități
lor județului, creșterea efi
cienței economice a unită
ților aparținătoare grupu
lui, a rentabilității tuturor 
activităților și produselor, 
aplicarea fermă a noului 
mecanism economico-finan-

lajelor, respectarea disci
plinei, se manifestă rămî- 
neri în urmă în ceea ce 
privește rentabilizarea unor 
prestații. De asemenea, n-a 
existat suficientă preocu
pare pentru impulsionarea 
constructorilor la execu
tarea în termen a lucră
rilor de gospodărie comu
nala. Iată doar cîteva din 
neajunsurile care trebuie 
lichidate neîntârziat și care 
în viitor nu vor trebui să 
se mai facă simțite. Punc
tând jaloanele principale 
după care trebuie să se 
orienteze Grupul întreprin
derilor de gospodărie co
munală și locativă, toate 
unitățile ce-i aparțin pen
tru a răspunde cu cinste

• Realizarea unui vo
lum de producție suplimen
tar, care să însumeze 75 
milioane lei, din care la 
producția marfă indus
trială 26 milioane lei, la 
construcții montaj în re
gie proprie 30 milioane lei, 
iar la "estul activităților 
de gospodărie comunală, 
locativă și de transport 
19 milioane lei ;

• Depășirea planului la 
prestări servicii către 
populație cu 20 milioane 
lei , a planului de livrări 
la fondul pieței cu 500 000 
lei, a sarcinilor la export 
cu 9 la* sută, a benefi
ciilor cu două mili >aiie lei, 
iar a producției nete cu 
3 milioane lei ;

• Lansarea în fabricație 
a încă 25 de sorturi noi 
de produse, organizarea 
a încă 4 centre pentru a- 
chiziționarea și valorifica
rea obiectelor de folosință 
îndelungată; realizarea în 
avans a trecerii pe termo- 
ficare cu 30 zile mai re
pede a 10 centrale, econo
misirea a 500 tone com
bustibil lichid prin folo
sirea biogazului, economi
sirea energiei electrice 
peste nivelul planificat 
în activitățile productive 
cu 3 la sută, recuperarea 
peste prevederile planului 
a 70 tone materiale refo
losibile (metal, hîrtie, tex
tile etc.).

• Importante angajamen
te s-au luat în privința 
lucrărilor de gospodărie 
comunală, construcția de 
apartamente și predarea 
înainte de termen a acesto
ra, reducerea pierderilor de 
apă potabilă cu 2 milioane 
m.c. față de 1983, realiza
rea în 1984 a unui volum 
de prestări servicii în 
construcții pentru popu
lație cu 5 milioane lei 
mai mare derit in 1983.

V. PAȚAN

\

PE UN DRUM GREȘIT
Emil Suba locuiește în 

satul Tătărăști, iar Tiberiu 
Boldea în satul Glodghi- 
lești, ambele finind de co
muna Burjuc. Deși nu 
sint consăteni, cei doi au 
o trăsătură comună : de 
mai multă vreme taie frun
ze la dinii Burjucului, 
adică, mai direct spus, nu 
sint încadrați nicăieri in 
munci. E. Suba stă cu 
mama sa, o femeie în 
vîrstă, cu care se poartă 
dur, o repezește și o lo
vește atunci cînd nu-i dă 
bani de băutură. T. Bol
dea stă în concubinaj 
cu o femeie cu care are 
o fetiță și nici femeia nu 
lucrează. Cei doi și feti
ța trăiesc de pe o zi pe 
alta, pe spinarea tatălui 

J lui Tiberiu B., care mai 
I ciștigă cite ceva din con-
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mături.fecționarea de
Opinia publică din cele 
două sate este chemată 
să-i tragă la răspundere 
pe cei doi și să-i deter
mine să pășească în rînd 
CU 
unei 
că.

lumea, pe drumul 
vieți bazate pe mun-

RIMATORI 
PE CULTURI

ultimele zile, pe cui- rIn
turtle de cereale păi oase 
ale C.A.P. Zam și-au fă
cut apariția rimătorii din 
gospodăriile cetățenilor 
de la marginea satului. 
Dacă or fi culturile a- 
cestor cetățeni, ar mai 
lăsa oare animalele să 
le dijmuiască producția ?

CU SUPRAPREȚ

administratorul 
a per- 

o „ma/orare" de 
lei la fiecare per- 
La controlul efec- 

s-a găsit un plus

I •

Ignorind prevederile ta
rifului stabilit pentru in
trarea la discoteca de la 
Casa de cultură din Pe
troșani,
Nicolae Kulcsar 
ceput 
cîte 2 
soană. 
tuat i 
de cîteva sute de lei Ia 
încasări, fapt care n-a 
putut fi trecut cu vederea.

NAVETIȘTII ț 
IN PICIOARE I

A ti navetist pe traseul 
Deva (Sintandrei, Sime- 
ria, Băcia, Petrem, Ba
tiz) — Călan și retur În
seamnă să ai o misiune 
dificilă. Nu din cauza 
autobuzelor. Lie regulă, 
cursele navetiștilor sint 
respectate. Din cauza ab
senței bunului simț la o 
mare parte dintre călă
tori. Concret : Orele 13.45. 
Sosește autobuzul care 
duce navetiștii din schim
bul de după-amiază. Dar 
n-apucă aceștia să co
boare, că dau năvală și 
ocupă scaunele tot soiul 
de alți călători. Cu trea
bă și fără treabă. Au și 
un nărav unt : Cîte unul 
(sau una) ocupă două- 
trei scaune. Rău este că 
năravul începe să prindă 
și la elevi. Fără jenă 
(să nu-i zicem altfel) stau 
pe bănci, comozi și zâm
băreți. Pe cînd vin nave
tiștii — cocsari, fumaliști, 
aglomeratoriști, turnători 
— nu mai sint locuri, Ei 
pot călători și în picioare. 
Doar au... muncit opt ore. 
N-am făcut-o încă, dar 
ne-am propus să stăm de 
vorbă cu cîțiva asemenea 
călători, să-i întrebăm ce 
părere 
tul pe 
omului 
vîrstă.

au despre respec- 
care-l datorăm 

muncii, omului în

i
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Congresul national al P.S. din Japonia

TOKIO 28 (Agerpres). — 
Timp de două zile, la To- 
Ifcio s-au desfășurat lucră
rile celui de-al 48-lea Con
gres național al Partidului 
Socialist din Japonia.

Documentele adoptate la 
încheierea lucrărilor chea
mă întregul popor la inten
sificarea acțiunilor de luptă 
pentru pace și dezarmare, 
pentru transformări econo
mice și sociale în interesul 
maselor largi populare.

Programul de acțiune a-

probat de congres exprimă 
îngrijorarea față de agra
varea tensiunii pe arena 
internațională, evidențiază 
necesitatea stringentă a în
cetării cursei înarmărilor 
nucleare, revenirea la 
cursul spre destindere și 
dezarmare. Socialiștii ni
poni se pronunță pentru 
promovarea unei politici 
externe de pace și neutra
litate, vizînd menținerea 
de relații prietenești CU 
toate țările lumii.

Reuniunea miniștrilor de externe 
ai țărilor Pieței comune

PARIS 28 (Agerpres). — 
La Paris s-au încheiat lu
crările reuniunii miniștri
lor afacerilor externe ai 
țărilor Pieței comune, în 
cadrul căreia a fost defi
nită poziția „celor zece" 
față de principalele pro
bleme internaționale ac
tuale.

Țările C.E.E. au subli
niat necesitatea ca „0 forță 
a Națiunilor Unite să fie 
instalată în zona Beirutu
lui", cu acordul tuturor 
părților interesate, și pe 
baza unui mandat al Con
siliului de Securitate, iar

„Forța multinațională" să 
fie retrasă. în declarația 
dată publicității, miniștrii 
au adresat „un apel tutu
ror părților interesate, în 
vederea încheierii unui a- 
cord durabil și efectiv de 
încetare a focului", men
ționează agenția Associa
ted Press.

Exprimîndu-și preocupa
rea față de conflictul 
Iran — Irak, „cei zece“ au 
făcut apel la secretarul ge
neral al O.N.U . pentru a 
găsi o soluție „pașnică, jus
tă și durabilă".
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DIN ȚĂRILE
0 MOSCOVA 28 (Ager

pres). — Cercetătorii de la 
Institutul politehnic din 
Vladivostok ou conceput și 
realizat un sistem automat 
de televiziune pentru con
trolul barajelor centralelor 
hidroelectrice. Din sistem 
face parte o cameră de te
leviziune ce se deplasează 
de-a lungul barajului și este 
astfel concepută incit să a- 
sigure o vizibilitate perfec
tă și atunci and apa din 
lacul de acumulare se tul
bură. Starea părții inferi
oare a barajului este exc- 
mlnată de un specialist pe 
un ecran de televiziune. Ase
menea sisteme sint de ne
înlocuit pe rîurile și fluviile 
de nord, unde condițiile de 
muncă pentru scafandri 
sint extrem de dificile.

Cu o serie de modificări, 
sistemul poate fi folosit și 
pentru controlul părților in
ferioare ale navelor.

0 SOFIA 28 (Agerpres). 
— A fost dat în folosință 
un nou tronson al auto
străzii „Hemus“, care tra
versează Bulgaria de la est 
la vest. Cu toate că nu are 
decit lungimea de 13 kilo
metri, sectorul respectiv 
este deosebit de important,

A

o zona 
munte.

SOCIALISTE
deoarece parcurge 
greu accesibilă de 
Pe acest sector s-au con
struit două tunele cu lun
gimea totală de 1,5 km.

Autostrada „Hemus" dis
pune de trei benzi de cir
culație pe fiecare sens și, 
cu toate că fiecare kilo
metru construit costă mi
lioane de leva, investițiile 
se amortizează relativ re
pede prin reducerea dura
tei transporturilor și a con
sumurilor de combustibil.

0 PRAG A 28 (Agerpres). 
— Zilnic, aproape 720 000 
de locuitori ai capita
lei cehoslovace beneficiază 
de serviciile metroului din 
Praga. La împlinirea a zece 
ani de la inaugurare, nu
mărul pasagerilor căii fera
te subterane pragheze s-a 
triplat. In fiecare an, lun
gimea tunelurilor metrou
lui crește, în medie, cu cite 
doi kilometri, astlel incit 
el asigură deja legătura 
au mai merite cartiere măr
ginașe ale orașului. In 
prezent se află în construc
ție a treia linie de metrou, 
care va lega centrul ora
șului de cartierul Smihov, 
pe sub rîul Vltava.

Vremea în luna martie
După cum ne comunică 

Institutul de meteorologie 
și hidrologie, în luna mar- 

I tie temperaturile vor ti mai 
scăzute decît valorile me- 

•dli multianuale, in cea mai 
mare parte a țării. Regi
mul pluviometric va fi, in 
general, deficitar, exceptind 
unele zone din Maramureș, 
nordul Transilvaniei și al 

1 Moldovei, unde se va si
tua in limite normale.

Prima decadă a lunii 
martie se va caracteriza 
printr-o vreme, in general, 
rece, cu cerul variabil, mai 
mult noros. Precipitațiile, in 
cea mai mare parte neîn
semnate cantitativ, vor fi 
sub formă de ninsoare, iar 
către stirșit și sub formă 
de lapoviță, ploaie și bur
niță. Izolat, se va produce 
polei. Vîntul va predomina 
din sectorul nord-est, pre
zentând intensificări de 
scurtă durată, in unele zile 
pină la tare, mai ales in 
sudul și estul țării. Tempe
ratura va prezenta o creș 
tore ușoară spre sftrȘ'tul 
perioadei. Maximele cele 
mai ridicate pot atinge 12 
grade, iar pe alocuri chiar 
vor depăși această valoa- 

I re, in timp ce temperatu
rile minime cele ma< co
bori te se vor situa, izolat, 

1 sub minus 10 grade în cen-
\ trul și nordul fără'. Ceafă
i locală dimineața și seara.
■ In decada a doua va pre- 
1 domina o vreme schimbă

toare, caracteristică acestei ț 
perioade a anului. Ninsori l 
pasagere, lapoviță sau ploi, { 
cantitativ neînsemnate, sînt 1 
de așteptat mai ales in i 
nord-est și în sudul țării, i 
Pentru intervale scurte de 
timp ele pot fi însoțite și ț 
de unele intensificări ale l 
vintului, care va predomina ? 
din sectorul estic, favorizind > 
pasager producerea locală | 
a fenomenului de viscol în l 
unele zone din estul țării. J 
In partea a aoua o inter- \ 
valului se așteaptă o creș- 1 
fere a temperaturii in cea ) 
mai mare parte a țării. Mi- | 
nimele vor fi cuprinse intre i 
minus 4 și plus 6 grade, > 
iar maximele oot atinge 15 ț 
grade.

Creșteri mai semnificati
ve ale temperaturilor ma
xime, pină la 18-20 de 
grade și, local chiar mai 
ridicate și minime cuprin
se intre 2 șl 12 grade se 
prevăd în decada a treia. 
Caracteristica mai caldă a 
vremii va H totuși întrerup
tă de răciri scurte și ușoa
re. Cerul va fi temporar 
noros. Ploile, predominant 
locale, cu caracter de a- 
versa, vor afecta îndeosebi 
zonele din vestiri și nordul 
țării. Vîntul va predomina 
din vest și sud-vest Ulti
mele zile vor fi cele mai 
calde în sud-estul țării.

(Agerpres)

g AMMAN. - Președin
tele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, Yasser A- 
rafat, a primit, la Amman, 
o delegație a palestinie
nilor aflați in taberele de 
refugiați din Iordania, care 
și-au exprimat sprijinul fa
ță de O.E.P., transmite a- 
gentia palestiniană de știri 
WAFA.

Pe de altă parte, agen
ția precizează că masele 
de palestinieni din terito
riile ocupate își reafirmă 
sprijinul față de eforturile 
lui Yasser Arafat consacra
te afirmării drepturilor le
gitime naționale palestinie
ne la Independență și un 
stat propriu. Ele privesc

■Muica
publicitate

dial og ui pălești n ia no- iorda
nian ca o confirmare a in
dependenței O.E.P. și a li
bertății sale decizionale, 
arată agenția.

■ WASHINGTON. - Stor- 
mie Jones, fetița în virstă 
de 6 ani, primul om căruia 
i s-a efectuat un transplant 
simultan de inimă și ficat, 
la 14 februarie, la spitalul 
de copii din Pittsburgh, sta
tul american Pennsylvania, 
revine la o viață normală. 
Potrivit unui purtător de cu- 
vînt al spitalului, micuța 
pacientă s-a plimbat, în 
ultimele zile, cu tricicleta 
pe sălile spitalului, a vizio
nat unele programe la te
levizor și s-a jucat cu a.lți 
copii. Medicii nu se pot 
încă pronunța asupra tim
pului cit Stormie Jones va 
trebui să stea în spital, sub 
supraveghere. .
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0 invitație care înseamnă o garanție 
de bună servire

„ASTORIA" - UNITATE MODERNA, 
VĂ AȘTEAPTĂ

Unitate modernă, cu un măiestria și priceperea bu- 
personal de servire de înal- cătăresei Maria Călbăjos, 
tă calificare, întotdeauna recunoscută pentru s'rguin- 
bine aprovizionată, restau- ța de a fi mereu la înăl- 
rantul „Astoria" și-a cîști- țintea preferințelor și exl- 
gat un bun renume. gențelor consumatorilor. Au

In primul rînd s nt cău- prioritate mult căutatele 
tate orei produsele de artă meniuri pe bază de pește, 
culinară, specialitățile ca- carne de pasăre, legume și 
sei, care au la... origins zarzavaturi proaspete.

RESTAURANTUL „BACHUS" 
DEZMINTE RENUMELE !NU-ȘI

Renovat de curind, res
taurantul „Bachus”, condus 
de Elena Roman, rivalizea
ză cu cele mai bune uni
tăți de alimentație publi
că din Deva, din udețul 
nostru. Marea varietate zil
nică de preparate ct'ina
re, buna servire, !a care se

alătură armonios cunoscuta 
și mult apreciata muzică 
interpretată de Drăgan 
Munteanu, fac din local un 
punct de atracție, în care 
servirea operotivă, respec
tul față de consumatori sînt 
din... obișnuințele casei.

„TRANSILVANIA" ACTIONEAZA * 
SĂ-ȘI MENȚINĂ LOCUL TNTÎI

Primitor, ospitalier, cu 
un renume... recunoscut și 
bine apreciat, restaurantul 
„Transilvania" așteaptă în 
continuare tot mai mulți 
oaspeți.

Septimiu Răzvon, respon
sabilul localului, un om în
treprinzător, harnic și pri
ceput, a imprimat înregu-

lui personal 'espectul ce se 
cuvine consumatorilor; ac
ționează în permanență 
pentru o cît mai bună a- 
provizionare a unității, toc
mai din dorința de a sa
tisface toate gusturile, ce
rințele și preferințele pu
blicului consumator.

„PERLA CETĂTII" - 
PERLĂ DE BUNĂ SERVIRE

« (Agerpres)

Etapa a 21-a a campio
natului diviziei A de fot
bal programată azi — 
cuprinde și primul cuplaj 
interbucureștean al sezo
nului, ce va fi găzduit de 
stadionul .23 August", 
în deschidere, de la ora 
13.30, se vor întîlni for
mațiile Dinamo și Rapid, 
iar de la ora 15,30 Stea
ua va primi replica Spor
tului studențesc.

Iată programul parti
delor din țară (cu înce
pere de la ora 14,30) : 
F.C. Bihor Oradea — Po
litehnica Iași; A.S.A. Tg.

Azi în divizia A
Mureș — C.S. Tîrgoviște; 
Jiul Petroșani — Corvi- 
nul Hunedoara; S.C. Ba
cău — Petrolul Ploiești; 
F.C. Argeș Pitești — Uni
versitatea Craiova; F. C. 
Olt — Dunărea C.S.U. 
Galați; Chimia Rm. Vîl- 
cea — F.C. Baia Mare.

★
Posturile noastre ' de 

radio vor transmite as
pecte de la toate meciu
rile etapei, pe programul 
1, în cadrul emisiunii 
„Fotbal minut cu minut", 
de la ora 13,25.

V î N Z A R I
• Vînd apartament 4 came

re, cărămidă, gaze. Deva, stra
da Lenin, telefon 15618 sau 
14857, orele 16—20. (1308)
• Vînd apartament două ca

mere, cărămidă, gaze. Deva, 
Bulevardul ' Bălcescu, bloc 2, 
apartament 27. (4305)

• Vînd Lada 1500. Crișcior, 
strada Zarandului nr. 73, te
lefon 235. (4304)
• Vînd Dacia 1300 neridica

tă. Brad, 1 Mai, bloc C16, a- 
partament 16, Ianko Iosif.

(4300)
• Vînd Dacia 1100. Sîntan-

drei nr. 130. (4310)
• Vînd autoturism „Volga“, 

preț convenabil, stare bună. 
Hunedoara, strada Alexandru 
Vlahuță nr. 6, apartament 2.

(4309)
• Vînd mobilă. Deva, B-dul 

Dr. Petru Groza, bloc 4 A, a- 
partament 11, orele 17—19.

(4313)
• Vînd aragaz cu butelie, 

covor persan, mobilă, haină 
pieile pentru femei, diverse o- 
biecte. Deva, telefon 23354.

(4311)
PIERDERI

• Pierdut carnet de mem
bru cooperator al Cooperati
vei de credit „Decebal" Deva, 
nr. 21022124, pe numele Bura- 
da Vasile. îl declar nul. (4306)

• Pierdut legitimație de ser
viciu, pe numele Login Dori
na. eliberată de Direcția sa
nitară Deva. O declar nulă.

(4302)
• Pierdut legitimație de ser

viciu, pe numele Bancilă Car
men, cu nr. 688, eliberată de 
întreprinderea de tricotaje 
Hunedoara, la 7.07.1983. O de
clar nulă. (C. 30)

• Pierdut legitimație de ser- I
viciu, pe numele David Elena, ; 
nr. 987, eliberată de Fabrica » 
de încălțăminte Hunedoara. O I 
declar nulă. (C. 28) «

ANIVERSARE
• Soția, copiii, nora, gine- J 

rele și nepoții îi urează dra- . 
gului lor Faur Avram, din I 
Rișculița, cu ocazia aniversă- J 
rii a 60 ani, la 29 februarie » 
1984, și a pensionării, multă I 
sănătate, fericire și „La mulți J 
ani (4303)

DECES
• Colectivul de muncă din *

Grădinița și creșa C.S.H. nr. I 
5 anunță cu profundă dure- | 
re încetarea din viață, după * 
o grea suferință, a colegei I 
dragi ,

BALȚAT IOANA. b
Ioana dragă vei rămîne veș- I 

nic în inimile noastre triste. | 
(C. 30) *

COMEMORARE

• Frații Viorel și An- ’ 
toniu, cu familiile lor, * 
reamintesc rudelor și I 
celor ce i-au cunoscut J 
pe scumpii lor părinți | 
Minerva, 1893—1959, și * 
loan Farcaș al lui Se- I 
rafim, pensionar C.F.R., !
1883—1969, din Cîmpuri I 
Surduc, județul Hune- J 
doara, că se împlinea i 
25 și, respectiv, 15 ani I 
de la stingerea lor din J 
viață. i

Un gînd pios, o floa- *
re și o lacrimă fierbin- f
te pe mormîntul lor *
rece și trist. Nu-i vom I
uita niciodată. (C. 3) ;

Vine primăvara și o dată 
cu ea „pulsul" vieții de la 
„Perla Cetății" începe să 
bată tot mai trepidant. 
Mai cu seamă că aici

lucreaz” maestre în ale 
bucătăriei, personal bine 
calificat, întotdeauna gata 
să facă o bună primire și 
servire consumatorilor.

VINE PRIMĂVARA, VENIȚI LA „BEJAN"
Cunoscuta și apreciata 

cabană „Bejan" are un 
plus de farmec și ospita
litate cînd vine primăvara. 
Terenuri de joacă pentru 
mari și mici, aprovizionare

corespunzătoare și servire 
civilizată fac ca la numita 
unitate afluența consuma
torilor să fie în creștere 
continuă.

BARUL „CENTRAL" SIMERIA - 
SERVIRE IREPROȘABILA

Clipe deosebit de agrea
bile - cu muzică bună, o 
servire ireproșabilă — pu
teți petrece zilnic la Barul 
„Central" din Simeria. Com
plet modernizată în ultima 
perioadă, dotată cu mobi

lier nou, bine aproviziona
tă, unitatea condusă de 
Aurelia Țuligă, o lucrătoa
re pricepută și harnică, a- 
duce fiecărui consumator 
destindere, bună dispoziție, 
precum și dorințe de a... 
reveni.

• I.C.S.A.P. Deva vă in
vită și la „Izvorul veseliei" 
— Deva sau „Feroviarul" — 
Simeria» la „Crama" din 
Deva, la cofetăriile și uni

tățile de patiserie din De
va și Simeria. Vă asigură 
că veți avea multe motive 
de satisfacție I
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