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1984 an de producții agricole record

In pomicultură, iarna este 
un anotimp de muncă intensă

întreprinderea minieră 
Uricani se menține prin
tre unitățile carbonifere 
din Valea Jiului cu cele 
mai mari cantități de 
cărbune extrase peste 
plan de la începutul a- 
nului. Organizîndu-și te
meinic lucrul in abataje, 
pe brigăzi și schimburi, 
exploatînd rațional, la 
capacitate, utilajele și in
stalațiile din dotare, în
deosebi cele două com
plexe de susținere și tă
iere de mare productivi
tate, minerii de Ia Uri
cani au extras suplimen. 
tar sarcinilor de plan în 
luna ianuarie 
de 5 500 tone 
ne cocsificabil.

— Dar în

rească lună de lună plu
surile de producție de 
Pînă acum, să întimpinăm 
cele două mari eveni
mente ale anului — a 
40-a aniversare a elibe
rării patriei și Congresul 
al XIH-lea al partidului 
— cu rezultate deosebite 
in producția de cărbune 
Pe care o realizăm la 
I.M. Uricani.

G. DINU

mai mult 
de cărbu-

Sporirea producției de 
fructe impune să se acorde 
o atenție deosebită aplică
rii tratamentelor de iarnă. 
Bine s-a acționat pînă în 
prezent la Asociația horti
colă din Deva, C.A.P. Sîn- 
bandrei, Sarmizegetusa, 
Peșteana, Densuș, Totești, 
precum și in gospodăriile 
a numeroși cetățeni din 
Deva, Simeria. Geoagiu și 
din alte localități, care au 
aplicat 
de
au

multe unități agricole, in
tre care cete din Beriu, 
Romoșel, Hațeg. Silvaș, 
Căstău, Ohaba și Rădulești, 
care t au‘ livezi organizate, 
precum și un număr mare 
de pomi răzleți, ca și in 
localitățile necooperativiza- 
te, hit- s-a acționat pentru 
efectuarea cu operativita
te a tratamentelor fito- 

' sanitare..
Este bine știut că trata-

primul tratament 
iarnă la toți pomii și 
trecut la fertilizarea 
tratamentul al doilea 
livezi. în schimb, în
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curată, floare de bucurie, 
floare de suflet.

Floare de gind, floare 
de lumină.

Te privesc din miezul 
dimineții și privirea se 
umple de aerul vegetai,
încerc un cintec șoptit.
Din cuvinte picură ghioce:. 
Sorb 
liniștea 
se-nalță. Respirația se-n-

frumusețea și aud 
din mine cum

larg

!

cu zările 
---------- - Aud tflfiitul ari- . 
pilor de porumbei, jocul ț 
rindunelelor in rotirea 
timpului.

Se-ncumetă a primăva
ră, a limpezire și a pri
menire. Miroase a griu 
tînăr și se-auae zvon de 
firicel plăpind' de iarbă. 
O boare ae aer liric îmi 
impurpură gura. Clipele 
se împrospătează intre 
muguri

Mărțișor. Floare a poe
mului și floare a pămin- 
tulul. Floare a gindului 
frumos. Mă apropii de 
tine. Iți respir gingașa 
mișcare. Ochii mei, atinși 
de atita lumină, se ume
zesc de fericire. Miinile 
mele se imprimăvărează 
de florile iubirii. Mărțișor 
— dor către dor — te ofer 
ființelor dragi cu dra
goste și bucurie.
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MIRON TIC

mentui de iarnă trebuie să 
se facă în perioada de 
repaus vegetativ, întrucît 
pe pomii fructiferi se adă
postesc o serie de dăună
tori și agenți patogeni cum 
sînt păduchele din San 
Jose, ouăle de afide, de 
păianjeni, de insecte defo- 
iiatoare, coconi ai vermilor 
merelor. Dintre bolile ce 
trebuie combătute mențio
năm rapănul, făinarea, 
monlliozele etc. în comba
terea eficientă a dăunăto
rilor și bolilor, de mare 
importanță este aplicarea 
cu răspundere a trata
mentelor. La măr, păr și 
agriș sînt necesare două 
tratamente, iar simburoa- 
sele se tratează, în gene
ral, o singură dată. Trata
mentul trebuie să se facă 
numai la temperaturi peste 
zero grade Celsius, iar so
luția să imbăieze în între
gime coroanele și tulpi
nile pomilor.

S-a constatat că, în do
rința de a realiza în scurt 
timp tratamentul la un 
număr mare de pomi, se 
lucrează cu viteză mare, 
astfel că soluția nu îmbra
că bine pomii, rămînînd 
zone netratate, la îmbina
rea ramurilor sau în cră
păturile scoarței, tocmai 
acolo unde iernează mulți 
dăunători. Pentru trata
mente se recomandă și se 
asigură, prin centrele de 
protecția plantelor din Ju
deț, unul din produsele 
Dibutox, în doză de unu 
la sută, Carbetox, în doză 
de unu la sută și polisul-

de bariu în doză de 
la sută. Ultimele două

fură 
șase 
produse pot fi folosite și 
în gospodăriile personale, 
precum și la tratarea 
pomilor din incintele uni
tăților sau a celor răzleți.

Pe lîngă aplicarea tra
tamentelor chimice, în 
combaterea bolilor și dău
nătorilor de mare eficaci
tate sînt lucrările de răzuire 
a scoarței pomilor bătrini, 
tăierea ramurilor atacate 
de făinare, a lăstarilor 
lacomi și drajonilor, adu
narea șl arderea fructelor 
mumifiate și a cuiburilor 
de omizi. Nu trebuie scă
pat din vedere faptul că 
in multe livezi există cui
buri de șoareci, ce trebuie 
stîrpiți cu momeli cu fos- 
fură de zinc, precum și 
garduri stricate și porți 
deschise pe unde pătrund 
iepurii ce produc daune.

Pentru obținerea în 1984 
a unei producții record de 
fructe și a unor produse 
de calitate se impune să 
nu rămînă nici un pom 
la care sâ nu se facă tra
tamente și lucrări de îngri
jire. Consiliile populare, 
specialiștii din unitățile 
agricole, toți pomicultorii 
sînt chemați să urmărească 
starea pomilor, să realize
ze împrejmuirea livezilor, 
să organizeze buna desfă
șurare a lucrărilor de în
treținere și fertilizare.

Dr. ing. MIHAI GUTA, 
inspector șef 

al Inspectoratului județean 
de protecția plantelor

CU 10 ZILE MAI DEVREME
Constructorii, montării 

și instalatorii din cadrul 
întreprinderii de construc
ții siderurgice Hunedoa
ra, puternic mobilizați 
pentru scurtarea terme
nelor la lucrările de in
vestiții și reparații pe care 
le execută, raportează un 
nou și important succes: 
finalizarea cu 10 zile mai 
devreme a reparației ca
pitale și a lucrărilor de 
modernizare la blumingul 
de 1000 mm de la C.S. 
Hunedoara. Scurtarea ter- 
menului de reparație a

fost obținută pe seama 
creșterii gradului de me
canizare a diferitelor o- 
perații, bunei aprovizio
nări cu materiale și piese 
de schimb, utilizării efi
ciente a timpului de mun
că disponibil. O contri
buție însemnată la aceas
tă pretențioasă lucrare 
au avut-o muncitorii Cor
nel Prodea, Constantin 
Mihăilă, Vaslle Viorel, 
Gheorghe Girbea, Arpad 
Furcă, Mircea Căciulubă 
și alții. (Aron Câta, co
respondent).

- • — • —

februarie 
cum ați „mers", tovarășe 
director Carol Schreter ? 

— Am continuat stră
daniile din prima lună, 
am dat toată atenția lu
crărilor de investiții și 
pregătiri și am reușit să 
realizăm in plus alte 
3 500 tone de cărbune.

— Pe ce bază ați rea
lizat acest spor de pro
ducție ?

— Exclusiv pe seama 
creșterii productivității 
muncii, indicator ce mar
chează depășiri față de 
plan în abataje, în sub
teran și pe întreprindere. 
Subliniez faptul că rea
lizăm 
bune, 
post, 
Plexe 
conduse de Ilie Amoră- 
riței și Petru Mandriș.

— Ce alte brigăzi se 
mai evidențiază in mun
că 7

— Cele conduse de Ion 
Nicolae, Dumitru Bor- 
noiu, Traian Pop, Ștefan 
Baciu, Doboș Janoș.

— Ce perspective de 
realizare a planului aveți 
in martie, în lunile ur
mătoare 7

— Avem condiții bune 
de muncă și întregul co
lectiv este hotărit să spo-

REALIZĂRI 
ALE FEROVIARILOR

randamente foarte 
de 15—20 tone pe 

cu cele două com- 
de înălțime mare,

Primele două luni ale 
anului au fost incheiate 
de feroviarii uzinei nr. 7 
transporturi din cadrul 
C.S. Hunedoara cu fru
moase realizări la prin
cipalii indicatori de plan. 
Astfel, planul de trans
port intern a fost înde
plinit in proporție 
108 la sută, 
de utilizare 
de vagoane 
102 la sută 
economie de 
graficele de 
secțiilor au fost respec
tate întocmai, activitatea 
pe calea ferată derulin- 
du-se normal, in depline 
condiții de siguranță. 
(Stelian Dena, corespon
dent).

de 
coeficientul 
a parcului 

uzinale de 
(rezultînd o 
250 000 lei), 

lucru ale

Pledoarie pentru o propagandă audiovizuală 
concretă, operativă și eficientă

Zilele trecute a avut loc 
la Hunedoara o reușită 
consfătuire cu caracter de 
schimb de experiență, or
ganizată de Secția propa
gandă a Comitetului jude
țean de partid. Au parti
cipat secretari și secretari 
adjuncți cu problemele 
muncii de propagandă ai 
comitetelor municipale, o- 

. rășenești și din unele în
treprinderi, activiști din 
domeniul propagandei des
fășurate de sindicate, 
U.T.C. și O.D.US, de insti
tuțiile de învățămînt, uni
tățile comerciale și turis
tice.

Pentru a asigura acțiunii 
un caracter pronunțat de 
lucru, participanții au vi
zitat la început cîteva sec
ții ale Combinatului side
rurgic Hunedoara — sec
ția I furnale, laminorul de 
800 mm., uzina cocsochi- 
mică și două oțelării — 
unde au luat cunoștință în 
mod nemijlocit cu o bună 
experiență dobindită de 
organele de partid în 
ducerea activității de 
pagandă audiovizuală, 
clubul „Constructorul"
luat contact cu organiza
rea și funcționalitatea punc
tului de documentare po
li tico-ideologică a I.C.S.H.

Un alt grup de activi
tăți a avut loc la clubul 
„Siderurgistui", unde au 
fost văzute o microexpo- 
ziție de propagandă 
zuală, un film creat 
cineclubul local, un set 
diapozitive, cuprinzînd 
ganizarea propagandei 
zuale in unitățile munici
piului Hunedoara.

Cerințe pentru fheare muncitor: ordine, 
disciplină, răspundere in muncă I

La cocserie, aglomerator, 
la furnalele 3 și 4, la gos
podăria de materii prime

oamenilor din schimburi, 
am stat de vorbă cu mulți 
dintre cei care coordonea-

RADAR COTIDIAN PE PLATFORMĂ
SIDERURGICA DIN CĂIAN

și la mașina de turnat 
fontă pe bandă — princi
palele secții productive și 
puncte de lucru de pe 
noua platformă siderurgi
că — am urmărit zile în 
șir modul în care se des
fășoară procesul de pro
ducție, sosirea și plecarea

Și ză desfășurarea întregii 
activități.

— Marea majoritate a 
oamenilor își face datoria. 
Sînt însă și unii care nu 
înțeleg că a fi muncitor, 
înseamnă a fi, în primul 
rînd, disciplinat. De aceea 
se mai înregistrează ab-

muncă I
sențe nemotivate, întirzieri 
și plecări de la program 
și sitele — sublinia tova
rășul Virgil Săvulescu, pre
ședintele comitetului sindi
catului. Sigur că o astfel 
de stare de lucruri nu 
poate fi tratată cu pasivi
tate sau îngăduință. Sub 
îndrumarea și cu sprijinul 
direct al comitetului de 
partid am luat atitudine 
împotriva absentomanilor. 
într-o perioadă 
zile s-a stat 
La om la om

GH.

de
cu

I.

de cîteva 
vorbă de 
peste 200

A avut .Iqc,,*ppi, o ana
liză asupra activității or
ganelor și organizațiilor de 
partid, de masă și obștești, 
pentru sporirea contribuției 
propagandei audiovizuale 
la îndeplinirea sarcinilor 
de plan, întărirea răspun
derii, a ordinii și disci
plinei în muncă în toate 
domeniile. . Unul . dintre 
principalele obiective ale 
acestei . importante activi
tăți a constituit-o și o 
constituie popularizarea 
largă și operativă a sarci
nilor ce revin colectivelor 

-hunedorene din hotărârile 
de partid și legile țării — 
parte integrantă a educa
ției socialiste a oamenilor 
muncii. Un important nu
măr de colective de agita
tori, mai ales din unită
țile miniere din Valea Jiu
lui; Teliuc, Barza, Certej, - 
organizează periodic,

sălile de apel, întâlniri cu 
minerii, 
sarcinile 
cuvîntăriie secretarului 
neral al partidului, 
consfătuirile de lucru 
ganizate la nivel național, 
din legi ~
reglementează raporturi!© 
de muncă, drepturile șl 
obligațiile personalului în
cadrat etc. Cu rezultate 
bune acționează în această 
direcție și colectivele sta
țiilor de radioficare din 
Orăștie, Brad, Hațeg, Cer
te), precum și cele ale 
stațiilor de radioamplifi
care din unitățile indus
triale.

în sprijinul propagandei 
vizuale au fost multipli
cate extrase din euvîntări 
ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, afișe cuprlnzînd

în care dezbat 
ce decurg din 

ge- 
din
0T- 

k 
și decrete care

con- 
pro- 

La
au

AteUerul mecanic al E.M. Deva. Strungarul specials; 
Anghel Marina execută lucrări de mare complexitate și de 
o foarte bună calitate.

(Continuare in pag. a 3-a)
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Acționăm pentru ca activitatea politico- 
educativă să convingă

Organele și organizcți? e 
de partid, de masă și obșteși 
dtn orașul Brad desfășoarâ 
o susținută muncă pe-tru 
sporirea forței de peretraț-e 
a muncii politico-ee-.cobre 
în rîndul cotectrve'oe de oa
meni ai muncii, pentru a de
termina o activă mob- zc-e 
a oamenilor muncii la în
deplini rec sc-eire» econo
mico-sociale.

In acest sens, r,e-am stră
duit să conferim noi va
lențe formelor și mijloace- 
lor folosite. Intre acestea se 
distinge acțiunea „Conducă
torul — specialist și om po
litic", în cadrul căreia, 
lunar sau trimestrial, in 
funcție de mărimea unită
ții, se organizează întâlniri 
și dezbateri cu diferite ca
tegorii de oameni oi muncii 
pe probleme ale aplicării 
mecanismului economico-fi- 
nanciar, ale autoconducerii 
și autogestiunii muncitorești, 
noilor tehnologii, recuperă
rii, recondiționării și refo’a- 
sirii materialelor, ale uti
lizării timpului de lucru, in 
același timp inițiind mani
festări culturale utile și dis
tractive.

Implicarea conducătorilor 
de formații în acest gen de 
acțiuni a contribuit la creș
terea prestigiului și autorită
ții acestora, la mobilizarea 
colectivului prin puterea și 
forța exemplului personal. 
Formațiile conduse de mine
rii Teodor Feier, Nicolae 
Gheață, loan Jurca, Gheorghe 
Leonte de la I. M. Barza, 
Gheorghe Balog, Petru Ivă- 
nuț, Ștefan Prodan, Petru 
Simon și alții de la mina 
Țebea, an de an se mențin 
în fruntea întrecerii socia
liste, depășind sarcinile de 
plan lună de lună cu 15—20 
la sută, realizînd, în același 
timp, însemnate economii.

Pornind de la cunoașterea 
concretă de către organele 
de partid a sarcinilor cu
rente, precum și o celor de 
perspectivă din fiecare uni

tate, se desfcșoc-ă o inten
să muncă pe-t u a expKco 
sensul măsu—lar ce se impun 
pentru pragătîrec ocmenHo- 
muncii în vederac prataă< 
și or-gojări: in -ezohrarea
acestora. la creasta acthr- 
tate cm fotos-t ocfval de 
bază din dc—e*1uf prapc-
gonde-, cadraje ca octc 
de râspundera. ocfivsfiî ob
ștești, cc-ect-vbe de ogtc 
tori, p-ecum și ceJeks te for
me și mijloace ote mu-< 
politce de masă.

Astfel, centrul ctXunifo- 
noastre s-a mutat de Io ni
vel de uzină și atelier «c cel 
al formației de lucru, scoc 
unde, de fapt, se hotărăște 
soarta producției, scoc

COMITETUL 
ORĂȘENESC 

DE PARTID BRAD

de lucru rămase sub plan 
io finele anului trecut și 
"ceDutul anului curent Ic 
-rtrep-rtae-ea minieră Bar

za și E. M. Țebea s-a redus 
considerabil.

O consecință firească a 
aptului că prin nvjioccele 
muncii politice și o'ganâato- 
- ce se ccț-onecză cu ope a- 
r tete, că se exp^că rețiu- 

■foe odeptârii măsurilor ce
se impun. că se parvc po 
aonșbert ia infăptu.rea lor, 
a ‘acut co orașul Bccd să-și 
<ec zeze sarcinile de plan 
o producția -ocrfâ indus- 
araso ș> praducțo netă, pe 
itreg and 1983u încă Io 
•C oecec-p’-e-

Pe seama recuperări- și 
refofosirii resursefor L-'te'ne. 
reduce-ea consumurilor la 
energie șl corn ousbbîi. cnei-

Organizare superioară, valorificare 
la maximum a rezervelor

unde este obsolut nevoie co 
fiecare om ol muncii să fie 
informat operativ și ojutot, 
in același timp, Ic rezbvo- 
rea probfomelor ce se ridica.

Multiplele p'obleme cu 
care ne-cm conf'untct și ne 
mai confruntăm cu occztr 
punerii în voloc'e a zocâ- 
mintului cuprifer din secto
rul Valea Morii ne-o demon
strat tăria de caracter, vo
ința, capacitatea politică și 
profesională c oamenilor 
muncii, spiritul revoluțio
nar cu care ei acționează 
pentru darea in funcțiune a 
noului obiectiv, otit de ne
cesar economiei naționale. 
Legătura permanentă cu pro
ducătorii bunurilor materiale 
și cu familiile acestora in 
cadrul acțiunii „Dialog — 
conducători — oameni oi 
muncii", sub genericul „La 
navetiști acasă", a stimulat 
creșterea randamentului fie
cărui om al muncii, îmbu
nătățirea cantitativă și cali
tativă a muncii, reducerea 
fluctuației și absențelor.

Drept rezultat ai ocestei 
inițiative numărul v formațiilor

tu'ieiîle motenoie >n Indus-
trio o-oțutu s-cu •edus CU
peste 35 lei ta 1 000 lei
praducție roartă. Toate fl
cestea au făcut pos bîl ea
pină Io încheierea anului 
trecut să reoJizăm o p'oduc- 
țe marfă '•dustria'ă supli- 
neetre de peste 38 mi- 
‘•oo-e ei și o p'oducțe netă 
de 32 miiioone lei, să dăm 
supi me-tor economiei națio- 
_a*e mportonte cantități de 
zinc, cupru, sud, bentonite, 
cărbune și peste 800 tone 
irt-taj minier și 34 aparta
mente.

Așa cum sublinia tovară
șul Nicotoe Ceausescu Ic 
forumurile democ'ației noas
tre muncitorești ce ou avut 
loc căbe srîcșitul anvtai 
trecut, în 1984 avem de HS- 
depFnit sarcini moi com
plexe, mai mobilizatoare. 
Organizațiile de partid din 
orașul Brod sint ho țări te cc, 
prin mijloacele muncii poli
tico-educative, să acționeze 
cu toată energia și price
perea pentru indep n ea tu
turor sarcinilor ce ne ev’n.

AUREL BENEA, 
secretar al Comitetului 

orășenesc Brad al P.C.R.

Evoluarea muneîî cocsa- 
rilor se foce în funcție de 
cocsul fabricat, de indicii 
calitativi realizați r rezis
tență mecanică, umiditate, 
materii volatile. Avînd în 
vedere necesitatea încadră
rii riguroase în acești po- 
rometri, colectivul schimbu
lui A, din codrul uzinei nr. 1 
cocsochimice a C.S. Hune- 
coara, depune eforturi sus
ținute, responsabile m mun
că, reușind să obțină rand- 
tote bune in producție și 
să ocupe, de trei ani con
secutiv. primul loc in între
cerea socialistă pe uzină.

— Cum ați ajuns fruntași, 
tovarășe losif Crăciun, mais
tru principal pe schimb ?

— Prin muncă bine orga
nizată, printr-a preocupare 
perseverentă a lucrătorilor 
noștri pentru a voforiFca la 
a»axi>-w- posbilitâțile de 
cc'e dlspu—em, prin harni
ce și rezutate concrete. 
Cocsul ne-a împins spre 
frunte, dacă este corect 
spus.

— Totuși, cum ați redus 
pierderile de prtoți. de ce 
spargerile pe schimbul dum
neavoastră sint minime ?

— Secrete nu avem. Suc
cesul izvorăște, zic eu. din 
atmosfera de colaborare, 
întrajutorare, seriozitate și 
respect instaurată intre 
maiștri și muncitori, in între
gul colectiv.

— Toate schimburile lu
crează in condiții similare — 
intemino moisfui Constan
tin Bildea, secretarul orga
nizatei de partid. Cu oce- 
leași agregate și aceeași 
șo-jă de că "bune. Intervine 
aici experiența, oglritatea șl 
sirguința, măiestria. Cunoaș
te'ea temeinică a mașinilor.

- Respecte-ea graficului 
de încărcări-descă'cări este 
strict obligatorie — comple
tează moisbtd de la ex
ploatare Cornel leeru. Fie
care minut contează. Timpul

pierdut duce ta dereglarea 
regimului de funcționare a 
cuptoarelor, influențează ca
litatea cocsului produs. Nd 
respectăm riguros graficul 
și-l întrecem pe colegii 
noștri. în ianuarie am com
primat 2 366 de piloți, cu o 
spargere de 0,422 kg la

COMBINATUL 
SIDERURGIC 

HUNEDOARA

pilot, cu mult sub limita 
admisă. In februarie om 
„mers" din nou foarte bine, 
sîntem tot rn frunte.

intre formațiile de muncă 
cu cele mai mici spargeri 
și cel moi mult cocs meta
lurgic produs se numără și 
•ctvpo Iu» Ștefon Zăpuc. In 
onui trecut o dat aproape 
84 000 tone cocs, cu o pier
dere de jumătate de kilogram 
de cocs ta pilot, față de 
pinâ ta trei cit este admis. 
Om dinb-o bucată, ambițios, 
priceput in meseria pe care

și-a ales-o în urmă cu 16 
ani, al optulea dintre cei 
nouă frați Zăpuc, azi meca
nic principal ta comprima
rea piloților, pe mașina de 
șarjate nr. 5 este, prin ceea 
ce face zi de zi, exemplu în 
muncă, respectat de cocsa- 
rii hunedoreni. Și, cum să 
nu fie ? Din noiembrie 1979 
lucrează în aceeași „formu
lă", cum îi place să spună, 
împreună cu Fulop Francisc 
și Fiîlop Andrei, mai în 
virstă cu 10 și, respectiv, 13 
ani decît el. De mai mulți 
ani se situează printre frun
tași (anul trecut a ocupat 
în întrecerea socialistă locul 
intîl pe uzină), în prezent 
se menține cu cele mai bune 
realizări.

Pentru calitățile sale deo
sebite dovedite în muncă. 
Ștefan Zăpuc a fost recent 
detașat pentru o perioadă 
ta bateriile de cocsificare 
de ta Călan, pentru a 
împărtăși din experiența sa 
cocsarilor de aici.

LIVIU BRAICA
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Brigada artistică poate și trebuie să fie viabilă 
in fiecare întreprindere

Model de înțelegere □ 
misiunii sale sociale și edu
cative, brigada artistică a 
întreprinderii comerciale cu 
ridicata a mărfurilor metal o- 
chimice din Deva și-a făcut 
in ultimii trei ani, o pre
zență meritorie în mijlocul 
oamenilor. Dezvăluind des
chis nereguli și lipsuri, re- 
dîndu-le cu concretețea și 
incisivitatea proprie acestor 
forme educative, brigada ar
tistică de aici și-a cîștigat 
autoritatea morală în colec
tivele unde activează. In 
unitățile din Deva, Mintia 
sau la sucursala din Petro
șani, se vorbește cu inte
res despre efectele progra
melor brigăzii, iar specta
colele susținute cu prilejul 
adunărilor generale ale oa
menilor muncii au devenit 
permanențe. Esențială aici 
este confruntarea directă a 
factorilor de decizie cu rea
litatea propusă de brigada 
artistică, în calitatea sa de 
seismograf sensibil in sem
nalarea neajunsurilor. Pentru 
că brigada nu ține seama 
la critică „nici de șefi mai 
mici și nici mai mari" atunci 
cînd realitatea o cere.

Conținutul programelor ? 
Problemele economice și so
ciale de esență ale între
prinderii. Realizarea sarci
nilor de plan — a fondului

de marfă pus la dispoziția 
populației, structurarea lui 
sub raport rațional șl al 
satisfacerii cerințelor, înnoi
rea și diversificarea sorti
mentală, îmbunătățirea pre
zentării, creșterea gradului 
de tehnicitate - economisi
rea energiei electrice, a ma
terialelor, carburanților, în
cărcarea la capacitatea op
timă a mașinilor de trans-

. fesională și umană n-au fost 
aspecte alcătuite... după 
ureche, ci exemplificări ce 
impuneau răspuns faptic.

Unsprezece tineri, a căror 
autoritate morală poate crea 
oricînd un dialog cu sala 
privind munca, hărnicia — 
așadar Florean Nico, Paras- 
chiva Comșa (operatori ana
liști), Lenuța Cîmpeanu, Si
mona Adâmuț. Luiza Bulea,

I. C. R. M. DEVA

port, disciplina muncii — 
iată problemele, îmbrăcate 
inspirat în haina artistică, 
pe care brigada le pune în 
fața oamenilor întreprinderii. 
Ultimul program — susținut 
în prezența participa nțUor la 
adunarea generală a oame
nilor muncii de la Deva, ca 
și ta sucursala de la Petro
șani - a abordat cu curaj 
asemenea probleme. In rele
varea aspectelor privind com
baterea risipei, întrebarea 
„pe banii cui ?" devenise 
laitmotiv și în aprobarea, 
fără discernămînt, o foilor 
de parcurs, și în încărcarea 
necorespunzătoare a mași
nilor, și în transportul și 
servirea preferențiale, iar 
abaterile de ta disciplina 
muncii, de la conduita pro-

Doina Șandru (lucrători co
merciali), Asineta Mălăieș- 
teanu (funcționar), lohana 
Schon, Veronica Aczel (mun
citoare), Margareta Roșea 
(dactilografă), Kiss Arpad 
(electrostivuitor) — sint mem
brii formației care își pri
vesc cu răspundere și acti
vitatea profesională și pe cea 
cu care vin în sprijinul 
îmbunătățirii muncii. „Altfel 
nu se poate — ne spune 
tovarășul loan Bacinschi, di
rectorul Întreprinderii comer
ciale cu ridicata a mărfuri
lor metaio-chimice. Autori
tatea criticii, eficiența ei 
se întemeiază în bună mă
sură și pe autoritatea mo
rală a omului care o ros
tește. Și, Kiss Arpad, Lenuța 
Cîmpeanu, Luiza Bulea,

Doina Șandru, Veronica Ac
zel și mulți alții sint exem
ple de necontestat".

Autoritatea criticii, eficien
ța ei despre care ne vor
bea directorul întreprinderii 
sînt relevante în rezultatele 
muncii. Aceasta pentru că, 
împreună cu comitetul sin
dicatului, directorul unității 
acordă brigăzii artistice lo
cul ce I se cuvine în rindul 
multiplelor forme de pro
pagandă, considerind-o un 
autentic activist al întreprin
derii care cunoaște pulsul 
muncii, problemele ei strin
gente șl sprijină efectiv 
rezolvarea lor. Este o moda
litate de acțiune în interesul 
îmbunătățirii activității pe 
care unele cadre de condu
cere din unități economice 
o neglijează sau o conside
ră minoră. Sprijinul concret, 
pe flux cum se spune, al 
membrilor brigăzii în de
pistarea și relevarea nea
junsurilor se concretizează 
în eficiența programelor. Ce 
s-a criticat ieri, nu mai 
poate face azi obiectul pro
gramului. Iar locul II pe 
tată, ocupat de această în
treprindere în întrecerea so
cialistă din primele trei 
trimestre ale anului trecut 
este, credem, cel mai eloc
vent exemplu.

LUCIA LICIU

Preocupare permanentă 
pentru sporirea producției 

de lapte

A.E.I. CHIMINDIA
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Colectivul de muncă o! 
Asociației economice inter- 
cooperatiste pentru crește
rea vacilor cu lapte Chimin- 
dia acționează cu fermitate 
pentru reglizorea sarcini
lor ce îî revin din progra
mul de autoconducere și 
outoaprovizionare teritoria
lă. pentru transpunerea în 
viață a obiectivelor formu
late de secretarul general 
ai partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind 
valorificarea în condiții tot 
mai bune a potențialului 
zootehnic. Edificator în acest 
sens este și faptul că, în 
ultima perioadă, producția 
de lapte mor- .--------
fă a unității a 
crescut ta 
2 400 I zilnic.

Șefa de fermă Florica Hsnț 
aprecia că există posibilități 
ca livrările la fondul ae 
outoaprovizionare să crească 
cu aproape 100 hl fața de 
rezultatele din luna ianuarie 
ax. Datorită priceperii și 
hărniciei de care au dat 
dovadă îngrijitori de animale 
cum sînt Adolfina Covaci și 
Ana Urs au obținut in luna 
trecută cîte 7 000 I lapte 
flecare. Fiind retribuiți în 
acord global, în raport de 
producțiile ce le realizează 
și de numărul de vițel, câș
tigul îngrijitorilor fruntași 
se ridică la 3 800-4 200 lei 
pe lună. Dispunând de can
tități suficiente și din sor
timente variate de furaje 
obținute din producție pro
prie, există posibilitatea a- 
sigurării unei hrăniri echi
librate și diferențiate a ani
malelor, rația zilnică pentru 
vacile cu lapte compunîn- 
du-se din cîte 6 kg fibroase, 
25-30 kg suculente, grosie
re și nutrețuri concentrate, 
care se administrează in 
stare preparată și in ames
tec. De menționat că o preo
cupare de seamă a colecti
vului asociației o reprezin
tă îmbunătățirea reproducției, 
care condiționează hotărî- 
tor soarta producției de lap
te. Concludent în acest sens 
este și faptul că în luna 
ianuarie aici s-au înregis

trat 55 de fătări, iar stocul 
de vaci gestante existent 
dă certitudinea obținerii in 
acest an a unui indice ri
dicat de natalitate.

Eforturile îngrijitorilor de 
animale sint îndeaproape 
susținute de către mecanicii 
compiexului, care se preo
cupă de buna funcționare 
și întreținere a instalațiilor 
de alimentare cu apă, muls 
mecanic și de evacuare a 
dejecțiilor, evidențiindu-se 
îndeosebi Ion Laco și Cornel 
Pescar.

finind seama de rolul 
decisiv al asigurării bazei 
furajere asupra rezultatelor 

-------- : din sectorul 
zootehnic, oa- 
tenție deose
bită se acordă,

în această perioadă, creării 
premiselor pentru obținerea 
unor randamente superioa
re ta hectar ta toate cul
turile de nutrețuri. Ca ur
mare — ne spunea șeful 
fermei respective, Constantin 
Petculescu — în această iar
nă au fost aplicate îngrășă
minte chimice pe toate su
prafețele ocupate cu trifo- 
liene, lolium, orz și secară 
masă verde. Concomitent s-a 
trecut ta fertilizarea cu în
grășăminte organice a celor 
50 de hectare destinate cul
tivării în primăvară cu sfe
clă furajeră. Mecanizatorii 
Alexandru Bob, Gelu Gabor, 
Ion Cizu și alții răspund cu 
cinste sarcinilor ce le revin 
în această privință.

Climatul bun de ordine 
și disciplină în care acțio
nează colectivul de muncă 
de la A.E.J. Chimindia dă 
certitudinea că acest com
plex aspiră la un loc de 
frunte în întrecerea socia
listă ce se desfășoară în 
acest an între unitățile a- 
gricole ale județului nos
tru, pentru a întâmpina cea 
de-a 40-a aniversare a eli
berării patriei și Congresul 
al Xlll-lea al partidului cu 
rezultate tot mai bune în 
muncă.

NICOLAE TIRCOB
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• Cele relatate de 
dumneavoastră, tovarășe 
Safalsi Wilhelm din Hu
nedoara se confirmă. In
tr-adevăr, în rafturile 
unor magazine mai apar 
și produse de panificație 
cu aspect necorespunză
tor. Ele ajung acolo da
torită neexercitării con
știincioase de către cei 
chemați a obligației de 
a urmări atent calitatea 
produselor livrate de uni
tatea producătoare.

Pentru ca astfel 
situații să nu se
repete, sesizarea dum
neavoastră a fost dezbă
tută cu factorii 
pundere de 
de 
ra, cu șefii 
de 
cu personalul care tre
buie să asigure controlul 
tehnic de calitate.

De asemenea, s-a cerut 
responsabililor centre
lor de desfacere a pîinii 
ca în prezența dele
gatului permanent al 
I. C. S. A. să refuze 
exemplarele necorespun
zătoare, acestea urmtod a 
fi imputate șefilor de 
formații șl ambalatorilor.

de răs- 
la Secția 

panificație Hunedoa- 
de unități, 

formații de lucru și

• Sesizările unui grup 
de cetă{eni din localita
tea Petroșani 
cu folosirea 
nejustificată 
electrice s-au 
temeiate. î,n 
trolului efectuat de că
tre organele competente

în legătură 
ilegală și 

a energiei 
dovedit ta
urina con-

ÎNTREBĂRI
• Virgiliu Trașcă — 

Deva : Potrivit prevede
rilor art. 45, alineatul 3 
din Legea nr. 14/1972, 
„limita de vîrstă pînă la 
care cetățenii pot fi che
mați să îndeplinească ser
viciul militar în termen 
este de 26 ani. Cei che
mați pînă la împlinirea 
acestei vîrste vor fi în
corporați pentru a înde
plini serviciul militar în 
termen cu durata prevă
zută de art. 31, alineatul 
1.

In ceea ce privește tre
cerea ta rezervă, aceasta 
se va face după îndepli
nirea serviciului militar 
în termen.

Pledoarie pentru o 
propagandă audiovizuală 
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(Urmare din pag. 1)

s-a constatat 
Todorovici a 
energie electrică, 
în ultimele luni, în va
loare de 1803 lei. Și ca 
el au mai procedat și 
alții. Paguba cauzată 
a fost recuperată în în
tregime. Controalele pri
vind încadrarea în con
sumurile de energie elec- ț 
trică stabilite se desfă- / 
șoară în prezent atît la l 
unitățile economice cit și J 
•la consumatorii particu-1

i 
{ 
j

că Mihai 
sustras 
numai

lari.

• Cercetînd scrisoarea 
unui anonim din Hune
doara, G.I.G.C.L. ne co
munică : „Cele sesizate 
se confirmă. S-a dispus 
I.G.C.L. Hunedoara blin- 
darea instalațiilor sâni-ț 
tare și verificarea modu- l 
lui în care sînt înohi-1 
riate cele 208 garsoniere ) 
din blocul II și 12 din i 
Micro VI. De asemenea, l 
s-au luat următoarele ( 
măsuri : întrucît blocu- / 
rile II și 12 6Înt foarte I 
apropiate, se vor inventa- J 
ria toate garsonierele) 
ocupate și libere și se va ) 
studia 
tării 
singur 
repara 
teriorate în blocul 
rămîne liber și se 
conserva pînă la solicita
rea concomitentă a 
turor garsonierelor".

posibilitatea mu- ț 
locatarilor într-un ' 

bloc. Se 
garsonierele
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• Vasile 
va : Legea 
publicată 
Oficial nr. 
brie 1980 prevede că ce
tățenii au dreptul să aibă 
în 1 
o singură 
ei și familia lor (soț, 
soție, și copil minori). în 
caz de divorț și cînd a- 
partamentul ce-1 dețineți 
la ora actuală va fi a- 
tribuit soției, puteți con
tracta prin C.E.C. un al . 
doilea împrumut pentru ț 
construirea (pe baza sen- l 
tinței de divorț) a unui i' 
alt apartament proprieta- 1 
te personală. 1

Preda —
nr. 4/1973 
în Buletinul 
121/31 decem-

Ordine, disciplina, 
răspundere în munca!

(Urmare din pag. 1)

de muncitori, care aveau 
lunar mai multe nemoti
vate. Li s-a explicat cît se 
pierde zilnic din planul 
de producție din cauza lor, 
dar și cît pierd ei din bu
getul familiei. LI 6-au ex
plicat din nou prevederile 
Decretului 400, alte acte 
normative care reglemen
tează ordinea și disciplina, 
răspunderea la fiecare loc 
de muncă.

Vom sublinia că mulți 
dintre cei cu care s-a stat 
de vorbă, nu au mai lipsit 
nemotivat în ultimele zile. 
Deci, un început, pentru 
că starea disciplinară ră
mîne încă o problemă pe 
noua platformă siderurgi
că. La mașina de turnat 
fontă pe bandă, de pildă, 
din cauza nemotivaților se 
lucra doar la o singură 
bandă din patru. Fonta 
aștepta în oale, furnalele 
nu se descărcau în grafic, 
funcționau în mers redus. 
Situații asemănătoare exis

tă și la gospodăria de ma
terii prime, la cocserie, a- 
glomerator.

Este o stare de fapt ce 
nu poate fi tolerată I Pen
tru aceasta, organele și or
ganizațiile de partid, de 
sindicat și tineret, condu
cătorii proceselor de mun
că trebuie să-și intensifice 
preocupările ta direcția e- 
ducării fiecărui om al 
muncii, creșterii nivelului 
profesional, politic și de 
conștiință muncitorească.

Ordinea, disciplina, răs
punderea în muncă trebuie 
să devină literă de lege 
pentru fiecare om, la fie
care punct de lucru din 
combinat, ca o condiție e- 
sențială a realizării ritmi
ce și la toți indicatorii a 
planului de producție ce 
revine fiecărei uzine, sec
ții, atelier. Pentru că orice 
minut irosit din timpul 
productiv înseamnă pier
deri la cocs, fontă și a- 
glomerat de care economia 
națională are nevoie zil
nică.

prevederi ale Programului 
unic de creștere a produc
ției agricole în gospodă
riile populației, seturi de 
afișe conțintad inițiativele 
muncitorești, rolul și sar
cinile colectivelor de agi
tatori etc.

Un loc important în 
ansamblul muncii de pro
pagandă îl ocupă cele a- 
proape 1200 gazete de 
perete, care, prin conți
nutul edițiilor, abordează 
o gamă largă de probleme, 
privitoare la mobilizarea 
colectivelor pentru îndepli
nirea sarcinilor de plan, 
combăttad, în același timp, 
manifestările de indisci
plină, de risipă și negli
jență în muncă. O bună 
experiență au dobîndit 
gazetele de perete de la 
întreprinderile miniere Uri- 
cani, Lupeni, Vulcan, Pe- 
trila, Aninoasa, Barza, Hu
nedoara, de la secțiile fur
nale, U.C.C., oțelăria elec
trică nr. 1 și laminorul de 
benzi din C.S. Hunedoara, 
I. E. Mintia, Țesătoria de 
mătase Deva, întreprinderile 
chimică și „Vidra" din Orăș- 
tie, I.M.M.R. Simeria, cele 
ale comitetelor comunale 
de partid Geoagiu, Gura- 
sada, Mărtinești, Blăjeni, 
Dobra, Beriu, Turdaș, Ră-

chitova, Sarmizegetusa și 
altele. Pe aceeași linie se 
înscriu și cele mai multe 
gazete ale. tineretului și 
din școli.

Conșfătuirea a relevat 
că s-a îmbunătățit și con
ținutul propagandei vizu
ale prin chemări, grafice, 
panouri etc. în strtasă le
gătură cu cerința îndepli
nirii sarcinilor de plan, 
evidențierea fruntașilor, 
precum și cu combaterea 
fenomenelor negative în 
muncă și ta viața socială.

în același timp, consfă
tuirea a criticat preocupa
rea slabă a unor organe 
de partid, formalismul și 
superficialitatea in condu
cerea activității de propa
gandă audiovizuală, carac
terul neconcret al unor 
forme și mijloace, aborda
rea „la general", imperso
nal, a realității din uni
tăți, întârzierea cu care 
propaganda reacționează 13 
exigențele și cerințele noi, 
la noutate, adoptînd un 
plan de măsuri, care să 
contribuie la îmbunătăți
rea activității.

Prin caracterul său cu
prinzător, concret, analiza 
prilejuită de consfătuire 
s-a constituit într-o au
tentică pledoarie pentru 
creșterea eficienței activi
tății de propagandă.

• EXPOZIȚIE DE CARTE. 
„Pomicultura in contextul 
sarcinilor rezultate din Pro
gramul unic' a tost tema 
expoziției de carte organi
zată la căminul cultural din 
Răchitova. In acest cadru a 
fast prezentată cartea „Cul
tura pomilor de pe lingă 
casă" de dr. Grigore Mlho- 
nescu. Manifestarea, orga
nizată de consiliul comunal 
de educație politică și 
cultură socialistă, a fost 
reușită prin intervențiile 
susținute de prof. Viorica 
Opri ne seu și prof. Floren
tina Tășală.

• A XV-A EDIȚIE A 
„SERII DE ROMANȚE Șl 
UMOR“ de la Simerra s-a 
bucurat de un deosebit 
succes. De astă dată alături 
de interpreții locali - me
canicii de locomotivă Lau- 
rean Costea și Adrian Po
pa, educatoarea Elisobeta 
Muntean, juristul Petru 
Jura, pensionara Livia O- 
laru și medicul Remus Cior- 
tea — au evoluat Mono 
Scotti, fostă componentă 
a formației „Armonia" 
(București) și Alexandru Ta- 
tarici, colaborator al Ra- 
dioteleviziunii iugoslave. 
Și-au dat concursul și 
membrii cenaclului „Geor
ge Căiinescu" din București 
care au alternat cu umor

momentele muzicale. in 
cadrul serii a avut loc și 
un concurs cu tema „Re
cunoașteți romanța La 
capătul celor 10 semne de 
întrebare, inginerul luliu 
Vernichescu, conducătorul 
grupului orchestral, a dat 
ciștig de cauză Iul Nicolae 
Capră, Dorina Oancea și 
Mihai Cobzaru. (Iosif Mer- 
cea, corespondent).

• SIMPOZION. Consiliul 
comunal de educație poli 
tică și cultură socialistă 
Totești a organizat simpo
zionul cu tema „Valorifi
carea obiceiurilor și tradi
țiilor locale pentru educa- 
rej patriotică, moral-cetă- 
țenească a oamenilor mun
cii", manifestare Ia care 
au participat cadre didac
tice, membri cooperatori și 
elevi din comună. Tot aici 
a avut loc un recital de 
poezie intitulat „200 de ani 
de la răscoala Iul Horia, 
Cloșca și Crișan". (Aurel 
Anca, corespondent).

• EXPOZIȚIE FOTO. Clu
bul sindicatelor din Sime
ria a găzduit vernisajul 
expoziției de fotografii a- 
parținind impiegatului de 
mișcare Kolumban Csaba. 
Expoziția, care cuprinde 
peste 20 de fotografii alb 
negru, de o calitate apre
ciabilă, reprezintă peisai 
industrial și natural din 
județul nostru, fiind pri
mită cu interes de publi
cul vizitator. (Argentina 
Ciontea,' corespondent).

iarna la munte—

| PENTRU FURT DIN AVUTUL OBȘTESC

Valerian Horodincu, din Hudești, 
e județul Botoșani, după ce a colindat 
, toată țara, fără a se încadra undeva 

în muncă, s-a aciuit la Deva. Nu 
I are nici o ocupație, trăind din tot 

e felul de găinării. Recent, împreună 
cu un amic al său (minor) a sărit 
noaptea peste gardul întreprinderii

• de utilaj terasier și îmbunătățiri fun- 
I clare din Deva pătrunzînd în incinta
• unității. Aici, de la unul din tractoa- 

' rele aflate la parcare, au demontat
• o piesă pe care au sustras-o în sco- 

I pul de a o vinde unei persoane cu
• care anterior s-au înțeles. Ca urma- 
I re, din tractor s-a scurs uleiul, iar
• prin lipsa piesei sustrase, tractorul 
| n-a mai putut fi folosit un timp.
• Avind în vedere și antecedentele, 
| inculpatul Valerian Horodincu a fost
• condamnat de către Judecătoria din 
| Deva la 2 ani închisoare pentru in-
• fracțiunea de furt calificat în paguba 
| avutului obștesc. Cît despre amicul
• său, aflat la prima abatere, a fost 
ț oprii la timp pentru a nu lua urma
• „prietenului" său V. H.

PEDEPSE PE MĂSURA
• FAPTELOR

• Inculpații Vasile Ardelean, mun- 
' citor la întreprinderea „Vîscoza"

Lupeni, în vîrstă de 32 ani, recidi
vist, și Constantin Ursaru, elev la un 
liceu din' Petroșani, ambii domiciliați 
în Lupeni, au fost condamnați la 
cite 5 ani închisoare pentru infrac
țiunea de viol. Victima a fost invita
tă să-i facă o vizită Luciei Damian 
Viorica, muncitoare la E.G.C.L. Lu
peni (unde se aflau și inculpații), 
care a înlesnit actul comis. Consi-

Fapte din instanță
derută drept complice la această 
infracțiune, Lucia Damian Viorica a 
fost și ea condamnată de către 
Judecătoria din Petroșani la 4 ani 
închisoare.

CE POATE FACE BEȚIA 
DIN OM ?

Darie Virgil, originar din Vaslui, 
muncitor la CIS. Hunedoara, a fost 
condamnat de către Judecătoria din 
Hunedoara la 1 an și 6 luni închi
soare pentru infracțiunea de ultraj 
contra bunelor moravuri.

Instanța a reținut că după ce a 
consumat acasă o însemnată canti
tate de țuică, s-a deplasat împreună 
eu rudete sale Constantin Ciucă,

„HĂRNICIE 
PIONIEREASCĂ"

Sub genericul acestei 
mobilizatoare acțiuni 
desfășurate timp, de 10 
zile în toate unitățile dc 
pionieri din municipiul 
Deva, au fost colectate 
importante cantități de 
materiale refolosibile. 
Debutînd cu succes încă 
din primele zile ale a- 
cestui trimestru, acțiu
nile de muncă patrioti
că s-au concretizat în 
colectarea de sticle și 
borcane, materiale tex
tile și a 18 000 kg hîr- 
tie. S-au evidențiat, în 
mod deosebit, unitățile 
de pionieri de la șco
lile generale nr. 1, 3, 4, 
5 și 8. (Subredacția „Voci 
tinere" a Casei pionie
rilor și șoimilor patriei 
Deva).

•---- • *
LJănuța Ciucă și Dănuț Darie la res
taurantul „Dunărea", unde a conți- • 
nuat cheful început.

Consumul mare de alcool nu i-u * 
mai permis inculpatului Darie Virgn 
să se controleze și a început, oșu • 
din senin, să-i jignească pe cei ae 1
la mesele din jur, ba să-i și >e- •
vească. A încercat să-l potolească l 
cumnatul său, Constantin Ciucă. da-‘ • 
n-a putut. S-au spart geamuri,, pa- | 
hare, s-a degradat mobilier. în cele e
din urmă furiosul a fost imobilizat, |
iar instanța care l-a judecat i-a e 
aplicat pedeapsa meritată.

LA A 7-A CONDAMNARE *

Silviu Roșu, din Vulcan, a mai rost • 
condamnat de 6 ori pentru huliga- I 
nism și furturi calificate din avutul • 
obștesc și avut personal. I

De curînd a intrat în magazinul • 
nr. 10 „Unic" din Vulcan de unde o I 
sustras o sticlă cu băutură alcoolică. • 
Cunoscut fiind, a fost urmărit de |
personalul unității, iar la Ieșirea •
din magazin a fost oprit. ’ |

Judecătoria din Petroșani l-a con- •
damnat din nou la un an închi- |
soare. Este cea de-o 7-a condom- 9
nare. |

Rubrică realizată cu sprijinul
Tribunalului județean ,
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Schimb de mesaje 
ia nivel înalt I

• ROMÂNO-VIETNAMEZ
I
I

DIN ȚĂRILE 
BERLIN, - Din anul 
ți pină in prezent, în

HANOI 29 (Agerpres). — 
Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președinte
le Republicii Socialiste 
România, au fost transmi
se tovarășilor Le Duan, se
cretar general al C. C. al 
P.C. din Vietnam șl Truong 
Chtnh, președintele Consi
liului de Stat al R.S. Viet
nam un salut prietenesc 
și cele mai bune urări de 
sănătate și fericire perso
nală, de progres, pace și 
prosperitate pentru poporul 
vietnamez prieten.

Mulțumind și apreciind 
în mod deosebit mesajul, 
tovarășul Fam Van Dong, 
membra al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C. din Viet
nam, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R.S. Viet
nam, a rugat să se trans
mită tovarășului Nicolae

to
ți I

*

I
I
I
I
I
I
I
I
*

I

ia capitala Vi.riT.amu-

• ROMÂNO—FRANCEZ
PARIS 29 (Agerpres). — 

Din partea președintelui 
Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, s-a transmis 
președintelui Franței, Fran. 
țois Mitterrand, un cald 
mesaj de prietenie, împreu
nă cu cele mai bune u- 
rări de fericire personală, 
de succese în activitatea 
de mare răspundere pe ca
re o desfășoară, de pros
peritate și pace noporului 
francez prieten.

Adresîndu-se mulțumiri 
pentru mesajul primit. 
S-au transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu din par-

tea
un - ■ i - j.calde urări de sănătate și 
fericire, de succese tot 
mai mari poporului român.

Schimbul de mesaje a 
avut loc cu ocazia primi
rii de către primul minis
tru al Franței. Pierre 
Mauroy, a prim viceprim- 
ministrului român, Gheor- 
ghe Oprea, care a condus 
delegația română la cea 
de-a XlII-a sesiune a Co
misiei mixte guvernamen
tale de cooperare economi
că, industrială și tehnlco- 
științifică româno-franceză, 
ce a avut loc la Paris.

președintelui Franței 
mesaj de prietenie $1

V'iBA%\*«V»‘iSSMAVAViArBAVAVA,iV«VA*«Vi*s,eVvV»V

Dispută de mare Interes, 
de tradițională rivalitate, 
din păcate nu totdeauna 
sportivă, exprimind parcă 
mai mult niște orgolii lo
cale ale celor două tabe
re. Ambiționată de eșecul 
pe teren propriu din tur, 
echipa Corvinul și-a dorit 
mult și, spre meritul său, 
și-a susținut cu vrednicie 
intenția de revanșă. De 
cealaltă parte, Jiul, supă
rată pentru înfringerea de 
la Făgăraș, din Cupa 
României, a dorit cu tot 
dinadinsul o„. punere la 
;<unct a vizitatorilor. A reu
șit însă doar parțial. Adi
că, scorul nu e pe măsura 
dorinței și ardoarei cu ca
re jucătorii Jiului au luptat, 
ardoare ce, însă, nu era 
cazul să ia forme nespor
tive... ca să nu folosim un 
termen mai în ton cu jo
cul practicat pe alocuri— 

Acestea sînt datele... ne- 
tehnice ale meciului. Jocul 
a început cu un șut de la 
distanță al lui Băluță, du
pă care Corvinul, evoluînd 
în nota ultimelor întîlniri, 
s-a preocupat exclusiv de 
combinațiile sale, care i-au 
adus superioritate terito
rială, o bună ocazie a lui 
Văetuș, în min. 21, anulată 
însă de marea experiență 
a acestui mare portar — 
Cavai. A venit și golul lui 
Mateuț, din min. 32, cînd, 
la cornerul obținut de 
Klein, mingea a ajuns dea
supra unui buchet de ju
cători, dintre care Petcu 
a țîșnit cu o întoarcere pe 
Sjpate a balonului; micul

Mateuț i sărit la cap și 
gol. Gol pe care-1 va plăti 
cu cîteva trintell, apoi 
cu... concentrarea atenției 
adversarilor asupra sa. Ca
litățile și reușitele sale de 
cert conducător de joc n-au 
trecut net axa te „

S-a scurs o repriză sub 
controlul Corvinului. A în
ceput a doua, cu un gol 
senzațional al lui Găman, 
la o lovitură liberă indi
rectă, din mingea pusă 
frumos de Varga. De acum 
jocul intră sub controlul 
Jiului, cu un iureș nestă
vilit, dar căruia Mateuț îi 
cade din nou victimă, ci 
apoi să apară momente pe
nibile, cu întreruperi, îm- 
brinceli, culminînd cu ges
tul lui Vizitiu, care l-a 
scos de guler, de pe teren, 
pe antrenorul secund al 
Corvinului, intrat să vadă 
de Mateuț. Jocul reintră în 
normal după ce Găman 
are o nouă ocazie în min. 
59, șl mai ales după ce 
Jiul obține avantaj, în 
min. 60, cînd a înscris fru
mos M. Popa. Pe acest 
fond, Corvinul revine, reu
șește echilibrarea jocului, 
apoi obține ocazii și chiar 
golul egalizator în min. 76, 
cînd Gabor a reluat cu ca
pul mingea trimisă de 
Klein, din lovitură liberă 
laterală.

Meciul s-a încheiat cu o 
mare ocazie a Iul Băluță, 
care a ezitat, și-a prelu
crat prea mult mingea, 
pierzînd poziția favorabilă.

A arbitrat Aurel Gheor-

o
1971
R.D.G. s-au construit peste 
2 milioane de apartamen
te.

Succese însemnate in 
sectorul respectiv au fost 
dobândite in capitala R.D.G. 
unde din anul 1971 s-au 
construit sau modernizat 
aproximativ 192 000 aparta
mente. Numai in ultimii 
trei ani, la Berlin s-au 
construit 62 000 aparta
mente.

0 BEIJING. - In ultimii 
oțma ani. pests 35 000 
centre curturole ou fost 
construite in locali tăi-' e ru
rale fi zonele învecinate u- 
nor centre urbane d-n R-P. 
Chroeă - K-e agenta 
Choto Nouă, crtnd Mor- 
—ce o'-cose de Moste-
*d Catear*. Act v teșea Iot 
•nc^Oe organ. ao.-eo de Ies-
OM» • MM • MM * MM f

Jiul

SOCIALISTE
tivaluri teatrale de amatori, 
expoziții, conferințe pe te
me din diferite domenii ale 
ftilnței.

0 PHENIAN. - In 
importantelor instalații 
struite in ultimii ani 
R.P.D. Coreeană se inscrie 
banda transportoare fa ma
re distanță construită la 
Mina Unryul: cu uo înalt 
grad de automatizare, a- 
ceasta a contribuit mult la 
ridicarea eficienței trans
portului de minereu ca fl 
ol pomintului rezultat din 
lucrările de descopertare. 
Agenția ACTC precizează 
că parolei cu real zarea 
mai multor cariere deschi
se. instalația de Io Unrful 
a permis construirea unui 
dig ia zona litoralului ți, 
implicit, conectarea rn cir
cuitul ogricol a mii de hec
tare pe noi terenuri.

• mata t ^aa t mme a am a a am

șirul 
con- 

în

mit sgențiHe TASS șl Chi
ne No-jO.

I I ÎNCADREAZĂ

Corvinul 2-2 CO-1)
ghe (P. Neamț) — prea le
jer un meci ce reclama 
fermitate in decizii.

Jiul : Cavai — V. Popa. 
Vizitiu. M. Popa, Stana 
(Lasconi — min. 35), Sze- 
kely. Varga, Găman, Stoi- 
nescu, Florescu, Băluță.

Corvinul: Alexa — Vlad. 
Oncu, Dubinciuc, Bogdan 
L. Moldovan. Klein. Petcu 
(V. Stoica — min. 65), Ma
teuț, Văetuș (Coj ocara — 
min. 55), Gabor.

NICOLAE STANCIU

■ REZULTATE și marcatorii golurilor : • Dinamo 
— Rapid 1—0 (0—0). Unicul gol a fost marcat de Au
gustin. o Sportul studențesc — Steaua 2—0 (0—0). 
Ambele goluri au fost înscrise de Sandu Mircea. • 

Golurile 
gazdelor au fost marcate de Zare și Grosu (din lovi
tură de la 11 m), iar punctul oaspeților — de Ursu.
• F.C. Olt — Dunărea C.S.U. Galați 1—1 (1—1). Oas
peții au deschis scorul prin Antohi, punctul egaliza
tor fiind înscris de Minea. • Chimia — F. C. Baia 
Mare 1—0 (1—C). Golul a fost marcat de Alexandru.
• A. S. A. Tg. Mureș — C. S. Tîrgoviște 2—1 (0—1). 
Punctele au fost realizate de Ciorceri și Fanlci, res
pectiv, Burleanu. • F.C. Argeș — Universitatea Cra
iova 2—1 (1—1). Autorii golurilor: Toma și Jurcă, res
pectiv, Adrian Popescu. In minutul 89, Tideanu (Uni
versitatea Craiova) a ratat o lovitură 
S.C. Bacău — Petrolul Ploiești 0—1 
fost înscris de Lazăr.

F.C. Bihor Politehnica Iași 2—1 (2—1).

de la 
(0—1).

11 m.
Golul a

pentru Secția nr. 1 Deva, următorul personal 
muncitor:

• responsabil formație confecții textile
• croitorese confecții textile
• confecționere confecții textile
• lenjerese
Informații suplimentare se pot obține la se

diul întreprinderii, hiroul P.I.R., telefon 14132, 
interior 5.

z

CASA DE AJUTOR RECIPROC 
A PENSIONARILOR DEVA 

CONVOACĂ
membrii săi la adunarea generală, pentru 
ziua de 5 martie 1984, orele 9,30, în sala de 
ședință a poștei.

1. Darea de seamă a C.A.R.P. Deva pe 
anul 1983 ;

2. Aprobarea bugetului pe anul 1984.

Consiliul de conducere

CASA DE AJUTOR RECIPROC 
A PENSIONARILOR HUNEDOARA 

CONVOACĂ

adunarea generală a membrilor săi, în ziua 
de 15 martie 1984, orele 9, în sala de șe
dințe a Consiliului popular al municipiului 
Hunedoara, Piața Libertății nr. 16.

Consiliul de conducere

■llliCU"
publicitate

COMEMORĂRI

CLASAMENTUL
1. Dinamo 21 12 7 2 39-17 31
2. Steaua 21 13 3 5 45-15 29
3. Sportul stud. 21 12 4 5 33-19 28
4. Univ. Cr. 21 12 2 7 33-18 26
5. F.C. Bihor 21 10 4 7 36-27 24
6. F.C. Argeș 21 11 2 8 28-22 24
7. S.C. Bacău 21 10 3 8 20-26 23
8. F.C. Olt 21 6 10 5 18-14 22
9. Poli, lași 21 7 8 6 22-22 22

10. Chimia 21 8 5 8 25-29 21
11. Jiul 21 8 5 8 18-26 21
12. Corvinul 21 7 5 9 28-27 19
13. A. S. A. 21 7 4 10 19-26 18
14. F.C. B. Mare 21 7 4 10 20-36 18
15. Rapid 21 5 6 10 15-23 16
16. Dunărea 21 3 8 10 12-22 14
17. Petrolul 21 3 5 13 14-34 11
18. C.S. Tîrgov. 21 3 5 13 14-36 11

viitoare : 
Mare —

.Poli.*

Etapa 
F.C. Baia 
Corvinul ; 
lași — Steaua; Pe
trolul — A.S.A. Tg. 
Mureș ;
Chimia 
Univ.
Sportul 
Jiul -
Dinamo
rea C.S.U. ; 
Tîrgoviște — 
Bacău ; F.C.
- F.C. Olt.

• 1 martie 1984 cu mîhnire 
ne aduce aminte de ulti
mele clipe trăite, acum un an, 
de bunul nostru unchi, ing. 
Vasile Dăscăliță, în preajma 
nepoților Petre și Ioana, care 
l-au stimat și iubit atît de 
mult. (4203)

• Patru ani au trecut de la 
1 martie 1980, de cînd nevasta 
mea iubită, Draghina Papa- 
nagu, a luat drumul care 
nu se mai întoarce. Rămîne 
amintire pe .veci la cei care 
au cunoscut-o. Dumitru Pa- 
panagu. (c. 27)

V î N Z A R I

• Vînd apartament trei ca
mere. Brad, strada Republicii, 
bloc 3, scara B, apartament 9, 
etajul I, deasupra magazinu
lui „Prichindelul-. Informații 
Deva, telefon 20498. (4325)
• Vînd urgent și convena

bil apartament în Brad. In
formații Brad, telefon 50991.

(c. 7)
• Vînd Dacia 1310 nouă. De

va, telefon 22710, zilnic, orele 
18—20. (4319)
• Vînd colecție 

din anul 1931 pină în 
1982. Cugir, telefon 51513.

PIERDERI

• S.M.A. Ilia declară 
autorizația de circulație nr. 
B 201291, eliberată de I.T.A. 
Deva, pentru autoatelierul 
31 HD 2140, fiind pierdută.

(4318)
• Pierdut legitimație de ser

viciu, pe numele Nedelcu loan, 
eliberată de I.F.T.E. Deva. O 
declar nulă. (4312)
• Pierdut legitimație de ser

viciu nr. 5469, pe numele Ciu
ma Teodor, eliberată de 
U.U.M.R. Crișcior. O declar 
nulă. (c. 6)

ANIVERSARE

• Soția, fiica, ginerele, ne
poatele și cuscrii urează lui 
Moise Aurel, cu ocazia ani
versării a 50 ani și a pen
sionării, sănătate, fericire și 
„La mulți ani !“. (4291)

DECESE

de timbre 
anul 

(4320)

nulă

• Familia îndoliată anun
ță cu adîncă durere înce
tarea din viață a dragului 
lor soț, tată și bunic 

ȚINTEA NICOLAE 
(BACI CULIȚA).

Corpul neînsuflețit se a- 
flă depus la domiciliul din 
Deva, Gojdu, bloc K 2.

Inmormîntarea va avea 
ioc vineri, 2 martie, orele 
14. (4324)Rapid — 

Rm. Vîîcea; 
Craiova — 
studențesc; 

Bihor; 
Dună- 
c. s.

s. c.
Argeș

F.C.

I

• Mulțumim tuturor ce
lor care au fost alături de 
noi la greaua suferință pri
cinuită de moartea scum
pei noastre soție, soră, 
cumnată și mătușă

MARIA POTCOVEANU, 
pe care am condus-o pe 
ultimul drum. Soțul, sora, 
frații, cumnații și nepoții 
veșnic îndurerați. (4321)
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