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Creșterea {productivității muncii — 
bazo a sporirii producției materiale

Utilizarea rațională a mașinilor deuinde 
hotăritor de pregătirea cadrelor

Eforturi intense pentru realizarea sortimentelor 
și continua îmbunătățire a calității oțelului

Pentru anul acesta avem 
sarcini mari privind creș
terea productivității mun
cii... Să luăm măsuri pen
tru a dimensiona fiecare 
secție, fiecare fabrică, fie
care întreprindere in ra
port de planul de produc
ție și comenzile pe care 
le are. Aceste imperative 
subliniate de secretarul ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
la Consfătuirea de lucru 
de la C.C. al P.C.R. din 
7—8 februarie a.c., sînt 
preocupări cotidiene ale 
colectivelor de oameni ai 
muncii de la întreprinde
rea mecanică Orăștie. „Toc
mai având în vedere nece
sitatea creșterii pronun
țate a producției și a di
versificării gamei sortimen
tale a produselor, punem 
un accent deosebit pe spo
rirea productivității mun
cii în fiecare secție, în 
fiecare atelier, releva ingi
nerul șef al întreprinderii, 
Remus Mogoșan. O acti
vitate mai susținută în 
această privință se depune 
în secția sculărie, unde, 
după trecerea în hala nouă, 
se procedează la organi
zarea fluxurilor de pro. 
ducție, încadrarea munci
torilor pe mașini, per
fecționarea sistemului de 
aprovizionare tehnico-ma- 
terială și consolidarea unei 
colaborări fructuoase cu 
celelalte secții și ateliere'*.

în hala spațioasă, pu
ternic luminată natural, 
se lucrează în ritmuri 
normale la zeci de ma- 
șini-unelte. Secretarul co
mitetului de partid al sec
ției, Ion Bărbulescu, ne 
spunea că noua sculărie 
este la început de drum 
și se depun eforturi, așa 
cum a recomandat tova

rășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru dimensionarea sec
ției — tehnic, material șl 
cu forță de muncă — la 
nivelul planului și al co
menzilor. „Sigur, realiza
rea planului șl onorarea 
la timp a tuturor comen
zilor presupun, în mod 
firesc și necesar, crește, 
rea productivității muncii. 
Noi urmărim aceasta în 
principal pe seama folosi
rii raționale a mașinilor, 
ceea ce reclamă, după pă
rerea mea, o foarte bună 
pregătire profesională a 
lucrătorilor**.

Aveam să ne convingem 
de justețea afirmației. 
Rectificatorul loan Gridan
— de la atelierul verifi
catoare (mai sînt ateliere 
de scule, de dispozitive și 
de debitare, iar în curs 
de organizare cele de ma
trițe, tratament termic 
și întreținere mecanică și 
electrică) — ne spunea că 
el înțelege creșterea pro
ductivității muncii prin 
întreținerea și exploatarea 
rațională a mașinii, fără a 
o suprasolicita sau a o 
brusca, utilizind sculele și 
dispozitivele adecvate fie
cărei operații și piese pe 
care o execută, prin buna 
colaborare cu lăcătușii în 
stabilirea exactă a repere, 
lor pieselor, ceea ce in
cumbă o cunoaștere temei
nică a meseriei din par
tea fiecăruia. Numai așa 
reușește să-și depășească 
lună de lună productivi
tatea cu 10—15 la sută, să 
realizeze numai piese de 
bună calitate.

La fel înțeleg să lucreze
— tehnic, economic, inte
resați permanent să creas
că productivitatea muncii 
și calitatea produselor — 
mulți alți muncitori din 

cadrul secției sculărie. 
Traian Mihuț, Dumitru 
Bogdănescu, Marin Ro- 
moșan. Dumitru Buliga, 
Eugenia Pârâu — mese
riași cu experiență, ca și 
mai tinerii loan Oproiu, 
Constantin Manițiu, Euge
nia Boșorogan, loan Bon- 
ța, Doina Bățăgui, Iosif 
Ștefan — care se inte
grează din zi în zi mai 
bine în tainele profesiei, 
în exigențele producției. 
„Depinde de fiecare cum 
ne îngrijim mașina, cum 
ne pregătim sculele^! ve
rificatoarele și cum le 
folosim, cum ne preocu
păm de asigurarea schi
țelor și a materiei prime, 
cum ne organizăm opera
țiile de lucru, pentru a 
elimina timpii neproduc
tivi — afirmă cu convin
gere frezorul Nicolae Arion. 
Lucrînd așa, eu îmi de
pășesc lunar planul la 
piese cu 10—15 și chiar 
20 la sută, aproape ex
clusiv pe seama creșterii 
productivității muncii**. „Și 
încă un aspect nu lipsit 
de importanță, adaugă 
maistrul Emil Popovicl de 
la atelierul scule: grija 
permanentă pentru econo
mii și calitate. Ne stră
duim să reducem cît pu
tem mai mult consumu
rile de energie electrică, 
să înlocuim oțelurile spe
ciale cu altele mai iefti
ne, să ne încadrăm rigu
ros în criteriile acordului 
global generalizat și in
dividual oare se aplică la 
noi“.

_ Sarcinile secției sculărie 
sînt importante și mobili-
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Oțeluri înalt aliate, ino
xidabile și refractare, 
oțeluri pentru rulmenți, 
pentru industria aeronau
tică, nucleară, oțeluri de 
cea mai bună calitate — 
acestea sînt cerințele eco
nomiei noastre naționale. 
Combinatului siderurgic 
Hunedoara, respectiv oțela- 
rilor din cadrul acestui 
puternic colectiv muncito
resc, aflat in pragul unui 
secol de existență, le re
vin, așadar, sarcini de 
cea mai mare importanță.

— Siderurgia hunedorea- 
nă. cu tot ceea ce înseam
nă ea — experiență, do
tare tehnică, capacitate de 
mobilizare a colectivului, 
producție — ocupă astăzi 
un loc de frunte in an
samblul economiei țării — 
reliefa ing- loan Cioroia- 
nu, directorul Uzinei nr. 
3 oțelării. Aici, la Hune
doara, se elaborează noi 
mărci de oțeluri, de cali
tate superioară, care pînă 
mai ieri se importau. Dis
punem de instalații mo
derne pentru tratament în 
vid, în special la O. E. I, 
de „oțel ari de primă cla
să", dar și de cadre 
tinere valoroase, dornice 
de afirmare. în toate sec
țiile s-au luat măsuri, s-a 
insistat și se insistă zi de 
zi pentru cunoașterea te
meinică a instrucțiunilor 
tehnologice, se analizează

Incepind cu 1 martie, încă 13800 oamsni 
ai muncii din județul nostru beneficiază 

de majorarea retribuției
în conformitate cu pre

vederile Decretului Consi
liului de Stat pentru ma
jorarea retribuției perso
nalului muncitor, începând 
de la 1 martie a.c., vor 
beneficia de majorarea re
tribuției oamenii muncii 
încadrați în sectoarele 
agriculturii și industriei a- 
limentare. Potrivit Progra
mului privind aplicarea 
fermă a principiilor auto- 
conducerii muncitorești și 
autogestiunii, perfecționă
rii mecanismului economi- 
co-financiar, a sistemului 
de retribuire a muncii și 
creșterii retribuției în a- 
cest cincinal, în anii 1983— 
1984, corespunzător politi
cii consecvente a partidu
lui de ridicare a nivelului 
de trai al oamenilor mun
cii, prin efectuarea noii 
majorări a retribuțiilor, la 
încheierea acestei acțiuni 
retribuția reală va fi cu 5 
la sută mai mare față de 
anul 1980. Creșterea retri
buției nominale a persona
lului muncitor pe economie 
cu 10,4 la sută în anii 

șarjele elaborate (la cele 
cu abateri se pune accent 
deosebit pe cauze), s-au 
completat efectivele, s-a 
întărit asistența tehnică 
pe schimburi, în așa fel 
încît activitatea de pro
ducție să decurgă în cele 
mai bune condiții, conform 
programelor de lucru. Cu 
toate greutățile cu care ne 
confruntăm, unele din 
vina noastră, este eviden-
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tă evoluția producției sor
timentale de oțeluri, can
titativ și calitativ.

Colectivul oțelăriei elec
trice nr. 1 este cel mai 
puternic prins în ampla 
activitate de asimilare a 
mărcilor de oțeluri desti
nate industriilor de vîrf 
ale țării. Din cursul anu
lui trecut și pînă în pre
zent, specialiștii secției, 
lucrătorii de aici au reu
șit să asimileze peste 20 
de mărci de oțeluri su
perioare.

— La noi nu s-au ridi
cat probleme deosebite în 
privința asimilării noiior 
mărci de oțeluri — sub
linia Gheorghe Pogea, șe
ful atelierului elaborare. 
Flexibilitatea în gîndire, 
rapida adaptare la tehno
logiile de lucru, atenția

1983—1984 se va realiza 
atît prin majorarea retri
buțiilor tarifare, cît și prin 
sporirea părții variabile în 
veniturile totale ale oame
nilor muncii, care se va 
obține îndeosebi prin creș
terea adaosului de acord, 
prin majorarea sporului 
pentru vechime în aceeași 
unitate, prin mărirea cote
lor de constituire a fon
dului de participare a oa
menilor muncii la realiza
rea producției, a beneficii
lor și la repartizarea be
neficiilor, precum și stimu
larea exportului.

Prin aplicarea prevede
rilor Decretului Consiliului 
de Stat, peste 13 800 oameni 
al muncii din agricultura 
și industria alimentară a 
județului nostru vor bene
ficia, începînd cu această 
lună, de majorarea retri
buției, ceea ce reflectă 
grija sporită ce se acordă 
ridicării nivelului de trai 
al acestei categorii de lu
crători, creșterii contribu
ției personalului muncitor 
din sectoarele respective 

sporită și răspunderea pen
tru lucrul făcut sînt cîte- 
va elemente care, îmi face 
plăcere să o spun, ne 
caracterizează munca. Sar
cinile pentru anul acesta 
sînt mari, dar le facem 
față cu succes.

O. E. I este cu planul 
realizat „la zi", calitatea 
oțelului elaborat este urmă
rită aici cu maximă aten
ție. Și totuși se mai în
tâmplă să iasă mărci în 
afară de program, cu di
ferite abateri, pentru care 
vina o poartă și cei care-și 
pun semnătura pe fișa 
-mărcii respective. Numărul 
lor este redus, dar ele 
există.

— Urmărim 6ă topim cu 
carbonul corespunzător 
pentru marca stabilită, să 
obținem analize optime — 
arăta prim-topitorul Ștefan 
Popa, de la cuptorul nr. 1. 
In majoritatea cazurilor 
reușim, dar se mai întâm
plă să n-ai una, alta, alte
ori, ca să fiu sincer, nu 
ești atent și marca nu se 
mai încadrează în anali
zele chimice prescrise.

— în această situație — 
a completat tehnologul sec
ției Lucian Popovlci — se 
iau măsuri prompte în 
vederea încadrării mărcii 
în sortimentul zilnic plani-
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la progresul general al pa
triei noastre. Noua majo
rare a retribuției reprezin
tă un puternic stimulent 
în vederea amplificării 
contribuției personalului 
muncitor din agricultură și 
industria alimentară la 
realizarea în acest an — 
așa cum a cerut secretarul 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu — 
a unor producții agricole 
record. în acest context, se 
impune ca personalul mun
citor din unitățile agricole 
de stat și cooperatiste, în 
mod deosebit mecanizato
rii și cadrele tehnice, să 
acționeze cu fermitate pen
tru pregătirea tuturor con
dițiilor politice, organiza
torice și tehnice necesare 
desfășurării exemplare a 
lucrărilor din campania a- 
gricolă de primăvară, pu
nând astfel temelii trainice 
obținerii unor recolte si
gure și stabile. De aseme
nea, lucrătorii din indus
tria alimentară sînt che-

(Continuare in pag. a 3-a)

I.M.C. Bîrcea. Inginerul șef de schimb Adrian Max ?i 
operatoarea Elisabeta Turzai în fața pupitrului de coman
dă pentru dozarea materiei din care se prepari betonul 
celular autoelavizat.

PROGRAMUL UNIC - programul 
dezvoltării fiecărei gospodării țărănești

Vrednicia țăranului se cunoaște după cite animale crește
în satul necooperativizat 

Cucuiș, comuna Beriu, 
printre cei mai vrednici 
crescători de animale se 
numără și țăranul cu gos
podărie particulară Nicolae 
Barbu. El se ocupă de 
mulți ani de această în
deletnicire, care-i asigură 
existența și-i dă depline 
satisfacții. Pe bună drep
tate Nicolae Barbu spune 
că cel mai bine îl poți 
caracteriza pe țăran după 
numărul și calitatea ani
malelor pe care le crește 
în gospodăria sa. Cum 
poate fi caracterizat inter
locutorul nostru, nu ne-o 
spun deeît faptele. în pre
zent are în gospodăria 
proprie 140 de oi și 70 de 
miei fătați pînă acum, 12 
porci, două vaci și un cal.

Pe lingă că este un bun 
crescător de animale, 
Nicolae Barbu se situează, 
în același timp, în rîndul 
producătorilor agricoli care 
contractează și livrează 
la fondul de autoaprovi- 
zionare și la fondul de 
stat cantități sporite de 
produse animaliere. Ca 
dovadă, pentru acest an 
are încheiate contracte 
pentru 250 kg brînză, 300 
kg carne de oaie, 10 ber- 
becuți pentru export, 250 
kg lînă și alte produse 
agroalimentare.

Prin exemplul personal 
— aprecia deputatul 
Nicolae Hogman, din satul 
necooperativizat Hărțăgani, 
comuna Băița —, putem 
influența și pe alți cetă
țeni de la sate să-și aducă

o contribuție tot mai în
semnată la realizarea pre
vederilor Programului de 
creștere a producției a- 
gricole în gospodăriile per
sonale ale membrilor coo
perativelor agricole de pro
ducție și în gospodăriile 
țăranilor particulari, care 
poate și trebuie să fie con
siderat ca program al ri
dicării bunăstării între
gului nostru popor. Nicolae 
Hogman are în gospodăria 
sa 12 bovine și 21 de 
porci. Din surplusul de 
produse va vinde pe bază 
de contract 1600 1 lapte 
și peste 400 kg carne.

Un vrednic crescător de 
animale este și Mircea 
Meda, țăran cu gospodă
rie particulară din satul 
Boiu, comuna Rapoltu

Mare. în gospodărie are 
două vaci, doi viței, patru 
porci și păsări. în concor
danță cu prevederile Pro
gramului unic, el a con
tractat cu statul lapte, 
carne și alte produse. Cele 
70 de familii din sat vor 
livra în acest an la fon
dul de autoaprovizionare 
și la fondul de stat, între 
altele, 800 hl lapte și 45 
de bovine îngrășate.

Iată exemple concrete 
care atestă însemnatele 
posibilități ce le au gos
podăriile populației în pri
vința sporirii efectivelor 
și producției animaliere, 
precum și a contribuției 
la fondul de autoaprovi- 
zionare și la fondul de 
stat.

NICOLAE TlRCOB



Pledoarie pentru drumul ales
Toți, se pare, a: optat 

definitiv pentru aceeași 
meserie, fiind astăzi ele-., 
în ultimii ani ai unuia 
din liceele agroindustriale 
din județ — cel din Geoa- 
giu. Toți au pornit în 
lumea satului, de unde dl', 
totdeauna a pornit drumul 
pîinii. Se vor întoarce ma: 
înțelepți, mai bine pregă
tiți, în universul satului 
pentru a continua drumul 
părinților și a deschide 
drumul altora. Sînt entu
ziaști, încrezători in ei. 
în forțele lor. In necesi
tatea muncii lor. Toți sini 
uteciști, cu o înaltă con
știință a datoriei, animați 
de un puternic sentiment 
revoluționar. Și iată, ex
primate succint, gîndu- 
rile unora dintre acești 
viitori lucrători cu înaltă 
calificare, argumentele lor 
în opțiunea pentru mese
ria de agricultor.

„Aici m-am născut și 
am copilărit Aici am sim
țit pentru prima oară pul
sul naturii, aici am învă
țat ce înseamnă transpira
ția ierbii. Și poate că nu 
ni-aș fi simțit străină, 
străină de mine însămi, 
dacă brusca schimbare de 
mediu, ritmul nou al vie
ții, trepidația orașului 
n-ar fi pus capăt copilă
riei, Așa că la vîrsta la 
care am putut lua o hotă-

,Jn Călan nu găsești 
nimic deosebit care să te 
cheme la petrecerea în mod 
plăcut și util a timpului 
liber** — ne spuneau doi 
tineri muncitori din com
binat Vorbele lor însă 
ne-au îndemnat, la sfîrși- 
tul săptămînii trecute să 
întreprindem un raid in 
orașul de pe Strei, pentru 
a constata, pe viu, cît 
adevăr și cîtă încercare 
de a justifica unele ca
rențe în comportare cu
prindeau spusele celor doi 
tineri.

Deci, o zi de sîmbătă în 
mijlocul tinerilor călăneni. 
Ce fac ei la sfîrșit de 
săptămînă, ce posibilități 
de petrecere a timpului 
liber le sînt oferite ? Un 
prim răspuns l-am căutat 
la casa de cultură. Aici, 
la ora 17 rula filmul ar
tistic românesc „Un petic 
de cer“. între spectatori, 
cei mai mulți erau elevi 
de liceu. în sala de la 
parter se făceau pregă
tirile pentru nelipsita dis

rlre (deși părinții s-au 
lăsat destul de greu îndu
plecați), m-am decis să 
mă întorc fa sat opCr.d 
pentru acest liceu, pentru 
meseria de horticultor-. 
OChaela Fir*. clasa a XI-a 
horticultori).

„Ce poate fi mat fru
mps ca atunci rfsd lo- 
ciezi. să simți puterea ae- 
ru-Ui nepcluat. să srm-j 
imensitatea spațiului pe 
sare țj-o ui simpla roti
re a privirii bt veșulua ei 
căutare. peste îaaar.je 
cimpHlw. peste Svezile 
dealurilor și pâșuije 
munților ? — mi-am zts 
atonei cind m-am hotărî:, 
spre bucuria părinților. să 
învăț această meserie. fa 
curînd voi absolv: acest 
liceu, la care am venit 
dintr-o iubire lăuntrică 
pentru animale, dtntr-o 
pasiune pentru munca ți 
viața la țară, eu care am 
fost obișnuit de aa.c. Și 
voi putea contribui ți eu 
Ia dezvoltarea comunei 
natale*. (Pcenar Ioaețeu. 
clasa a XI!-a veteri
nară).

„De ciad mă știu, acasă 
la Peșteana, de unde sirtt 
și unde vreau să mă în
torc, fie la terminarea li
ceului, fie la terminarea 
facultății, am avut vaci, 
porci, păsări. Așa că de 
mică am fost obișnuită cu 

Cu tinerii din Călan — la sfirșit de săptămînă
coteca. Dar pînă la primii 
pași pe ringul de dans—

— Căminul de nefami- 
liști nr. 1 — băieți. La
cătul care zăvora ușa de 
la intrarea în club ne-a 
invitat prin camere. De 
la tânărul electrician Petru 
Pândele, de la atelierul 
PRAM din C.S.V. Călan, 
membru al comitetului de 
cămin am aflat: „Televi
zorul din club a devenit, 
din toamna anului trecut, 
simplu mobilier. S-a găsit 
un „grijuliu" care să-l 
descompleteze de piese. 
Ce fac căminiștii ? Care 
prin camere, care prin 
oraș, la film și restauran
te. Se tot vorbește de 
acțiuni ale U.T.C. cu tine
rii din căminele de nefa- 
miliști. îmi amintesc de 
ultima astfel de acțiune, 
ceva cu educația materia- 
list-științifică; era pro
gramată acum 4—5 luni, 
dar n-au venit organiza
torii. Ce-i drept, nici bă
ieții de la cămin nu se 
prea îmbulzeau. Asta-i 
tot, din păcate**. 

animalele, cu grija lor. 
Cu timpul am ajuns să le 
iubesc. Șt această Iubire, 
la care am adăugat do
rința de a trata, a vinde
ca $1 a face bine, m-a 
determinat să-mi aleg v 
ceastă profesie-. (Daniela 
Xicod-x, clasa a XI-a

.Ceea ce Uvățăm aici, 
«f'-t cri'. ~<«4 că ce va fi 
de aa rea. folos și strictă 
taesesriate In practică. De 
aceea taot să-aL însușesc 
rit an bine cunoștcațele 
pcedaae. pentru ca acuma- 
țările acestor ani să-ari fie 
de aa real ajemr acolo 
aude vei munci. Pentru 
că. indiferent dacă mă vai 

manei tu arid parte, vrevu

anrarhniersa. conștientă
filed de •*?: riarts e și 
satisfar'-ia pe care țx-o 
rieră atunci riad o faă 
ca drac*. (Aurora Todcai. 
riasa v XI-a rocfehsrie).

SU: glod an exprimate 
sincer și firesc, care fac 
riut-l orice .~<w*r tarta, 
eie dezvăinxnd na adevăr 
de netăcădaxt — drăcos, 
tea șl Izbirea pestra ritv 
ca părtriutC-zi — zsti- 
’.uindu-se in acelzs. tring 
ca o pledoarie pentrg 
drumul ales.

C DANESCU,

Nimic in plus la cămi
nul fetelor. Doar, că, la 
club, televizorul era bun.

_ Din nou la casa de 
cultură A început disco
teca. Demirel Epure, elev, 
clasa a X-a, Liceul indus
trial Călan: „Majoritatea 
celor care vin la disco
tecă sînt elevi. Și la școa
lă facem reuniuni, dar 
acolo sintern mai reținuți. 
Ne place să dansăm, dar 
nu numai atit Ce frumos 
ar fi să se organizeze și 
concursuri gen „Recunoaș
teți interpretul jocuri 
distractive".

„Și să nu ai unde bea 
o citronadă sau un suc ! — 
intervine Tiberiu Mihăes- 
cu, lăcătuș la uzina cocso- 
chimică. Cu tovarășa Zoia 
Gruia, de la casa de cul
tură am vorbit și am înțe
les că spațiu pentru un 
bufet există deja amena
jat. Dar cei de la I.C.S. 
Mixtă Călan nu fac ni
mic. Spun că n-au perso
nal. Așa o fi ? Casa de 
cultură este împresurată 
de două restaurante, un

Lucrări de artă care 
își așteaptă valorificarea

Decebal, Horia, Cloșca, 
Crișan, Avram Ianeu sînt 
cinci din personalitățile 
proeminente ale istoriei 
noastre naționale pe care 
memoria pămîntului hune- 
dorean îi păstrează la loc 
de cinste.

în urmă cu ani de zile, 
elevi ai Liceului de artă 
din Deva, ca un pios oma
giu, și-au ales ca temă a 
lucrării de diplomă, rea
lizarea Custurilor acestor 
eroi ai neamului. întâm
plarea a făcut ca zilele 
trecute să reîntîlnim a. 
ceste lucrări, de ținută 
artistică, acolo unde ne 
așteptam mai puțin — în 
curtea grădiniței cu orar 
prelungit nr. 4 din Deva. 
Șl aceasta nu pentru că 
acolo și-ar fi găsit un loc 
de cinste (așa cum s-a

VA PREZENTAM

Formația
Constituită in o nul 1977, 

formația vocol-instxumen* 
to-ă _B-e«s* c Clubului 
bneretu'ui die Deva este 
ostâzi uao cf cue cete mc 
cunoscute și tedrogite gru
pări de --zcă rock din 
jodef. pe'-
■*>ne-t -epenor'^d p per. 
tecțc<Mv-și teh-wco in- 
»e-p--escr «c. membrii fo'- 
■Mțtei ou lansat in cei 
șapte cri de octivitote co
in-vă ->u~e'oose compozi
ții proprii, prețuind, de ose- 
-e--ec, o bună parte o 
metedi lor co'soc'cte din 
repertoriul -cțxsnc! și in- 
temoponc'- Formosa este 
o prezență constantă la 
•-»te d-- ooo«tes<ărite 
curt-rc'-ortisPce c--gc- zcte 
te Deva șl In județ. Pcr- 
0 tipie d te ec’J. a ttl-a 
și a W-c e>e FesbvaUui 
matte'-c* .Grtxea Româ
niei". trupul deveon a 
obținut de Fecoe dată 
loci? H pe țc'ă, tec pe 
care s-o situat și soăstui 
vocal Laureon Bran, la ul
tima ediție. Ca urmate a 
calității repertoriului și 
interpretării, grupul .Bre
vis" a fost invitat în anul

1,1 milioane lei - prin acțiuni patriotice
Pentru realizarea sarci

nilor economice finanțate, 
organizațiile U.T.C. din o. 
rașele și satele județului 
au organizat din primele 
zile ale anului ample ac
țiuni de colectare a fieru
lui vechi, ambalajelor din 
sticlă, materialelor textile 
și hîrtiei. în cele două luni 
trecute din an, uteciștii din 

bar de zi și o cofetărie ; 
nu s-ar putea renunța la 
un om intr-o seară...

Marcel Pîrvulețu, 22 de 
ani, electronist la 
R.EA..M.C. în combinat: 
Avem la dispoziție o zi 
pe săptămînă, joia, toată 
casa de cultură. Dar „joia 
tineretului" înseamnă, din 
păcate, doar discotecă. Am 
solicita ca și Comitetul 
orășenesc al U.T.C. să ne 
sprijine mai mult în or
ganizarea unor acțiuni, în 
popularizarea lor. în alte 
părți uteciștii se plîng că 
nu au unde să-și țină 
acțiunile. Aici, joia di
mineața, dar și după-a mia- 
za, în sălile de șah, rummy, 
de gimnastică domnește o 
absolută... liniște".

în aceeași seară de 
sîmbătă, la cantina com
binatului siderurgic avea 
loc balul oamenilor mun
cii din cele trei secții de 
turnătorie. Și aici, la 
seara distractivă, la fel ca 
și în secțiile de produc
ție, majoritatea pârtiei, 
panților erau tot tinerii. 

întâmplat cu sculpturile 
din incinta Liceului in
dustrial nr. 1), ci pentru că 
prin mutarea Școlii gene
rale de artă într-un nou 
local, din motive obiec
tive sau subiective, sculp
turile au fost uitate în 
curtea grădiniței.

Pentru că în acest an 
poporul nostru aniversează 
două secole de la izbuc
nirea răscoalei lui Horia, 
Cloșca și Crișan, ne* gîn- 
dim că aceste lucrări ar 
putea fi valorificate. Unde, 
cum ? Problema este de 
competența organelor lo
cale ale culturii și educa
ției socialiste și credem că 
vor studia această propu
nere.

DAN CÂMPEAN, 
corespondent

„BREVIS“
1983 să cinte in două din 
emisiunile pentru tineret 
oie televiziunii și a înre
gistrat in studiourile radio 
trei melodii. Una dintre 
compozițiile grupului 
— „Cerem lumii pace" — 
s-a bucurat de un suc
ces deosebit, ureînd, in 
runa octombrie 1983, pe lo
cui I in topurile emisiunii 
pentru tineret Recent for
mația „Brevis" a avut o 
nouă apariție la televi
ziune. Genul abordat cu 
predilecție de formație este, 
firește, muzica rock, dar 
cintiă și muzică disco sau 
hocd-rock. Cine sint mem
brii grupului .Brevis* ? Pro
fesorul de muzică Tiberiu 
Nteteo (oape), conducăto
ri forarațtei. subinginerui 
Rudod Plosser (chitară 
solo, «ocol), subinginerui 
Den Cordea (chitoro bas), 
tehrucionul A exondru De- 
be ec'u (percuție) și tehnl- 
cionul Loureon Bran, solist 
vocal. Ce fac acum ei ? 
Se pregătesc pentru o por- 
ticipare cit mai bună in 
ediția a V-a a „Cintării 
României" și pentru un 
viitor turneu prin județ.

județul nostru au colectat 
aproape 2 000 tone de fier 
vechi, peste 55 000 sticle și 
borcane, însemnate canti
tăți de materiale textile șl 
hîrtie, în valoare totală de 
peste 1,1 milioane lei. Ute
ciștii din Hunedoara, Deva, 
Petroșani, Buceș, Vața de 
Jos și Blăjeni s-au detașat 
în aceste acțiuni.

Așa cum ne spuneau ute
ciștii Nicușor Teodorescu, 
lăcătuș și Teodor loja, 
turnător, cei care sînt 
fruntași în muncă pe 
combinat știu să fie cei 
mai buni și în organiza
rea serilor cultural-edu
cative. Dansul, gluma, voia 
bună confirmau din plin 
spusele lor.

Deci, afirmația precum 
că „în Călan nu ai nici 
cum și nici unde să-ți 
petreci timpul liber" nu 
este întru totul justificată. 
Este incontestabil însă fap
tul că organizațiile U.T.C. 
din oraș dispun de se
rioase rezerve în ce pri
vește organizarea și des
fășurarea acțiunilor cultu
ral-educative și distracti
ve pentru tineret. Rapoar
tele de genul „s-au orga
nizat atâtea acțiuni", „au 
participat atîția tineri" nu 
acoperă lipsa de inițiativă 
și implicare în acest do
meniu al educării și for
mării pentru muncă și 
viață a tinerei generații.
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Dragostea pentru trac- 
1 toare și mașini agricole 
i Vasile Meltiș o poartă in 

suflet de peste 20 de ani. 
Din copilărie. Mai precis, 

I lice, dintr-o dimineață de 
i primăvară, in care, aflln- 

du-se cu oile pe islazul 
1 satului său, Șteia, a văzut 
i pentru prima 

tractor. Atunci a 
rit in el dorința

1 tace tractorist. 
, care a devenit 
in 1972, odată 
solvi re a școlii 
nale de profil, tind a fost 
repartizat la S.M.A. Baia 
de Criș. De atunci a ră
mas aici, muncind pe 
toate tipurile de mașini 
agricole, unde și cînd a 
fost nevoie, pe ogoarele 
unităților cooperatiste din i 
zonă. De cițiva ani Iu- ! 
crează in brigada I, la 1 
ferma vegetală a C.A.P. 
Brad. Iar dacă această t 
cooperativă obține la ora J 
actuală unele succese, un ț 
merit il au și mecaniza- l 
torit din formația 
să de Marin Sim, 
n; za tori din rindul 
se detașează prin 
pere, hărnicie, 
ciozitate și responsabili
tate in muncă Vasile Mel
tiș, tinărul de 27 de arii. 
Pricepere pe care a do
vedit-o de nenumărate ori 
in campaniile fierbinți, 
cind bătălia recoltelor se 
da fără răgaz din zori in 
noapte și, deseori, chiar 
la lumina stelelor. Price
pere pe care a demon- 
strat-o însă și prin locul ț 
III pe țară, ocupat Iurta 
trecută in finala concur
sului profesional „Olim
piada mecanizatorilor". 
Loc trei care vine după 
ce doi ani consecutiv 
s-a situat pe locul intri 
pe județ.
- Ce este, de fapt, un 

mecanizator, Vasile Mel
tiș ?

— Vedeți, multora U se 
pare simplă profesia și 
munca noastră. Te urci pe 
tractor 
plugul după tine, 
mar puțini 
mecanizator bun trebuie 
să cunoască toate tipu
rile de mașini agricole 
care apar, să știe rotația 
culturilor, să tacă repede 
și precis reglajele mași
nilor in funcție de teren 
și cerințele agrotehnice. 
De asta depinde calita
tea lucrărilor, rodnicia pă- 
mint ului.
- Știm că totdeauna 

mașinile pe care lucrezi 
iți merg „ceas"...
- Îmi place 

probleme pe ogoare și 
de aceea 
cheia pe 
mai mare 
cind ies pe clmp și simt 
mirosul reavăn al braz
dei întoarse...
- ta anul 

cîpi la „<
— Mai. Și trag la locul 

tntil.
- Atunci, succes 1

și „dar bice" cu
Dar 

știu că un
ț

i

i
mul mai parti- l
.olimpiadă" t 1

Qî i i.l /

să n-am

mereu cu 
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Căutătorii deW
Xntîi am numărat sticle

le : una, două, douăzeci. 
Prea ne-au stat în cale în 
dezordinea ce domnea ta 
sala mare a căminului cul
tural din Brănișca. Apoi 
am numărat... tot sticle. 
La o distanță de un metru 
de celelalte. Tot 20. ~
aflate în cabina de 
iecție, care numai o 
menea destinație nu 
(aparatul de proiecție se 
afla în sala mare, pe o 
masă, neisigurat, la înde_ 
mîna tuturor). Pe scenă, 
tot sticle. Mai puține însă. 
Dezordine, murdărie, păian
jeni... Un decor dezolant 
oferea, așadar, interiorul 
așezământului de cultură 
din plin centrul comu
nei, în contrast cu exte
riorul clădirii, recent reno
vată. Dincolo de acest ex
terior — nimic demn de a 
reține atenția. Nici măcar 
un program de activități, 
nici măcar o vitrină de 
afișaj care să spună ceva 
despre viața spirituală a 
așezării. Ceva speranțe 
ne-a dat un litou mic, 
prins cu pioneze de rama 
unui geam. Dar acesta 
anunța că va rula — în 
urmă cu două săptămînl ! 
— filmul „Curcubeul celor 
trei speranțe".

După o asemenea întîl- 
nire cu așezământul care 
trebuie să asigure cadrul 
adecvat desfășurării activi
tăților politico-educative 
și cultural-artistice, am 
stat de vorbă cu localni
cii — țărani cooperatori, 
forestieri, elevi, casnice, 
întrebarea „La ce mani
festări ați participat în 
această iarnă la căminul 
cultural ?“ primește multe 
răspunsuri și tot atîtea 
adevăruri dureroase. „Păi, 
n-am avut la ce !“ „La un

comori“ caută

Dar 
pro- 
ase- 

avea

film, că tot a fost festi
valul lui !“, „Am fost, In 
decembrie, cînd au dat 
copiii program artistic". 
„Apoi, cînd e vorba de un 
spectacol, tot de copiii de 
școală tragem, că alte for
mații artistice n-avem în 
sat", „N-avem pentru că 
nu se ocupă nimeni I La 
Boz de ce sînt ? De merge 
toată suflarea satului la 
cămin. Omul sfințește lo
cul, acesta-i adevărul I" 
„La Boz se poate, aici la 
centru de comună de ce 
nu se poate"?

— Lipsește preocuparea, 
răspunde președintele coo-

ORELE DE IARNA 
ALE CĂMINULUI 

CULTURAL

perativei agricole de pro
ducție, Tovică Manea. Tre
buie dinamizată această 
activitate și să știți că se 
poate, avem cu cine, avem 
cadre.

Dar cine să le stimuleze 
participarea ? Directorul 
căminului cultural — Ru
bens Bâc, directorii ad- 
juncțl — prof. Maria Do- 
brei, prof. Letiția Cismaș, 
consiliul de conducere al 
căminului, deci tocmai cei 
învestiți cu răspunderi aș
teaptă ei înșiși să fie... mo
bilizați. Acum, cînd la 
sate etapa de masă a celei 
de-a V-a ediții a Festiva
lului național „Cîntarea 
României" trebuie să se 
afirme prin ștafeta folclo
rică „Căutătorii de co
mori", la Brănișca cei 
învestiți cu răspunderi 
caută justificări. „E greu, 
nu avem tineri". „Noi am 
avut în ediția trecută un 
grup vocal al cadrelor di
dactice. Poate îl vom pre-

justificări 
găti iar". Modestă anga
jare din partea unui di
rector de școală și adjunct 
de cămin cultural! „Noi 
am înscris și raportat la 
județ 
tice 
ne-a _
Rubens Bâc, directorul că
minului cultural. Dar cît 
le-am căutat, ta sat nu 
le-am aflat I Am înțeles 
însă că s-au trecut la nu
mărătoare și formațiile 
artistice de la Boz și Târ
nava. Oricît am socotit, 
n-a ieșit la adunare nici o 
pătrime din cele „înscrise" 
în festival. La Boz, 
țătorii Maria 
Curcă au făcut din 
nul cultural casa de 
nă a satului. 600 de lo
calnici, întreaga așezare, 
a participat la sărbătoa
rea „Zilei majoratului", 
devenită aici tradițională, 
cea mai dragă manifestare. 
„Vin la noi și cei din Bră
nișca, atît e de frumos 1“ 
— se mândresc bozenli. Și 
nu-i săptămină să nu se 
audă ta încăperile cămi
nului cultural animația 
pregătirilor unor manifes
tări. La Brănișca însă, 
unde în orele de iarnă 
căminul cultural ar trebui 
să se afirme ca un real 
centru de educație poli
tică, cetățenească, o bază 
materială bună este insu
ficient valorificată, iar ani
matorii vieții spirituale 
lasă tot mai mult loc 
acalmie!. Ceea ce se pe
trece aici este imputabil 
inclusiv Comitetului comu
nal de partid și Consiliu
lui popular comunal, răs
punzătoare de întreaga 
activitate din teritoriu.

14 formații artis
ta noua ediție" — 
asigurat tovarășul

tavă- 
și Petru 

căml- 
lumi-

LUCIA UCIU

încă 13800 oameni ai muncii din județul nostru 
retribuției
diții a cerințelor consuma
torilor. Răspunsul concret 
al oamenilor muncii din 
agricultură și industria a- 
limentară la majorarea re
tribuției trebuie să îl con
stituie, firește, faptele lor 
de muncă, angajarea 
nară pentru realizarea 
proșabilă a planului 
acest an și întregul 
cinai.

beneficiază de majorarea
(Urmare din pag. 1}

mați să asigure utilizarea 
judicioasă a capacităților 
de producție, creșterea in
dicilor de valorificare a

materiei prime și a ran
damentelor, diversificarea 
In continuare a sortimen
telor, potrivit programelor 
stabilite, în scopul satisfa
cerii în tot mai bune con-

CÎTEVA CALCULE PRIVIND EFECTELE 
MAJORĂRII RETRIBUȚIEI PENTRU:

UN TRACTORIST încadrat în categoria a 4-a bază, 
cu peste 20 de ani vechime, cu munca în acord glo
bal, IN CAZUL DEPĂȘIRII CU 10 LA SUTA ' 
CINTLOR DE PLAN :

— Retribuția tarifară de încadrare
— Spor de acord global — 10 Ia sută
— Spor de continuitate
Total retribuție nominală
— Compensații pentru majorarea unor 

prețuri la energie și combustibil 
(900 lei/an)

— Compensație potrivit Decretului 46/1982
— Total venituri realizate drept consecin

ță a faptului că este încadrat în pro
ducție și lucrează in condițiile arătate

UN MUNCITOR din industria alimentară, în ace
leași condiții :

— Retribuția tarifară de încadrare
— Spor acord global 10 la sută
— Spor de continuitate 
Total retribuție nominală
— Compensație pentru majorarea prețu

lui Ia energie și combustibil
—- Compensație potrivit Decretului 46/1982
Total venituri realizate drept consecință 

majorării retribuției

A SAR-

2 205
220
220

2 645

lei 
lei 
lei 
lei

a

ADUNĂRI DE DĂRI DE SEAMĂ SI ALEGERI

ÎN ASOCIAȚIILE DE LOCATARI

Buna gospodărire și 
înfrumusețare a 

cartierului - opera 
colectiva

prag de primăvară,

75 lei

190 lei

3 130

2 111
211
211

2 533

75
190

2 928

lei

lei 
lei 
lei 
lei

lei 
lei

Iei

îmbunătățirea calității oțelului
(Urmare din pag. 1)

ficat. La noi însă abate
rile tehnologice de acest 
gen sînt tot mai rare, 
pentru că, în general, toți 
oțelarii urmăresc clipă de 
clipă bunul mers al șar
jelor.

Subin-ginerul Nicolae 
Oargă, secretarul comitetu
lui de partid de la O. E. I 
a ținut să evidențieze ho- 
tărîrea, dorința 
celor peste 160 
niști ai secției, 
oțelarilor de 
numai oțel de 
sorti mentația 
tea prevăzute.

fierbinte a 
de comu- 
a tuturor 
a elabora 

calitate, în 
și can ti ta - 
A reliefat

aportul tinerilor la înde
plinirea planului, compe
tența și permanenta lor 
strădanie de a asimila noul, 
de a ține pasul eu noile 
cuceriri ale științei și teh
nicii în siderurgie, de a 
rezolva operativ proble
mele care apar în pro
ducție. Oțelarii hunedoreni 
sînt puternic antrenați ta 
muncă pentru a obține 
în cinstea evenimentelor 
care urmează — aniver
sarea a 40 
actul istoric 
gust 1944 si 
XlII-lea al 
realizări
bune la producția de oțel.

de ani de la 
de la 23 Au.
Congresul al 
partidului —

dintre cele mai

Utilizarea
rațională 

a mașinilor
(Urmare din pag. 1)

ple- 
ire- 

pe 
cin-

>'în
membrii asociației de loca
tari nr. 4, din municipiul 
Deva, au făcut 
activității pe anul 
au procedat la 
noului comitet, a 
de cenzori șl a administra
torului asociației. A fost o 
analiză temeinică, princi
pială a modului ta care 
această microcolectivitate 
din centrul municipiului 
și-a respectat obligațiile 
civice de bună gospodă
rire a imobilelor, a spa
țiilor și zonelor verzi, de 
ordine, liniște și curățenie, 
de economisire a apei, 
gazelor și energiei electri
ce — domeniu în care 
asociația nu are probleme 
deosebite.

în cuvlntul unor parti- 
cipanți la discuții — Si- 
mion Pavel, Carol Alic, 
Maria Costea, Nicolae Tri- 
teanu, loan Papană — s-a 
evidențiat, pe bună drep
tate, munca susținută a 
comitetului asociației — 
îndeosebi a președintelui 
acesteia, Nicolae Floca, și 
a administratorului Romu
lus Ștefănescu —, concre
tizată șl prin aceea că 
locatarii îșl achită la 
timp taxele comune, ne- 
existînd nici un restan- 
țier, că indicatorii econo
mici au fost realizați con
form planului, 
trețlne, în general, 
microclimat de bună 
țelegere, de ordine și 
mos în cartier.

Sigur, toate acestea 
șl urmarea perseverenței și 
solicitudinii unor locatari 
ca Sebastian Popa, Olivia 
Zontea, Maria Costea, loan 
Herlea, Mihai Nichițelea, 
Eugen Kalman, Petru Gro
za, Kovacs Francisc, Mihai 
Coroiu, Adrian Voicu, Ro
mulus Albu, M'rcea Rado
vici și alții, care mani
festă interes și spirit gos
podăresc pentru casa, pen-

bilanțul 
1983 și 
alegerea 
comisiei

că se în- 
un 
în- 

fru-

stat

care tră-

vorbitori 
loan Da-

tru cartierul în 
iese.

Totodată, unii 
— Teodor Pop, 
vidoiu, Ștefan Budai — au.
recomandat noului comi
tet, președintelui acestuia 
șl administratorului aso
ciației să desfășoare o ac
tivitate colectivă, cu sar
cini concrete 
membru, mai 
insiste mai 
întreținerii 
fondului locativ — aceas
ta și cu 
consistent 
Deva —, 
mai hotărît pe 
acțiunile de 
podărire și înfrumusețare 
a cartierului, să-i sensi
bilizeze pe părinți în edu
carea copiilor care contur
bă liniștea, degradează 
pomii, gardul viu, zonele 
verzi, au manifestări nega
tive la comportament în 
general, să ia măsuri îm
potriva celor ce deprecia- 
ză bunuri materiale ori 
încalcă instrucțiunile de 
conviețuire în cartier.

S-a desprins, de aseme
nea, necesitatea vegherii 
ta continuare cu maximă 
exigență din partea comi
tetului, 
tuturor 
lizarea 
nomlci 
încadrarea 
tuturor cetățenilor în co
tele stabilite de energie 
electrică și gaz metan, la 
economisirea apei reci și 
calde, la un sprijin mai 
susținut din partea fiecă
ruia privind buna gospo
dărire șl înfrumusețare a 
cartierului, menținerea or
dinii, liniștii și curățe
niei, a unui climat sănă
tos de întrajutorare și 
conviețuire.

pe fiecare 
dinamic, să 

mult asupra 
și reparării

sprijinul mal 
al 

să-i
G.I.G.C.L. 
mobilizeze 
locatari la 
bună gos-

administratorului, 
locatarilor la rea- 
Indicatorilor eco- 
ai asociației, la 

riguroasă a

DUMITRU GHEONEA

remarca Mircea Lu- 
șeful secției scu- 

Aceasta ne obligă 
co

pe multiple pla-

zatoare în acest an și vor 
fi. la fel în continuare. 
„La sfîrșitul anului viitor 
producția de S.D.V. a sec
ției se va tripla, creștere 
realizată în principal pe 
seama productivității mun
cii
gojanu, 
lărie.
la o muncă susținută, 
lectivă, 
nuri. Va trebui să ne îm
bogățim 
că, să completăm efecti
vele pe fiecare mașină și 
schimb, să întărim asis
tența tehnică, să asigurăm 
din timp, pentru fiecare 
loc de muncă, documen
tațiile de execuție și mate
rialele, S.D.V.-urile nece
sare realizării planului și 
a comenzilor. Avem ta a- 
tenție, de asemenea, utili
zarea mașinilor de înaltă 
tehnicitate, îndeosebi a 
celor de copiere cu co
mandă și de frezat, pen
tru o gamă mai largă de 
piese și nu în ultimă 
instanță integrarea mai 
rapidă a muncitorilor ti
neri în colectiv, ridicarea 
pregătirii lor profesionale, 
pentru a putea prelua din 
mere 
care 
avea, 
sură 
riilor 
Iitate 
pun azi 
popor".

dotarea tehni-

sircinile mari pe 
le avem și Ie vom 
pentru a fi în mă- 
să răspundem erite. 
de productivitate, ca- 

și eficiență ee se 
în fața întregului

Astăzi, LANSARE 
DE CARTE

Astăzi, librăria , 
Densușianu" din 
găzduiește, începînd 
la orele 17, lansarea 
lumului „Simfonia în 
bastru" al poetului 
nedorean Necutal Chiri- 
ca. Volumul, apărut la 
Editura „Cartea Româ
nească", va fi prezentat 
<le Valeriu Bârgău. Se 
vor oferi autografe.

,Ovid 
Deva 

de
vo
al- 

hu-
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SĂPTĂMÎNA
DUMINICĂ, 4 MARTIE

• 8,30 Teleșcoală • 9,00 Alma
nahul familiei • 9,30 De strajă pa
triei • 10,00 Muzica pentru toți • 
10,30 Viața satului (parțial color) • 
11,45 Lumea copiilor • 12,35 Tele
filmoteca de ghiozdan: „Arabela" 
(color) • 13,00 Album duminical 
(parțial color). Din cuprins : * Telex 
★ Varietăți folclorice * Umor și mu
zică * Vocile Veacului: Luis Ma
riano * Cascadorii rîsului ★ Mic 
concert de prînz * Ritmuri core
grafice • 14,30 Desene animate * 
Drumuri printre amintiri * După 
amiază la... varietăți * Telesport * 
Flori pentru femeile lumii * Sec
vența telespectatorului • 18,00 Film 
serial. „Viața lui Leonardo da Vinci" 
(color) • 18,35 Micul ecran pentru 
cei mici • 18,55 1 001 de seri • 19,00 
Telejurnal (parțial color) • 19,15 
Cîntarea României • 19,45 Teleci- 
nemateca. Ciclul: Dosarele ecranu
lui. „Deznodămînt la Roma". Pre
mieră Tv. Coproducție franco-ita- 
liană • 21,20 Varietăți muzicale • 
21,50 Telejurnal * Sport (parțial 
color).

LUNI, 5 MARTIE

• 20,00 Telejurnal (parțial co
lor) • 20,20 Panoramic economic
(parțial color) • 20,40 Film româ
nesc în serial. „Codin" (color) • 
21,15 Film documentar • 21,25 Te
zaur folcloric • 21,50 Telejurnal 
(parțial color).

VIITOARE LA TELEVIZIUNE
MARȚI, 6 MARTIE

• 15,00 Telex • 15,05 Pagini 
muzicale • 15,15 Viața școlii • 15,35 
Karino (color) • 16,00 Ghana pe 
drumul dezvoltării • 16,15 Agro- 
zootehnia pe Înțelesul tuturor • 16,30 
închiderea programului 
lejurnal (parțial color) 
tualitatea în economie 
Pliniri și perspective • 
blicii un imn de slavă, 
triotice • 20,55 Teatru Tv.: „ __ 
rămîn mereu tineri" de I. D. Șer- 
ban • 21,55 Videotecă internațio
nală (color) • 22,20 Telejurnal (par. 
țial color).

• 20,00 Te.
• 20,20 Ac-
• 20,30 Ini- 
20,45 Repu- 
Cîntece pa-

„Cei ce

MIERCURI, 7 MARTIE

• 15,00 Telex • 15,05 Consulta
ții in sprijinul invățămîntului poli
tico-ideologic 
Festivalului 
României" • 
ba maghiară 
Telejurnal ( 
Actualitatea în economie

• 15,20 Laureați ai 
național „Cîntarea 

i 15,30 Emisiune în lim- 
i (parțial color) • 20,00 
(parțial color) • 20,20 

• 20,35
Cintecul și poezia care ne-au însoțit 
istoria • 20,50 Film artistic: „Cine 
iubește și lasă". Premieră Tv. Pro
ducție a Casei de filme Numărul 
Patru (color) • 22,20 Telejurnal
(parțial color).

JOI, 8 MARTIE

15,30 Școala educației cetățe. 
• 15,45 Studioul tineretului • 
Telejurnal (parțial color) • 

Femeile — importantă forță a 
și social al

nești
20,00
20,30
progresului economic 
patriei • 20,50 Omagiul țării femei
lor țării (color) • 21,45 Telejurnal

(parțial color) • 22,00 Un zimbet, 
un cîntec, o floare.

VINERI, 9 MARTIE
• 15,00 Telex • 15,05 Agronomia 

Tv. • 15,30 Viața culturală • 15,50 
La volan • 16,00 Emisiune în limba 
germană (parțial color) • 20,00 Tele
jurnal (parțial color) • 20,20 Ac
tualitatea în economie • 20,35 Vine, 
vine primăvara. Muzică ușoară cu 
tineri interpreți • 20,50 Cadran
mondial • 21,10 Film serial: „Vin- 
tul fierbinte" (color) • 22,00 Far
mecul operetei • 22,20 Telejurnal 
(parțial color).

S1MBATĂ, 10 MARTIE
• 13,30 Telex • 13,35 La sfîrșit 

de săptămină (parțial color). Din 
sumar : * De pe plaiuri oltenești — 
cîntece * Gala desenului animat
* Premiul I Absolut la Concursul 
internațional Muzical de Ia Citta di 
Stresa (Italia) — Simona Moise * 
Tainele naturii... * Pe acest pămint 
— versuri * Telerecital * Uzine vii
* Magnetoscop muzical * Telesport
* 16,25 împliniri și perspective : 40
de ani de mărețe transformări re
voluționare sub conducerea partidu
lui. Azi, județul Bacău • 16,45
Săptămîna politică • 19,00 Telejur
nal * Sport (parțial color) • 19,20 
Teleenciclopedia • 19,50 Film se
rial. „Jean Christophe" (color) • 
20,45 Telefilmoteca de aur: Anna 
Pellea (II). Medalion cinematografic 
și teatral (color) • 21,35 Melodii de 
neuitat (I). Spectacol-concert de 
muzică ușoară românească • 22,15 
Telejurnal * Sport (parțial color) • 
22,30 Melodii de neuitat (II).
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încheierea sesiunii a Vil-a a Comisiei 

mixte guvernamentale româio-vietnameze

I.J.P.I.M.P.S. HUNEDOARA -DEVA 
cu sediul în str. V. I. Lenin, nr. 10, Deva

HANOI 1 (Agerpres). — 
La Hanoi s-au încheiat lu
crările celei de-a VII-a se
siuni a Comisiei mixte gu
vernamentale de colabora
re economică și tehnico- 
științiflcă româno-vietna
meză.

în spiritul înțelegerilor 
realizate cu prilejul con
vorbirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceausescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Le 
Duan, secretar general al 
C.C. al P.C. din Vietnam, 
privind amplificarea șl a- 
șezarea pe baze stabile, de 
lungă durată, a colaboră
rii dintre cele două țări și 
popoare, au fost examina
te .și convenite măsuri 
concrete privind dezvolta

rea în continuare a coope
rării economice, precum și 
a schimburilor reciproce 
de mărfuri.

Protocolul sesiunii a fost 
semnat de președinții ce
lor două părți în comisie, 
tovarășul Ludovic Fazekaș, 
membru al Comitetului Po
litic Executiv al C. C. al 
P.C.R., viceprim-ministru 
al guvernului Republicii 
Socialiste România, și Tran 
Phuong, membru al C.C. 
al P.C. din Vietnam, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al R.S. Vietnam.

A fost semnat, totodată, 
protocolul privind schim
burile de mărfuri și plă
țile pe anul 1984 între Re
publica Socialistă România 
și Republica Socialistă 
Vietnam.

Conferința pentru dezarmare de la Geneva

De la 1 martie a.c., țării noastre îi revine 
misiunea de a asigura, pentru o lună de zile, 

președinția conferinței

gg ROMA. - Miercuri 
s-au incheiat la Roma lu
crările celui de-al XVI-lea 
Congres al Partidului,,De- 
mocrat-Creștin Italian/ de 
guvemâmint, informează a- 
genția Reuter. Congresul 
P.D.C.I. a fost convocat 
înainte de termen, la cere
rea liderilor acestui partid, 
pentru examinarea unor 
probleme legate de alege
rile legislative anticipate 
desfășurate vara trecută. 
In funcția de secretar po
litic al P.C.D. a fost reales 
Cirioco de Mita.

■ AMMAN. - Regele 
Hussein al Iordaniei a de
clarat că discuțiile sale cu 
Yasser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv al Or
ganizației pentru Eliberarea 
Palestinei, referitoare la 
coordonarea punctelor lor 
de vedere in problema O- 
rientului Mijlociu, sint ..ex
trem de pozitive și foarte 
promițătoare".

■ VIENA. - La Viena 
continuă lucrările celei 
de-a doua sesiuni speciale

a Comisiei O.N.U. privind 
condiția femeii. După cum 
relatează agenția TASS, 
participanții la dezbateri 
s-au pronunțat, intre altele, 
pentru pregătirea corespun
zătoare a viitoarei confe
rințe internaționale de la 
Nairobi (1985), care va 
proceda la evaluarea re
zultatelor Deceniului Na
țiunilor Unite pentru drep
tul femeii, proclamat sub 
deviza „Egalitate, Dezvol
tare, Pace".

■ BOGOTA. - ..Grupul 
de la Contadora* - Colum
bia, Mexic, Panama și Ve
nezuela — se pronunță in 
mod ferm impotriva orică
rei imixtiuni străine in pro
blemele Americii Centrale 
— a declarat ministrul co
lumbian de externe, Rodri
go Lloreda Caicedo. în ca
drul unei conferințe de pre
să, el a relevat că în pre
zent se elaborează un 
plan complex vizînd instau
rarea păcii în această re
giune, ce urmează a fi dez
bătut în cadrul viitoarei 
reuniuni a Grupului de la 
Contadora, prevăzută să se 
desfășoare la 30 aprilie, la 
Ciudad de Panama.
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ÎNCADREAZĂ

pentru Secția nr. 1 Deva, următorul personal i 
muncitor:

• responsabil formație confecții textile

• croitorese confecții textile

• confecționere confecții textile

• lenjerese

Informații suplimentare se pot obține la se
diul întreprinderii, biroul P.I.R., telefon 14132, 
interior 5.

4

GENEVA 1 (Agerpres). 
Conferința pentru dezar
mare de la Geneva își con
centrează, în prezent, lu
crările asupra problema
ticii complexe a dezarmă
rii nucleare.

Ca o recunoaștere a apre
cierii deosebite de care se 
bucură concepția și iniția
tivele președintelui Nicolae 
Ceaușescu, poziția consec
ventă, constructivă a Româ
niei în problemele dezar
mării, de la 1 martie țării 
noastre îi revine, pentru o 
perioadă de o lună, misiu
nea de a asigura președin
ția conferinței.

Luînd cuvîntul, șeful de
legației române, ambasado
rul Ion Datcu, a relevat 
că, în condițiile unei în
grijorătoare lipse de rezul
tate pînă în prezent, a ne
gocierilor de dezarmare, 
ale intensificării fără pre
cedent a cursei înarmărilor 

,și riscului nuclear, succe
sul conferinței va putea 
consta numai în convenirea 
unor măsuri concrete, a u- 
nor rezultate pozitive pe 
calea opririi și inversării 
escaladării înarmărilor și a 
declanșării unui autentic 
proces de dezarmare.

JER,AL. De la platforme 
petroliere la orașe submarine (I)

Linia impresionantă de 
platforme petroliere care 
pășesc, parcă, pe Marea 
Nordului a atins limita po
sibilităților sale. Aceste 
instalații vor deveni inuti
le după ce se vor fi epui
zat sondele vechi și relativ 
puțin adinei. Specialiștii 
trebuie să se gîndească de 
pe acum la acele timpuri 
cînd țițeiul, gazele și mi
neralele vor trebui extrase 
de la adîncimi de un kilo
metru sau chiar mai mulți.

Actuala generație de 
platforme pe piloni meta
lici sau din beton, care se 
sprijină pe fundul mării, 
poate fi folosită numai 
pînă la adîncimi de 200— 
300 metri. Costul construc
ției unor platforme pentru 
adîncimi mai mari și pro
blemele care apar pentru 
realizarea lor cer soluții 
tehnice deosebit de dificile. 
De aceea, platformele tre
buie să se „lepede" de pro
priile lor picioare. Pentru 
aceasta, specialiștii oferă 
două soluții.

Prima dintre ele ar fi 
batiscaful din beton armat. 
A doua soluție ar fi ca în
treaga instalație de foraj 
și tot personalul să lucre
ze și să trăiască pe fun
dul mării. Pentru aceasta, 
vor fi necesare construcții 
subacvatice, în care să ve 
mențină o presiune atmo
sferică normală.

Prima soluție ar putea 
fi aplicată pentru adîncimi 
de 500—600 metri. Fixarea 
s-ar putea face prin anco
rare de piloni fixați pe

fundul mării. Tendința na
turală de plutire a con
strucției ar menține aceas
ta într-o poziție verticală 
stabilă, oferind doar posi
bilitatea unor oscilații la
terale mici.

Pentru cea de-a doua so
luție, o companie petrolie
ră britanică lucrează în 
prezent la elaborarea unui 
proiect, potrivit căruia toa
te instalațiile de foraj și 
anexe să fie amplasate în 
cinci cilindri din beton le
gați între ei și scufundați 
pe fundul mării la o adîn- 
cime de maximum 1 km. 
Tot pe fundul mării ar 
urma să fie amplasate și 
încăperile destinate perso
nalului. Pentru acestea ar 
urma să se folosească, de 
asemenea, cilindri cu lun
gimea de 65 m și diame
trul de 12 m. Un aseme
nea complex ar putea asi
gura producția unei canti
tăți de 100 000 barili de ți
ței pe zi.

Betonul este considerat 
drept cel mai potrivit ma
terial pentru adîncimi de 
circa 500 m, el fiind ieftin, 
greu și trainic în apa de 
mare, asigurînd un înve
liș protector foarte bun 
pentru armătura metalică 
a construcției.

Energia ar urma să fie 
asigurată de turbine cu 
gaze, amplasate pe o plat
formă la suprafața mării, 
care ar asigura atît depo
zitarea temporară, cit și 
transbordarea țițeiului ex
tras.

B. P.
(va urma)

MUREȘUL EXPLORĂRI DEVA - 
METALURGISTUL CUGIR 5-0 (3-0) 

în meciul amical de ieri, 
echipa deveană s-a impus 
autoritar în fața divizio
narei B Metalurgistul Cu-

★
PARIS 1 (Agerpres). — 

Miercuri, 7 martie, se vor 
desfășura meciurile tur din 
cadrul sferturilor de finală 
ale competițiilor europene 
intercluburi de fotbal.

în „Cupa campionilor eu
ropeni", echipa Dinamo 

întîlni, la 
formația Dinamo 
în celelalte trei 
urmînd să joace 
Viena — Dundee 
A.S. Roma — Dy-

echipa
București va
Tbilisi, 
Minsk, 
partide 
Rapid 
United, 
namo Berlin și Liverpool
— Benfica Lisabona.

★
ISTANBUL 1 (Agerpres).

— „Cupa Balcanică" la vo
lei masculin a fost cuce
rită de echipa 
București, care a 
neînvinsă turneul 
șurat la Istanbul.

Voleibaliștii români au 
întrecut pe rînd formațiile 
Partizan Belgrad, cu 3—1 
(15—12, 15—7, 14—16, 15— 
11), Ethnikos Atena, cu 
3—0 (15—7, 15—1, 15—9), 
și Galatasaray Istanbul, cu 
3—0 (15—8, 15—8, 15—5).

★
BĂILE HERCULANE 1 

(Agerpres). — La Băile

Dinamo 
terminat 

desfă-

Hnâca
publicitate

astăzi

gir, reușind o vietorie cate
gorică : 5—0 (3—0). Go
lurile au fost marcate de 
I. Popa (2), Preda, M. Ma
rian, și Mechinici.

lAr "A
Herculane începe
meciul internațional ami
cal de șah dintre selecțio
natele feminine ale Româ
niei și Bulgariei. Din echi
pa română fac parte Mar
gareta Mureșan, Elisabeta 
Polihroniade, Marina Po- 
gorevicl. Dana Nuțu, Ger
trude Baumstark și Maria
na Bădicl-Ioniță. Din for
mația oaspete nu vor lipsi
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cunoscutele jucătoare Mar- | 
garita Voiska, Rumiana 
Boiadjeva, Stefka Savova 
și Pavlina Anghelova.

★
STOCKHOLM 1 (Ager

pres). — în sala „Skandi- 
navium" din orașul suedez 
Goteborg se vor desfășura 
sîmbătă și duminică între
cerile campionatelor 
pene de atletism pe 
acoperit.

La actuala ediție a 
petiției, țara noastră 
reprezentată de Doina Me- 
linte (800 m), Mihaela Lo- 
ghin (aruncarea greutății), 
Fița Lovin, Maria Radu 
(1 500 m), Cristina Cojbca- 
ru (400 și 800 m) și Sorin 
Matei (săritura în înălți
me).

euro- 
teren

com-
va fi

ÎNTREPRINDEREA agricolă de stat 
HAȚEG

Str. Progresului nr. 35

ÎNCADREAZĂ DE URGENȚĂ:

• Doi mecanici agricoli, categ. IV-Vl - re
parații mașini agricole

• Doi lăcătuși mecanici, categ. IV-Vl - re
parații mașini agricole

• Doi lăcătuși mecanici, categ. II—V - repa
rații și întreținere instalații zootehnice, la 
complexul Bretea Română.

întreprinderea asigură locuință în orașul Ha
țeg, respectiv comuna Bretea Română.

Retribuirea în acord global, conform Legii 
nr. 57/1974.

*
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Pentru relații și încadrare, solicitanții se vor 
adresa la compartimentul personal al I.A.S. Ha
țeg, telefon 70403.

L-J

VfNZARE

• Vînd Dacia 1300, neridica
tă. Hunedoara, telefon 12969, 
după orele 16. (4332)

COMEMORĂRI
• Azi se împlinește un an 

de durere, dor și așteptare, 
de cînd inima dragului meu 
soț

GHEORGHE HOȚEA
a încetat să mai bată. Tq voi 
plînge mereu. Ița. (4266)

• Nu sînt cuvinte să poa
tă exprima durerea ce ne-a 
cuprins în dimineața zilei 
de 4 martie 1977, cînd 
ne-am pierdut soțul, fiul, 
fratele și unchiul

MIHAI SICHITIU
Oficierea comemorării se 

va face la cimitirul Hune- 
doara-Buituri, în ziua de 
4 martie.

• Colectivul oamenilor 
muncii de la Atelierul 
transport auto — I.P.E.G. 
Deva, profund îndurerat 
de încetarea din viață a 
colegului lor

IOV AN CORNEL, 
în vîrstă de 41 ani, trans
mite sincere condoleanțe 
familiei îndoliate. (4330)

• Soția Barabaș Mărioara și 
familia mulțumesc conducerii 
Centralei termoelectrice Min
tia, prietenilor, colegilor și tu
turor cunoștințelor pentru 
ajutorul acordat la greaua 
pierdere suferită prin decesul 
celui ce a fost sot sl tată

BARABAȘ GHEORGHE.
(4326)

• Soția Alexandra, fiica 
Violeta și întreaga familie 
mulțumește din suflet colegi
lor din secția reparații U.C.C. 
și tuturor prietenilor care au 
fost alături de noi în greaua 
încercare suferită la încetarea 
din viață a celui mai bun soț, 
tată, frate și prieten, tehni
cianul

PISICA GHIORGHE.
(C. 31)
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BJ.A.T.M. HUNEDOARA-DEVA

ÎNCADREAZĂ:

• 3 manevranți vagoane

• 1 șef manevră

Relații la telefon 23350, interior 37.
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