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! CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ

la maximum!ÎHSĂMÎNȚÂRILE—intensificate
Deși duminică vremea a 

fost frumoasă, nu s-a putut 
acționa la semănat, dato
rită umidității excesive a 
solului. Așadar, în ma
joritatea cooperativelor a- 
gricole din consiliul unic 
Simeria s-au efectuat alte 
lucrări necesare în aceas
tă perioadă.

La Rapoltu Mare s-a 
desfășurat o amplă acțiune 
de curățare și fertilizare a 
pășunilor. Pe pășunea „Ji- 
piș“ au lucrat peste 80 
de țărani cooperatori, cu 
un mare număr de atelaje, 
în tot cursul dimineții, 
pînă după-amiază, între 
ferma zootehnică a coope
rativei și pășunea aminti
tă căruțele au circulat în 
flux permanent. Transpor
tau sus, în pășune, gu
noiul de grajd și veneau 
înapoi încărcate cu piatra 
culeasă de cooperatori. 
Notăm numele unora dintre 
cei mai activi gospodari, 
care în această primăvară 
au fost mereu prezenți la 
asemenea lucrări: loan 
Filip, Adrian Sima, loan 
Achim, Dumitru Mermezan, 
loan Tămătaș, Alexandru 
Kremer, Horia Mermezan, 
Ionel Oană ș.a. Tot dumi
nică, alte echipe de coo
peratori — ne spunea Cor
nel Tărăpoancă, inginerul

șef al cooperativei, pre
zent la acțiunea de pe 
pășune — au curățat cana
lele de irigații din ferma 
legumicolă. „în ce priveș
te semănăturile — subli
nia interlocutorul — am în
ceput plantatul cartofilor, 
încheind deja lucrarea pe 

' o suprafață 
ploile din 
ne-au oprit.

de 5 ha, dar 
ultimele zile 
Sîntem bine

C.U.A.S.C. 
SIMERIA

pregătiți și vom continua 
de îndată ’ ce pămîntul se 
va zvînta, atât la cartofi, 
cît și la sfecla de zahăr".

Pe tarlaua din „Luncă" 
a C.A.P. Băcia, cinci, trac
toare arau terenul, încor- 
porînd în sol îngrășămin- 
tele organice. Erau conduse 
de mecanizatorii Ion Se- 
cheleanu. Eugen Toma, 
Iosif Lorincz, Onișor Paș- 
ca și Iosif Modoș. Tot la 
Băcia, pe tarlaua „După 
sat“, Iulian Aniculăesei 
pregătea patul germinativ 
pe un teren ce urmează 
a fi cultivat cu trifoliene.

Nici pe ogoarele coope
rativei din Sîntandrei nu 
s-au putut continua însă-

ACTIVITATEA DE EXPORT 
calitate • dinamism • eficienta

Orăștie o marca
și prestigiu

I

de mare c'Strîa » I ’
de piatră, uleiuri ăjnnîn 
montan, de brad, fenicol, 
coriandru, chimion, vise.

— Unde livrați ? _
_  In Uniunea Sovietica, 

R. F. Germania, Elveția, 
Franța, Italia, Austria, O- 
landa, Etiopia. Prospectam 
în continuare piața mon
dială pentru a lărgi gama 
desfacerii produselor noas-

_  De unde luați această 
materie primă?

— Această materie pri
mă se numește, în princi
pal flora spontană care 
crește în lunci și poieni, 
pe dealuri și munți, peste 
tot pe aceste meleaguri ro
mânești de neasemuita fi u- 
musețe și bogăție. , Unele 
culturi — de coriandru, 
mărar, mentă, chimion 
le cultivăm și dirijat.

Cam ce volum din a- 
ceastă materie primă folo
siți anual ?_  Noi luăm plante me
dicinale din flora sponta
nă în stare verde și usca
tă. Peste 15 000 tone pre
luăm verde, mai bine de 
3 000 tone uscate.

— Cum ajung acestea 
în halele de fabricație ?

_  Raza noastră de ac
țiune se întinde In MȘ- 
iele Hunedoara, Alba și 
Sibiu. Avem încheiate con-

GH. I. NEGREA

_  Stimate tovarășe Dan 
T Ilie, director al între
prinderii „Plafar" Orăștie, 
știm că produsele „Plafar 
sînt mult căutate și apre
ciate de partenerii externi. 
De ce ?_  Pentru ca de-a lun
gul anilor ne-am, achitat 
la termen și chiar în avans 
obligațiile contractuale ,fața 
de beneficiari, am lărgit 
continuu gama sortimen
tală oferită la export, iar 
produsele noastre poarta 
caracteristicile fără de care 
n-ai ce căuta astăzi pe 
piața externă: calitate,
competitivitate, ritmicitate 
în livrare. .— Sînt tocmai imperati
vele pe care secretarul ge
neral al partidului nos
tru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, le punea în do
meniul exportului, la re
centa Plenară a C. C. al 
P.C.R.

_  Asa este și la „Pîa* 
far" Orăștie. Aceste indica
ții sînt literă de lege. Ac- 
ționînd cu răspundere șl 
competență, în 1983 ne-am 
îndeplinit exemplar sarci
nile la export, iar acum, 
la finele primului trimes
tru al anului, avem un a- 
vans apreciabil în livrarea 
produselor pentru piața 
externă.

— De fapt, ce livrați ?
— Pericarp de măceșe, 

iarbă de sunătoare, flori 
de soc, flori de tei, mușchi

|jUOnulHUMtOOiB»|

50 ha și cartofii 
totalitate. Dacă 
astăzi mergeam 
Dar așa, vom

mînțările. De aceea meca
nizatorii Mircea Ivonicl, 
loan Beșleagă și Mircea 
Cozac au efectuat arătu
rile pe loturile personale 
ale membrilor cooperatori.

Bine s-a muncit și în 
plantația de pomi fructi
feri, unde la această oră
— arăta Aronim Ocoș, pre
ședintele C.A.P. Sîntandrei
— sînt terminate tăierile ' 
și stropirile pe întreaga 
suprafață. Duminică coo
peratorii loan Dobrotă, 
loan Oprea, Ionică Huieț 
și loan Razba executau 
completările de goluri în 
plantație. „Am plantat pînă 
în prezent 20 ha de car
tofi, din cele 100 ha pla
nificate — releva Aronim 
Ocoș. Avem pregătite com
plet încă 
sortați în 
nu ploua, 
din plin, 
continua imediat ce condi
țiile vor fi bune pentru o 
lucrare de calitate".

Făcînd un bilanț al si
tuației însămînțărilor pe 
întregul consiliu Simeria, 
am constatat că doar în 
trei unități a început plan
tatul cartofilor (Sîntandrei
— 20 ha, Rapolt — 5 ha,
și Simeria — 10 ha), iar 
cu sfeclă de zahar s-au 
semănat doar 5 ha la Sîn
tandrei și 2 ha la Bobîlna. 
Și la legume s-au însămîn- 
țat pînă acum doar 144 
ha din cele 335 planificate. 
Este extrem de puțin, ra- 
portîndu-ne la suprafața 
mare ce trebuie cultivată 
în întregul C.U.A.S.C. în 
această perioadă (375 ha 
cu cartofi și 175 ha cu 
sfeclă de zahăr, de exem
plu), cît și la faptul că 
lucrările sînt întîrziate. De 
aceea, de la
nivelul consiliului unic, al 
comunelor și din unitățile 
agricole trebuie să se im
plice cu maximă exigența 
și răspundere pentru gră
birea ritmului la pregătiri 
și semănat.

MIRCEA LEPĂDATU

(Continuare în pag. a 2-a)
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Aplicarea de la 1 aprilie 
a Decretului Consiliului de 
Stat pentru majorarea re
tribuției personalului mun
citor aduce cu sine majo
rarea retribuției a peste 
18 500 de oameni ai mun
cii de la C.F.R., I.TA, 
I.J.T.L., poștă și telecomu
nicații.

în privința retribuției 
tarifare, majorarea este di
ferențiată, în medie de 5,5 
la sută pentru muncitori 
și de 5 la sută pentru 
personalul operativ tehnic 
productiv și de administra
ție. Ca urmare a importan
ței deosebite a unor mese
rii și a condițiilor specifice 
în care se desfășoară, De
cretul Consiliului de Stat 
stabilește pentru anumite 
categorii de personal creș
teri superioare mediei pe 
economie.

în cadrul majorării ge
nerale, personalul munci
tor din rețeaua de căi fe
rate va beneficia de creș
teri de retribuție în func
ție de categoria și treapta 
de încadrare ori de clasa 
de retribuire. Avînd în 
vedere nivelurile minime 
și maxime de încadrare 
ale fiecărei categorii de 
personal, sporurile de re
tribuție tarifare lunare de 
care 
de la 1 aprilie 
prinse 
limite : mecanici de loco
motivă 115—120 lei ; elec
tromecanic S.C.B. 130—166 
lei ; operatori de circula
ție la mișcare 130—190 lei; 
controlori de bilete 110— 
130 lei ; casieri căi ferate 
100—120 lei ; muncitori 
calificați și personal-ope- 
rativ 94—154 lei ș.a.m.d.

beneficiază incepînd 
sînt cu- 

între următoarele

„APRILIE LUNA GOSPODĂRIRII
Șl ÎNFRUMUSEȚĂRII LOCALITĂȚII"

Osci se poate și mai mult
Joi, 29 martie, pe artera 

principi lă a Uricanilor se 
efectuau lucrări de gos
podărire. Aspectul general 
al orașului însă nu lăsa 
dubii în a înțelgge că era 
una din puținele acțiuni 
organizate în acest scop 
pînă la acea dată. Ne-am 
exprimat convingerea res
pectivă în fața primarului 
orașului, tovarășul Cornel 
Bololoi.

— Tovarășe primar, orar muirc nu ș-JU 
făcut în această primăva
ră...

— Să știți că la noi 
abia acum s-a dus zăpada. 
Nu trebuie să vină nimeni 
să ne spună ce avem de 
făcut. în Uricani sînt mulți 
cei care murdăresc străzi
le, dar puțini cei care 
ajută la gospodărirea lui 
mai bună. Fac transporturi

• Majorări substanțiale 
vor fi acordate și perso
nalului muncitor din ac
tivitatea de transporturi

Categoria de personal

șoferi
șefi coloană auto
șefi autobază
șefi garaj 
impiegați auto 
casieri
muncitori necalificați

• Incepînd de la 1 apri
lie, retribuțiile tarifare ale 
oamenilor muncii din sec
torul de telecomunicații 
(poștă — telegraf — tele
fon — radio) se majorea
ză cu următoarele sume, 
care reprezintă sporul cu
prins între limitele mini
me și maxime ale fiecărei 
funcții (diferențiat pe cla
se de retribuire): factori 
poștali — 80—100 lei ; car- 
tatori — 85—105 lei ; ofi- 
cianți, telegrafiști, casieri 
oficiu — 90—115 lei ; ra- 
dio-telegrafiști — 100—120 
lei; diriginți de oficiu 
100—150 lei.

Președintele R. P. Angola va efectua 
o vizită oficială de prietenie în țara noastră
La invitația tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele RepuJblicii Socialiste 
România, tovarășul Jose 
Eduardo dos Santos, pre
ședintele M.P.L.A. — Parti

v ---------
intense prin oraș cariera 
Cîmpu lui Neag, T.C.H., 
U. M. T. C. F„ O. G. A., 
G.S.C.F.I.

— Stă în puterea consi
liului popular să-i oblige 
să participe la gospodări
rea lui. Aplicați legea.

— Am făcut-o și o vom 
mai face.

Duminică — ne infor
mează secretarul adjunct 
cu probleme de propagan- 
fMhrtf Făgaș — și la, Uri
cani s-au făcut curățenia 
generală a orașului; trans
portarea gunoiului , mena
jer și a noroiului uscat 
de pe străzi; tăieri de ar
bori ; transportul pămîn- 
tului . vegetal pentru ex
tinderea spațiilor , verzi. 
Au dat ajutor mulți dintre 
cei cărora li s-a cerut 
aceasta. 

auto. Comparativ cu re
tribuțiile de pînă acum, 
plafoanele retribuțiilor ma
jorate vor fi următoarele i

Plafoanele 
tar 

Pînă la 
1 aprilie

1 714—3 131
2 180—3 050
2 560—5 110
1 880—3 350
1 825—2 380
1 720—2 310
1 469—1 765

retribuțiilor 
fare

De la
1 aprilie

1 808—3 294
2 290—3 200
2 690—5 370
1 980—3 520

1 920— 2 500
1 810—2 425
1 554—1 857

Oamenii muncii din 
transporturi și telecomuni
cații vor continua să be
neficieze de alocații de 
stat pentru copii și com
pensații pentru majorările 
de prețuri potrivit Decre
tului Consiliului de Stat 
nr. 46 și 240 din 1982, 
chiar dacă depășesc — 
prin majorarea retribuții
lor tarifare de la 1 aprilie 
— plafoanele stabilite de 
lege. Lucrătorii din trans
porturi și telecomunicații 
vor continua să beneficie
ze și de alte drepturi 
bănești, sub formă de 
adaos de acord.

dul Muncii, președintele 
Republicii Populare Ango
la, va efectua, în fruntea 
unei delegații de partid și 
de stat, o vizită oficială 
de prietenie în Republica 
Socialistă România, în 
perioada 6—9 aprilie 1984.

-a Brad, amplă 
mobilizare la lucrările 

de primenire a 
pășunilor și grădinilor

După ce, în primele zile 
ale săptămînii trecute s-a 
încheiat curățenia celor 
15 ha de zone verzi ale 
orașului, duminică 3 000 de 
brădeni au continuat lu
crările gospodărești în car
tiere și de primenire a 

pășunea, in supra--- 
față de 12 hectare, din zo
na urbană.

La ansamblul 
apartamente", 
sistematizare, 
în continuare

„188 de 
în curs de 
s-a lucrat 

m - la crearea
de alei și a terenului de 
joacă pentru copii, iar la 
intersecția străzilor Avram 
Iancu și Crișul Alb la 
amenajarea de parcuri și 
ronduri pentru flori și ver
deață. Personalul TEȘA 
din toate unitățile socia
liste a efectuat lucrări, de 
întreținere și plantari la 
grădinile și solarnle C.A.F.

Elevii continuă 
întreținerea parcurilor

în cele două parcuri din
Piața Republicii din Or^- 

, tie au fost Plantați 600 de 
trandafiri, s-au reîmpros
pătat zonele verzi de-a 
lungul străzilor Pricazului, 
Avram Iancu, Mureșului și 

I Unirii. La amplele acțiuni 
de curățenie a parcului 

I mare al orașului și a celui 
din strada Luminii, unde 
s-au mai sădit 20 boschețl 
si 100 de trandafiri, au 
participat elevii școlilor 

I generale nr. 1 Și 2 _ și ai I liceului de chimie, îndru
mați de profesorii Aurel 

I Ursu, Avram Loleanu și 
I Nicolae Clenciu.
I (Continuare în pag. a 2-a)
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Este necesară o grijă deosebită pentru 
integrarea în producție a noilor încadrați
Lie c’J 

analizat 
dicatele 

cii din

rînd. Consiliul ju- 
al sindicatelor a 
modul în care sin- 
din Valea Jiului, 

■ oamenilor mun- 
unitățile miniere

acționează pentru transpu
nerea în viață a măsurilor 
adoptate de conducerea 
partidului în vederea re
crutării, calificării și sta
bilizării forței de muncă. 
Analiza s-a desfășurat pe 
baza unui studiu complex 
asupra fluctuației oameni
lor în această importantă 
ramură a economiei națio
nale.

în contextul măsurilor' 
luate de conducerea parti
dului, sindicatele și consi
liile oamenilor muncii și-au 
sporit preocuparea pentru 
acoperirea necesarului de 
forță de muncă la nivelul 
sarcinilor de plan. Conco
mitent cu recrutarea for
ței de muncă au sporit și 
preocupările pentru îmbu
nătățirea condițiilor sociale 
— locuințe corespunzătoa
re, masă caldă, grupuri so
ciale, reducerea noxelor, 
îmbunătățirea securității 
muncii în subteran, pre
cum și a stării de sănăta
te a personalului munci
tor. Un efect pozitiv asu
pra reducerii efortului fi
zic îl are amplificarea pro
cesului de mecanizare a 
lucrărilor miniere.

Iii anul 1983, în Valea 
Jiului au fost date în fo
losință 1 549 apartamente, 
s-au servit zilnic peste 
20 000 mese calde, din care 
17 000 gratuite, au fost 
eheltuiți, pentru protecția 
și securitatea muncii, peste

100 milioane iei, iar pen
tru dotări în domeniul cul- 
tural-sportiv din fondurile 
sindicatelor s-au cheltuit 
aproape 2 milioane lei. A 
continuat în ritm intens 
acțiunea de sistematizare 
și termoficare a localită
ților Văii Jiului, ceea ee 
a redus considerabil efec
tul de poluare a atmosfe
rei.

Periodic, organele sindi

au lucrat sub un an, 13,5 
la sută au avut o vechime 
de 1—5 ani, proporția re- 
dueîndu-se substanțial în 
raport cu vechimea. în al 
treilea rînd, peste 60 la 
sută o reprezintă tineri de 
pînă la 30 ani. De remar
cat este și faptul - că din 
totalul noilor încadrați a- 
proape un sfert au avut 
o calificare anterioară în 
alte meserii, iar numărul

ÎN ACTIVITATEA DE RECRUTARE Șl STABILIZARE 
A FORȚEI DE MUNCA ÎN VALEA JIULUI

cale și consiliile oamenilor 
muncii de la întreprinde
rile miniere Vulcan, Petri- 
la, Lupeni, Paroșenl ana
lizează modul în care se 
desfășoară activitatea de 
recrutare, calificare și sta
bilizare a forței de mun
că, adoptînd măsuri care 
s-au dovedit eficiente.

O analiză exigentă asu
pra acestei activități rele
vă însă și existența unor 
lipsuri și neajunsuri. în 
1983 fenomenul fluctuației 
s-a menținut la un nivel 
încă ridicat. Privit mai 
îndeaproape fenomenul dez
văluie cauze care țin de 
conținutul și intensitatea 
activității de educație so
cialistă, muncitorească. De 
pil-dă, din totalul celor care 
au plecat din unitățile mi
niere, aproape jumătate o 
reprezintă cei cărora li 
s-au desfăcut contractele 
de muncă pentru absențe 
nemotivate repetate de la 
lucru. Pe de altă parte, 
53,4 la sută din încadrați

minerilor și ajutorilor mi
neri care pleacă din di
verse motive este sub 3,5 
la sută.

Ce rezultă de aici ? 
Concluzia convingătoare că 
atît sindicatele și organi
zațiile U.T.C., cît și con
siliile oamenilor muncii 
desfășoară o slabă activi
tate cu noii încadrați. Pe
rioada de sub un an după 
încadrare pare să fie de
cisivă pentru gradul de 
stabilizare. Or, tocmai în 
această perioadă, cînd ac
ționează simultan factorii 
de stabilitate cu cei de 
inaderență, munca de fac
tură constructivă, de apro
piere și integrare a nou
lui încadrat, are cele mai 
evidente lacune. în cele 
mai multe unități fenome
nul stabilității este urmă
rit doar statistic; deci ur
mărit, constatat, nu condus 
cu răbdare. Mai exact, 
munca consacrată stabili
zării se tîrăște în coada 
evoluției fenomenului, de

unde și o slabă eficiență.
în mai toate întreprinde

rile selecția forței de mun
că pentru minerit se face 
încă în mod superficial, 
fără o analiză temeinică 
asupra calităților fizice și 
psihice ale fiecărui om; 
aceștia nu sînt puși întot
deauna în cunoștință de 
cauză cu condițiile, efor
tul și modul în care ur
mează să lucreze. în atari 
condiții, pe motivul lipsei 
de forță de muncă, sînt în
cadrați și oameni care nu 
au chemare sau nu cores
pund condițiilor de miner.

Pornind de la faptul că 
stadiul cel mai critic al in
tegrării noilor încadrați îl 
reprezintă primele 6 luni, 
se impune ca acestei pe
rioade să i se acorde ma
ximă atenție; în aceasta 
să se cuprindă cele mai 
bogate și variate activități, 
începînd cu pregătirea și 
repartizarea în brigăzi — 
iar aici, respectarea faci
lităților specifice — și ter- 
minînd cu locuința, masa, 
activitatea cultural-educa- 
tivă și de agrement. S-a 
dovedit, la unele mine, în
tre care Vulcan, Lupeni, 
Uricani și altele, că in- 
adaptarea multor nou înca
drați se datorează modului 
în care sînt tratați în bri
găzi, în mediul social al 
localităților.

Măsurile adoptate pe ba
za concluziilor desprinse 
au menirea de a îmbună
tăți întreaga muncă de se
lecționare, stabilizare și 
calificare a noilor încadrați 
în minerit.

CORNEL ARMEANU

„Plafar“ Orăștie i U

(Urmare din pag. 1) (Urmare din pag. 1)

tracte cu școli, organizații 
de masă și obștești, consi
lii populare, unități silvi
ce și, mai de curînd, cu 
unele cooperative agricole 
de producție. Acțiunea de 
culegere a acestor plante 
este bine coordonată de 
specialiștii noștri. Odată 
ajunse în secțiile de fa
bricație, plantele sînt pre
lucrate, transformate într-o 
largă gamă de produse și 
apoi expediate beneficia- 

' '1* *1. s» de peste
— Da. Colectivul nostru 

este mie, în jur de 200 de 
oameni. Dar în decursul 
a,n,I°£ el s*a format, s-a 
stabilizat și specializat. Aș 
spune că avem oameni de 
excepție, cu experiență și 
preocupări deosebite în ra
mura prelucrării plantelor 
medicinale. Dintre ei se 
disting în mod aparte Tra
ian Cădariu, Gabriel Ti- 
bori, soții Antim-Petru și 
Aurora Bîrzan, Eugeniu 
Jurgea, Szebestyen Ianos 
Lucian Darie, Sanda Albu 
Emilia Manolescu, loan 
Mihăiescu, BSkoș Iosif, So
fia Olaru, Victoria Bunea... 
Brevete de invenții s-au 
născut multe în unitatea 
noastră, principalii căută
tori fiind Traian Cădariu, 
Gabriel Tibori.
~ Ș* „Plafarul" viitorilor ani ?
— Așa cum ne-a îndem

nat și ne-a cerut secreta
rul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
vom acorda o atenție spo
rită activității de export, 
diversificării gamei produ
selor, creșterii gradului lor 
de calitate, pentru a fi 
calitate, competitive. Prin 
fondurile ce vor fi alocate, 
„Plafar** Orăștie va deveni 
cel./mai mare furnizor de 
materie -primă pentru in
dustriile farmaceutică 
cosmetică. Vom exporta 
mai mult, dar vom desco
peri și noi rezerve în ve
derea reducerii importului 
efortului valutar al țării.’

Bîrzan, Eugeniu
Szebestyen Ianoș,

Manolescu, loan

5ek>m.ai mare furnizor de
in
și

Pentru un chip 
primâvâratic al 

așezării

— La Hațeg — ne trans
mite Gheorghe Popescu, 
vicepreședintele biroului 
executiv al Consiliului 
popular orășenesc — apro
ximativ 350 de cetățeni au 
rigolelor, Ia refacerea "zo- 
nelor verzi de-a lungul 
străzilor Mihai Eminescu, 
Progresului, Horia și Li
bertății pe o suprafață de 
un hectar.

Pe bulevardul Tudor 
Vladimirescu și în cartierul 
Aurel Vlaicu s-a plantat 
gard viu pe o lungime de 
1 km, respectiv 15 000 bu
căți molid și 200 pomi or
namentali. S-au remarcat 
la aceste acțiuni locatarii 
blocurilor 3, A 2, A 3, P 31 
P30 iar la cele de prime
nire a parcurilor din Piața 
Unim — elevii liceului

î---------

j. .

>-•

----------- ----—-------------- - „soaiele i.P.ii. 
agroindustrial și școlilor 
generale nr. 1 și 2.

★

Peste 300 de săteni din 
Grohoțele, Dupăpiatră, Bu- 
ceș și Stănija au curățat 
de ienupăr și mărăcini o 
suprafață de 85 hectare 
de pășuni. Un mobilizator 
exemplu l-au dat deputății 
Avram Cristea, Traian 
Jorza, Ion Baba, Ion Rus, 
Elena Boc și Ion Crăciun, 
care s-au aflat în primele 
nndun ale acestei acțiuni.

Curățări de pășuni și defrișări

La chemarea
locale <■ 
stat, un mare 
locuitori 
mizegetusa 
duminică 
terenuri T_ 
pășuni. La ferma din Zei- 
cani s-au adunat pietrele 
de pe o tarla de 6 ha ee 
va fi semănată cu plante 
furajere. De asemenea, au 
fost defrișate stufărișurile 
de pe o suprafață de 4 ha,

organelor 
de partid și de 

număr de 
ai comunei Săr

au participat 
Ia defrișări de 

Și curățări de

unde se vor cultiva tot 
furaje și a continuat cură
țarea pășunilor din satul 
de reședință, finalizîndu- 
se pma acum 160 ha. S-au 
distins prin hărnicia și 
responsabilitatea dovedită 
gospodarii , Dumitru Iovă- 
nescu, Tie Armion, Ioaneș 
Stăncioni, Maria Huniade 
■’usana Iancu, Maria Mo- dilca, 
Voiriea Jeconi, 
baiț, 
alții.

Octavia Te toane, |
■ Lidia Hi-

Adam Davidoni și j

I • „Luna cărții în între- 
I prinderi ți instituții". Dumi- 
I ntcâ, 1 aprilie a,c. s-a 
I deschis !a Clubul muncito- 
I resc din Gura barza cea 

de-a IX-a ediție a „Lunii 
I m întreprinderi si
I instituții". Complexa mani. 
I restore de popularizare si 
j difuzare a cărții dedică 
I actuala ediție marilor eve- 
I nimente politice ale anului: 
I patru decenii de ta revo- 
I luția de eliberare socială 
I $'i nJl;io,no'ă ?' Congresul 
I ,11-lea ol partidului. 

Deschiderea festivă o fost 
I marcată de o expoziție de 
I carte cu tema „Opera 

președintelui Nicolae 
Ceaușescu, o strălucită a- 
formare a marilor idealuri 

I ale României socialiste", 
dezbateri privind creația 
tehnico-științifică, o șeză
toare literară urmată ' de 
un spectacol artistic.

• Dialog hațegan. Faza 
de masă a celei de-a V-a 
ediții a Festivalului națio- 
nai „Cîntarea României" o 
declanșat, la Hațeg, dia
logul hunedorean între 
formațiile artistice ale uni
tăților economice si insti
tuțiile orașului. Prima con
fruntare a revenit brigăzi- 
lor artist'ce, grupurilor 
vocale și instrumentale, 
momentelor vesele, forma
țiilor de muzică folk, rap
sozilor populari și solisti-

20,20

20,35

20,45

31,55

împlinită

ale oame-

fier.

16,20
20,00

15,00 Telex
15,05 Clubu
15,20 Viața
15,40

Teatr 
impo 
de
Vide 
nală 

22,20 Teleji

• Deva, 
orele 17 
stat de 
-Balul re 
săi — st
Alexandri

Timpul 
azi, 3 apr 
va fi inst 
nor os. Vo 
tații sub
care voV 
de averse 
semnala 
trice. Izol 
apă »pot
24 de ore.

locale ^5în 
oră din 
Temperatu 
fi cuprins 
10 grade, 
între plus

16,00

tau, An

Conducerea la fața locului a 
producției, cheie sigură a succesului

La Exploatarea minieră 
Mintia-Vețel există o serie 
de activități distincte ca 
natură și, mai ales, ca dis
punere geografică. Din pe
rimetrele Boița-Hațeg se 
extrage și se prepară mi
nereu, din cariera de la 
Pojoga se scoate calcar, 
bentonită de. la Gurasada 
se extrage și se prepară 
tot acolo, la secția electro
mecanică din Deva se re
pară utilaje complexe (u- 
nele se fabrică din nou), 
minereul extras de la Troi
ța este transportat la ate
lierul de preparare din 
Mintia. în acest ultim loc 
se prepară, ca resursă se
cundară, și sterilul de iaz. 
Aceasta ilustrează un ade
văr de necontestat: deși 
separate între ele de dis
tanțe mari, colectivele 
muncitorești ale unității 
acționează ca un tot uni
tar, constituie adevărate 
nuclee ce-și unesc energia 
pentru realizarea și depă
șirea sarcinilor de plan.

Pe trimestrul I 1984 s-a 
depășit indicatorul produc
ției marfă cu 8,2 la sută, 
iar producția netă cu 28,5 
la sută. Totodată, , costu
rile materiale au fost re
duse cu 5,6 la sută, ca ur
mare a programelor stric
te de economii aplicate. 
Cheltuielile materiale la 
1000 lei producție marfă 
sînt mai mici cu 12,8 la 
sută. Calculele încă nu sînt 
încheiate, dar cifrele men
ționate mai sus sînt preli
minări certe.

— Aceste rezultate nu 
ar fi posibile fără o depla
sare permanentă în teren 
a factorilor de decizie — 
sublinia Marin ' Sebescu, 
inginerul șef ăl exploată
rii. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul gene
ral ai partidului nostru, în 
cuvîntarea rostită la Ple
nara C.C. al P.C.R. din 
21—22 martie a.c., a sub
liniat cu fermitate necesi
tatea de a se muta centrul 
activității din birouri în 
unitățile de producție, pen
tru a răspunde rapid și so
luționa în mod corespun
zător problemele comple
xe ale întregii dezvoltări 
Această indicație s~ă apli
cat și de către comitetul

nostru de partid. Azi, de 
pildă, tovarășul ing. Ioan 
Ștefănescu, directorul ex
ploatării, se află la carie
ra Pojoga. Mîine, eu voi 
fi la secția electromecani
că. Am stabilit, printr-un 
grafic, să cuprindem per
manent toate unitățile și 
subunitățile noastre.

Munca, efortul perma
nent pentru creșterea efi
cienței activității, dorința 
vie de.,a se ști întotdeau
na eu datoria împlinită 
sînt cîteva din trăsăturile 
noi, socialiste, 
nilor din colectivele aces
tei unități.

loan Bobora, șeful unei 
echipe de mineri la Boița- 
Hațeg sau minerul Pârău 
Minus’se avîntă întotdeau
na la lucrările cele mai 
pretențioase și mai grele 
din subteran; tot așa fac 
la mina Troița maiștrii 
mineri Szekely Franeisc și 
Nicolae Opriș, minerii loan 
Pop, Andrei Pendeș, Va- 
sile Dumitrache, Vasile 
Filip, Petru Roca, Traian 
Lăcătuș, Nicolae Hegheduș 
.și Teodor Gurza; maistrul 
de preparare Mihai Nicula, 
de la Mintia, a fost pre
zent <perioade mari de timp 
acolo unde s-a ivit „greul" 
— la Boița și Gurasada — 
pentru a sprijini redresa
rea activității.

Străduința tuturor oame
nilor-de a-și realiza și de
păși permanent sarcinile 
se concretizează în acest 
an în extracția suplimen
tară a zeci și sute de tone 
de zinc, plumb, sulf, cu
pru, concentrat de 
bentonită brută.

— Aceste succese sînt și 
o expresie a întregii noas
tre munci politico-organiza- 
torice, arăta Aurel Tulbă- 
ceăn, secretarul comitetu
lui de partid. Din docu
mentele Plenarei C. C. al 
P.C.R. din 21—22 martie 
a.c. am reținut că pentru 
sporirea continuă a pro
ducției trebuie să dezvol
tăm democrația muncito
rească, combativitatea îm
potriva a tot ce este vechi 
și perimat, să acționai 
pentru 
lui. Sî 'area nou- 

em hotărîți să in
to întocmai aceste 

obiective.
marin negoiță

lor vocali de la întreprin
derea de bere și Secția de 
mobilă Hațeg. Un dialog 
care a evidențiat poten
țialul artistic, repertoriul 
abordat și modalitățile de 
prezentare scenică ale for
mațiilor celor două uni
tăți economice.

• O nouă ediție a „Ro
tondei cultural-artistice" 
s-a desfășurat la Hune
doara. Prestigioasa forma
ție „Canon" a casei de 
cultură și membri ai cena
clului literar „Lucian Bla- 
ga“ s-au întîlnit cu elevi 
de la liceul industrial nr. 
2 din localitate. Muzica1 s-a 
întîlnit cu creația literară 
susținută de Eugen Evu, 
Tatiana Levițki, Maria Boz- 
ga, Lucian Murărescu, Vir
gil lușarr, Daniela Paras- 
chiv.

• „Pe urmele oaste! lui 
Horea". O echipă de fil
mare a Studioului cine
matografic al Armatei (re- 
gizor - colonel Dumitru Se- 
celeanu, imaginea — loco- 
tenent-coldnel Augustin Mo- 
soia) a realizat, de cu- 
rînd, în județul nostru un 
film documentar cu tema

„Aspecte militare ale revo
luției lui Horea, Cloșca și 
Crișan". Cineaștii militari 
au filmat documente de o 
valoare inestimabilă, multe 
inedite, aflate la Filiala 
Deva a Arhivelor Statului, 
au pus în valoare expona
te ale Muzeului județean. 
Au pășit apoi cu emoție 
și mindrie pe locurile unde 
iobagii au purtat cu dîr- 
zenie, curaj și eroism le
gendar eroice lupte : Cu- 
rechiu, Crișcior, Mihăileni, 
Brad. Au filmat, la Țebea, 
falnicii goruni ai neamu
lui, au imortalizat pe peli
culă Casa m emo rial o
Crișan.

• Proces cinematografic.
Casa de cultură din Deva 
a găzduit o atractiva si 
educativă dezbatere pe te
ma „Tinerețe, prietenie, 
dragoste". Organizată de 
Cinematograful „Patria", pe 
marginea filmului românesc I 
, i Sep te m br î e ”, Dez b a te r ea 
a fost un autentic proces 
public în care „comple
tul de judecată" (format 
din juriștii Florina Faur, 
Olimpia Bulz, Minodora 
Tuducea, Marcel Miertoi, 
Mircea Răâulescu) si „in- 
culpații" (Luiza Pop,’Viorel 
Costea — elevi la liceul 
industrial nr. 4) au reali
zat o lecție educativă pen
tru sutele de participanți 
din rîndul elevilor liceeni.
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Jiul - F.
Primul minut al partidei 

l-a adus pe Nica față în 
față cu Cavai, dar ultimul 
apărător al Jiului a avut 
o intervenție salutară, tri- 
mițînd balonul în corner. 
De fapt, argeșenii au mi
zat, pe arma contraatacu
lui, practicînd un fotbal 
economicos, cu faze la în- 
tîlnire, care au pus nu o 
dată în pericol buturile 
gazdelor. Tot astfel s-a în- 
tîmplat în min. 11, cînd șu
tul năprasnic al lui Popi- 
cu a fost deviat de același 
Cavai peste transversală. 
Reprezentanții culorilor mi
niere s-au încălzit greu, 
prima lor ocazie clară s-a 
consumat abia în min. 15, 
cînd Găman a pătruns în 
careul oaspeților, dar a șu
tat slab. Frecvența incur
siunilor spre poarta lui 
Cristian a crescut (min. 20 
— șut Găman, 22 — șut 
Băluță), dar pînă ia pauză 
liniile mediene ale celor 
două echipe n-au reușit să 
limpezească jocul.

La reluare, argeșenii au 
mizat pe aceleași acțiuni 
surpriză de contraatac. în 
min. 54 Badea a șutat în 
Mircea Popa, apărător cen-

C. Argeș 2-0 (0-0)
trai care a intervenit de
fectuos în vreo trei rînduri. 
Două minute mai tîrziu, 
Stana și-a asumat respon
sabilități de înaintaș, ba
lonul trimis de el întâlnind 
piciorul unui adversar și

apoi transversala. O inspi
rată schimbare impusă de 
pe banca tehnicienilor Jiu
lui a schimbat și cursul 
partidei: Dosan va opera 
pe largi spații ale aripii 
stângi. Odată „desfăcut" 
evantaiul combinațiilor o- 
fensive ale localnicilor, e- 
levii lui Dobrin reușesc să 
stăvilească incursiunile fot
baliștilor din Vale doar cu 
prețul unor faulturi în fața 
careului mare. Două lovi
turi au fost irosite de Var
ga, dar în min. 73, la cea 
de a treia, mingea expe
diată de Dosan și respinsă 
de Cristian a fost reluată 
în plasă de Lasconi, îna
intașul central abia intro
dus în teren de antrenorul 
Tonca. Exact același mi

nut al detașării ca în edi
ția precedentă a campio
natului. Presingul total al 
piteștenilor, care a urmat, 
n-a timorat echipa Jiul, 
care nu a ales soluția apă
rării scorului ci, dimpotri
vă, a măririi avantajului.

Cu două minute înainte 
de final, cursa lui Varga 
pe aripa stingă a fost fi
nalizată de Băluță, dintr-un 
șut sec in unghiul scurt: 
2—0. Din păcate interven
țiile nesportive din ambele 
tabere, unele sancționate 
cu cartonașe galbene au 
culminat cu „repriza de 
box" (min. 87), dintre Vi
zitiu și Dumitracbe II, ca
re au fost trimiși în afara 
terenului, pentru a se „ră
cori". Victoria Jiului este 
meritată, dar mijlocașii 
săi demarează greu, nu in
sistă în declanșarea unor 
faze in adâncimea dispozi
tivului advers, nu percu
tează cu regularitate între 
ultimele linii.

JIUL : Cavai — V. Popa, 
Vizitiu, Mircea Popa, Sta
na, Szekely (Dosan), Varga, 
Găman, Stoinescu (Lăs- 
coni), Cura, Băluță.

ION VULPE

Ștafeta cetăților de foc*
In organizarea C.S. Me

talul Hunedoara, comite
tului sindicatului al C.S.H., 
Consiliului județean al 
sindicatelor, C.J.E.F.S. și 
organelor sportive din ju
dețul Caraș-Severin, se 
va desfășura „Ștafeta ce
tăților de foc“ — com
petiție de alergare pe șo
sea, cuprinsă în progra-

mul de manifestări cul
tural-sportive consacrate 
centenarului siderurgiei 
hunedorene.

Ștafeta, organizată pe 
teritoriile județelor Ca
raș-Severin și Hunedoara 
se va desfășura 
etape, după 
program :

în trei 
următorul

DEVA

CĂLAN

— etapa I, 5 aprilie : 
Reșița — Oțelu Roșu (56 
km) ;

— etapa a II-a, 6 a- 
prilie : Oțelu Roșu — Că
lan (88 km) ;

— etapa a IlI-a, 7 apri
lie : Călan — Simeria — 
Deva — Hunedoara (48 
km).

Competiția 
sportivi 
țară : 
Steagul 
A.S.A.

va reuni 
întreaga 

București, 
Brașov,

din 
Rapid 

roșu 
și C.S.M. Sibiu, 

Politehnica Timișoara, O- 
țelul Galați, C.A.U. — 
I.E.F.S. București, Meta
lurgistul Cugir, C.S.M. 
Buzău, Metalul Aiud, Târ
nava Blaj, selecționata 
Reșița și Metalul Hune
doara.

Ștafeta va intra în ju
dețul nostru vineri, 6 a- 

pe la Zeicani, în 
orelor 10 și va 

la Hațeg la 13, 
Călan în jurul 

14,30.

prilie, 
jurul 
ajunge 
iar Ia 
orelor
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babil pentru 
1984 : Vremea 
i Cerul va fi 
âdea precipi
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și caracter 
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ectorul sudic.
minime vor 

tre plus 5 și 
cele maxime 
și 18 grade.

Aurul Brad —

1-0
Epuizant acest meci derbi 

al etapei, dintre formația 
locală Aurul și cea a me- 
talurgiștilor reșiteni, în
cheiat cu victoria pe de
plin meritată a brădenilor, 
cu scorul de 1—0 1

Deși obținut doar la un 
scor minim, acest succes 
de prestigiu al fotbaliști
lor brădeni trebuie apre
ciat ca atare, întrucât s-au 
intîlniț două echipe cu o- 
biective total opuse: Aurul 
— menținerea poziției în 
clasament, C.S.M. — prin- 
tr-o eventuală victorie — 
menținerea în plasa lide
rului seriei, „Poli." Timi
șoara, în lupta pentru șe
fia clasamentului.

în min. 3, Merlă l-a an
gajat în adâncime pe Ște- 
fănescu, aflat umăr la u- 
năr, cu fundașul Bucico. 
După un slalom de 30 me
tri, deși intrat intr-un unghi 
dificil, înscrie spectaculos, 
sub transversală, un gol 
rar văzut pe terenurile dc 
fotbal, spre decepția celor 
din tabăra vizitatoare.

Acest gol a încurajat și 
a dat aripi fotbaliștilor bră
deni, care pînă la sfârșitul 
primei reprize au dominat 
jocul cu autoritate (raport 
de cornere 7—1), dar au 
ratat extrem de ușor oca
zii favorabile, prin Ștefă-

C.S.M. Reșița

(1-0)
nescu și Petrișor din po
ziții bune. Apoi, Nan, doar 
cu portarul, n-a avut de
cizie la finalizare, Merlă 
„cap" puțin alături. în

min. 40, Ștefănescu, deși a 
fentat portarul advers, a 
trimis mingea alături, din 
lovitură de la 11 m, după 
o fază în care Giurgiu a 
fost ținut de mînă de fun
dașul Uțiu, în suprafața 
de pedeapsă. Oaspeții doar 
în min. 45, prin șutul lui 
Florea, și-au făcut simți
tă intenția ofensivă, dar

Rudisuli a intervenit sal
vator.

După pauză, Aurul a plă
tit tribut uriașei risipe de 
energie din prima parte a 
jocului pe un teren greu, 
moale, îmbibat de apă, 
menținând fragilul avantaj 
luat în min. 3, în ciuda e- 
forturilor disperate ale oas
peților de a egala.

Victoria Aurului nu poa
te fi contestată, fiind ro
dul frumoaselor reușite din 
prima parte a jocului, cînd 
s-a evidențiat întregul e- 
fectiv brădean, condus de 
Milîai Tot și Gh. Petrișor.

Aurul : Rudisuli — Du- 
daș, Prigore, Faur, Costar, 
Lăcătuș, Merlă, Nan (Or- 
menișan — min. 46 și Tir- 
ehinici — min. 79), Petrișor, 
Ștefănescu, Giurgiu.

ALEXANDRU JURCĂ, 
corespondent

DIVIZIA icn

; Moscova. DANIELA SILIVAȘ PE PRIMUL 
LOC LA BIRNA

I MOSCOVA 2 (Agerpres). — în concursul special pe > 
aparate din cadrai competiției internaționale de gimnas- I

J tică de Ia Moscova, sportiva româncă Daniela Silivaș s-a J 
I clasat pe primul loc la bîrnă, după executarea cu sigu- | 
* ranță a unui exercițiu dificil. Daniela Silivaș a totalizat - 
I 19,35 puncte, fiind urmată de Zhian Vei (R.P. Chineză), | 
* Elena Șușunova (U.R.S.S.)' — cite 19,25 puncte, Aurelia , 
I Dobre (România) — 19,15 puncte etc.

Alte rezultate di:n întrecerea feminină : sărituri : ' 
IVera Kolesnikova și Irina Baroksanova (ambele U.R.S.S.) j

— 19,725 puncte : paralele : Sue Venhui (R.P. Chineză) — | 
J 19,35 puncte ; sol : Irina Baraksanova (U.R.S.S.) — 19,80 J 
I puncte.

DIVIZIA A
Rezultate : F.c, olt — Petrolul 1—1 ; Spor

tul studențesc — Poli. Iași 1—1 ; F.C. Baia 
Mare — S.C. Bacău 4—0; Univ. Craiova Di
namo 3—o; Chimia Hm. Vîlcea — A.S.A. Tg. 
Mureș 2—1 ; F.C. Bihor — Dunărea C.S.U. 2—0; 
C.S. Tirgoviște — Rapid 1—3; Steaua — Cor- 
vinul 1—0; Jiul — F.C. Argeș 2—0.

DIVIZIA B 3
Rezultate : Rapid Arad — „U“ Cluj-Napoca 

1—2 ; Minerul Cavnic — Minerul Motru 5—0 ; 
Metalurgistul Cugir — Minerul Lupeni 4—0 ; 
Poli. Timișoara — U.T. Arad 3—0; Olimpia S. 
Mare — Armătura Zalău 2—1 ; Gloria Reșița 
— C.F.R. Timișoara 3—2 ; C.F.R. Caransebeș — 
Someșul S. Mare 2—0; Steaua C.F.R. Cluj-N. — 
tnd. sîrmel C. Turzii 3—O ; Aurul Brad — 
C.S.M. Reșița 1—0. '

CLASAMENTUL

1. Steaua 25 16 3 6 50-19 35
2. Dinamo 24 13 6 3 44-23 34
3. Univ. Craiova 25 14 3 8 41-21 31
4. Sportul stud. 25 12 6 7 36-26 30
5. F.C. Argeș 25 13 3 9 30-24 29
6. F.C. Bihor 25 11 5 9 38-32 27
7. Chimia Rm. V, 25 10 6 9 30-34 26
8. S.C. Bacău 25 11 4 10 25-33 26
9. F.C. Olt 24 7 11 6 23-16 25

10. Jiul Petroșani 25 10 5 10 23-28 25
11. F.C. B. Mare 25 10 5 10 29-39 25
12. Poli, lași 25 7 10 8 23-27 24
13. Rapid Buc. 25 8 7 10 23-26 23
14. F.C. Corvinul 25 8 6 11 31-30 22
15. A.S.A. Tg. M. 25 8 4 13 22-34 20
16. Petrolul PI. 25 6 6 13 21-36 18
17. Dunărea C.S.U. 25 4 8 13 16-30 16
18. C.S. T-goviște 25 3 6 16 18-45 12

Etapa viitoare (miercuri, 4 aprilie) : S.C.
Bacău — Chimia Rm. Vîlcea; Univ. Craiova — 
Jiul ; Dunărea C.S.U. — Petrolul ; Poli. Iași — 
C.S. Tirgoviște; Steaua — Dinamo ; A.S.A. Tg. 
Mureș — F.C. Baia Mare ; F.C. Argeș — F.C. 
Bihor ; Rapid — Sportul stud. ; Corvinul — 
F.C. Olt.

CLASAMENTUL
1. Poli. Timișoara 22 15 2 5 61-21 32
2. „U“ Cluj-N. 22 15 1 6 45-16 31
3. C.S.M. Reșița 22 13 1 8 33-20 27
4. Aurul Brad 22 11 3 8 34-30 25
5. Olimpia S. M. 22 11 1 10 43-30 23
6. Armătura Z. 22 10 3 9 28-30 23
7. Min. Cavnic 22 10 2 10 36-29 22
8. Gloria Reșița 22 10 2 10 21-23 22
9. U. T. Arad ’ 22 10 2 10 26-31 22

10. Ind. sirmei C.T. 22 10 1 11 27-27 21
11. C.F.R. Timiș. 22 10 1 11 36-41 21
12. Minerul Lupeni 22 8 4 10 27-29 20
13. Met. Cugir 22 8 4 10 28-36 20
14. C.F.R. C-sebeș 22 9 1 12 20-48 19
15. Someșul S. M. 22 9 0 13 23-34 18
16. Min. Motru 22 7 3 12 24-43 17
17. Steaua C.F.R. 22 8 2 12 31-33 16
18. Rapid Arad 22 4 5 13 18-45 13

Etapa viitoare : Industria sirmei C.T.
Aurul ; Olimpia S. Mare — Someșul S. Mare ; 
Poli. Timișoara — C.F.R. Timișoara ; Min. Lu
peni — Min. Cavnic ; Armătura Zalău — Met. 
Cugir; U.T. Arad — Rapid Arad ; „U“ Cluj- 
Napoca — Steaua C.F.R. ; Gloria Reșița — 
C.S.M. Reșița: C.F.R. Caransebeș — Min. Motru.

Minerul Ghelari - 
Victoria Călan 

2-1 (0-0)
Meci disputat și cîștigat 

pe merit de formația gaz
dă, care a dominat auto
ritar, deși oaspeții s-au a- 
părat continuu cu 8—9 ju
cători. Din primul minut 
oaspeții — veniți eu gîndul 
la un egal — s-au apărat 
foarte bine și au reușit în 
prima repriză să mențină 
scorul alb. Gazdele, cu fun
dașii pe linia de centru, 
au dominat, dar Gyengye 
a ratat, în min. 30, de la 
5 m, iar Neag (min. 32 și 
44) și Badea (min. 45), au 
șutat pe lingă poartă.

La reluare, gazdele do
mină în continuare și reu
șesc, în min. 57, să des
chidă scorul cînd Nanos 
a centrat în careu, iar fun
dașul Curcă, urcat în atac, 
a înscris cu capul: 1—0. 
Nu trec decît cinci minute 
și oaspeții, la primul lor 
atac, profită de aglomera
ția gazdelor în careu și 
înscriu prin Pintilie: 1—1 
Bucuria oaspeților este de 
scurtă durată, căci Șușnea, 
în min. 67, înscrie de la 
5 m : 2—1.

Foarte bun arbitrajul 
brigăzii din Tg. Jiu, a- 
vîndu-1 la centru pe Du
mitru Curcă.

Minerul Ghelari: Roman

— Curcă, Gyengye, Popa, 
Badea, Șușnea, Morar, Na
nos (Cornea), Nacu (Chiri- 
puci), Prună. Neag.

Victoria Călan: Alexoi
— Buzduga, Mravușea, To- 
derici, Lazăr, Popescu, Ri- 
zescu (Ciubuc), Moț, Pinti
lie, Matula, Toma.

La juniori 1—4 (0—3).
FLORIAN OPRIȚA, 

corespondent

Minerul Știința 
Vulcan - 

Minerul Certej 
2-1 (2-1)

Pauza competițională a 
produs o metamorfoză plă
cută la nivelul echipei din 
Vulcan. In acest sens me
rită relevat aportul trio
ului de tehnicieni Cătuț — 
Coșoreanu — Dumitrache I. 
întâlnirea de duminică, 
cu Minerul Certej, s-a do
vedit însă dificilă. Oaspe
ții au practicat un fotbal 
de calitate, în viteză, a- 
părîndu-se grupat. Mai 
mult chiar, în min. 11, 
o fază inițiată de Gogoașe 
l-a pus în poziție favora
bilă pe Dimcea, care l-a 
învins pe portarul Boghea- 
nu, din apropierea careu
lui mic : 0—1. între timp, 
la poarta talentatului Pre- 
cup s-au petrecut o serie 
de faze fierbinți, dar Vă
duva (min. 20), Topor (’22, 
'28, ’31), Constantin (’25) 
au șutat imprecis sau apă
rătorul buturilor din Cer- 
tej și-a făcut cu prisosință 
datoria. în min. 24 a sur-

DIVIZIA CB

Rezultate : Metalul Bocșa — Dacia Orăștie 2—1 ; Con
structorul Timiș. — Min. Paroșeni 2—0; Minerul Oravița — 
Min. M. Nouă 1—0; Min. Ghelari — Victoria Călan 2—1 ; 
Mecanica Orăștie — U.M. Timișoara 2—1 ; Metalul O. Roșu
— Min, Anina 3-0 ; Min. Stiinta Vulcan - Min. Certei
2-1 ; Minerul Aninoasa —

CLASA

Mureșul Explorări

MENTUL

1-0.

1. Mureșul Explorări 17 11 4 2 32-13 26
2. Victoria Călan 17 8 2 7 23-17 20
3. Minerul Paroșeni 17 8 4 5 28-25 20
4. U. M. Timișoara 17 8 2 7 38-24 18
5. Dacia Orăștie 17 7 3 7 35-26 17
6. Constructorul Timișoara 17 7 3 7 28-25 17
7. Minerul Certej 17 8 1 8 29-27 17
8. Minerul Anina 17 7 3 7 24-26 17
9. Min. Mold. Nouă 17 8 0 9 24-22 16

10. Metalul Oțelu Roșu 17 8 0 9 24-24 16
ÎL Mecanica Orăștie 17 8 0 9 22-31 16
12. Minerul Ghelari 17 6 4 7 19-33 16
13. Metalul Bocșa 17 6 3 8 23-19 15
14. Minerul Șt. Vulcan 17 6 3 8 19-31 15
15. Minerul Oravița 17 7 1 9 21-34 15
16. Minerul Aninoasa 17 5 3 9 14-28 13

Etapa viitoare : Minerul Oravița — Mecanica Orăștie ;
Minerul Certej — Minerul Anina ; Minerul Șt. Vulcan1 —
Constructorul Timiș. ; U.M. Timișoara — Minerul Mold. 
Nouă; Mureșul Explorări - Metalul Bocșa ; Dacia Orăș
tie — Minerul Aninoasa ; Victoria Călan - Minerul Paro
șeni ; Metalul O. Roșu — Minerul Ghelari.

venit egalarea : de la To
por, balonul a ajuns la 
Ciorîia, care l-a prelungi* 
spre Constantin. Cu toată 
opoziția buchetului de a- 
părători adverși, aflați pe 
linia porții, înaintașul din 
Vulcan a șutat sec : 1—1.

în min. 39 Rebegilă l-a 
„cosit" în careu pe Ene 
Ciprian, lovitura de pe
deapsă fiind propulsată în 
vinciul drept de același 
Constantin : 2—1.

După pauză, cele două 
combatante au îneîntat tri
bunele prin faze de mare 
spectacol, dar scorul n-a 
mai suferit modificări. No
tăm debutul cu dreptul al 
lui Bileru în formația gaz
dă — o aripă stingă for
mată în pepiniera Craiovei, 
care posedă un dribling 
derutant și o deosebită ima
ginație tehnică. De aseme
nea, juniorul Cojocăraș» 
dovedește o certă valoare, 
cursele sale pe aripa dreap
tă au pus în pericol în 
permanență buturile mine
rilor din Certej. (V. Ion).

Mecanica Orăștie - 
U.M. Timișoara 

2-1 (0-1)
Joc deosebit de viu dis

putat. Localnicii se insta
lează încă de la început 
în terenul oaspeților. Ata
curile lor în valuri se lo
vesc de o apărare rutina
tă și bine pusă la punct a 
fostei divizionare B. Se 
ratează exasperant de ușor 
și de mult.

în prima repriză gaz
dele au atacat dezlănțuit, 
dar pripeala unor jucă
tori a făcut ca tabela de 
marcaj să rămînă neschim
bată pînă în min. 25, cînd. 
Contrar cursului jocului, 
la singurul șut pe poartă 
al oaspeților, aceștia au 
deschis scorul prin Roman.

După pauză, aspectul jo
cului este același. Ba, ma» 
mult, gazdele trec și cu 
fundașii dincolo de linia dft 
centru. După ce Lucian 
Popescu (în min. 55), O- 
prescu (în min. 59 și 70) 
și Dănăiață (în min. 69) ra
tează ocazii clare, Dănăiață 
restabilește egalitatea prin- 
tr-un șut eu capul. Golul 
victoriei cade în min. 85, 
cînd Lucian Popescu a 
transformat un penalti clar, 
acordat în urma unui fault 
asupra lui Dănăiață.

A arbitrat cu multe ezi
tări o brigadă condusă de 
Farago Ladislau din Ora
dea.

Mecanica : Mușat — Szat- 
mari, Gherga, Sterie, Bo- 
dea, Vințanu, Ghirocel 
(Curteanu — min. 88), Cis- 
teian, Oprescu (Dodu — 
min. 78), Dănăiață, Lucian 
Popescu.

IACOB SIMINIE, 
corespondent
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Schimb de mesaje la nivel înalt
romano-guineez

CONAKRY 2 (Ager
pres) — La Conakry a a- 
vut loc un schimb de me
saje între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România 
și tovarășul Lansana Bea- 
vogui, șef interimar al Re
publicii Populare Revolu
ționare Guineea, prim-ml- 
nistru al guvernului gui
neez.

Schimbul de mesaje a 
fost p ilejuit de primirea 
la șeful interimar al sta-

tului guineez a tovarășu
lui Gheorghe Rădulescu, 
membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, repre
zentantul secretarului gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
la funerariile fostului se
cretar general al Partidu
lui Democrat din Guineea, 
președinte 
Populare 
Guineea, 
Toure.

al Republicii 
Revoluționare 

Ahmed Sekou

încheierea lucrărilor Congresului
P.C. din

OSLO 2 (Agerpres). — 
La Oslo s-a încheiat cel 
de-al XVIII-lea Congres 
al P.C. din Norvegia. Con
gresul a ales noul Comi
tet Central și celelalte or
gane centrale de partid, 
în prima sa ședință, C.C. 
al P.C.N. a desemnat com
ponența Biroului Politic și 
a Secretariatului.

Președinte al Partidului 
Comunist din Norvegia a 
fost reales tovarășul Hans 
Kleven.

Norvegia
funcția de președinte al 
P.C. din Norvegia, pre
cum și cele mai bune urări 

_ ------- activitatea

DIN TARILE SOCIALISTE

★
2 (Agerpres). — 

tovarășului
OSLO

Din partea
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, ău fost 
transmise tovarășului Hans 
Kleven 
ocazia

calde felicitări 
realegerii sale

cu 
în

de succes în 
de viitor.

Mulțumind, președintele 
P.C.N. a rugat 
mită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu salutul său căl
duros și cele mai bune 
urări de sănătate și feri
cire, de noi succese în 
fruntea partidului și statu
lui român.

Schimbul de mesaje a 
avut loc cu ocazia primirii 
de către Hans Kleven a 
tovarășei Eleonora Cojo- 
caru, membru al C.C. al 
P.C.R., care a reprezentat 
partidul nostru la cel de-al 
XVIII-lea Congres al P.C. 
din Norvegia.

să se trans-

sesiune a Comitetului(ea de-a treia
k "suliativ al O.N.U. pentru Anul

Internațional al Tineretului

noi straturi de căr- 
care permit deschi- 
unui număr de

50 de noi mine,
ce/ 
re-

0 BEIJING. — O unitate 
de producere a tructozei 
— cea mai mare de acest 
fel din China - a intrat 
recent în producție, în o- 
rașul Bengbu, din provin
cia sud-estică Anhui. Aici 
se vor produce — după cum 
relatează agenția „China 
Nouă" — peste 10 000 tone 
de fructoză pe an.

COMPLEXUL HOTELURI Șl RESTAURANTE 

(C.H.R.) GEOAGIU-BĂI

ÎNCADREAZĂ

34 muncitori necalificați, pentru peri
oada de sezon (01.05 - 15.09.84).

încadrarea se face în conformitate cu le
gile 12/1971 și 57/1974.

Asigurăm cazare și masă contra cost.
Informații suplimentare la sediul G.H.R. 

Geoagiu-Băi, la telefon 169.

0 MOSCOVA - Ultime
le prospecțiuni geologice 
infirmă ipoteza privind se
cătuirea rezervelor de căr
bune din Donbas, care se 
exploatează de peste 250 
de ani. Aici au fost desco
perite 
bune 
derea 
puțin
latează agenția TASS.

Ele se vor construi, 
primul rind, în Donbasul 
de sud, unde straturile de 
cărbune cocsificabtl se află 
în imediata apropiere a 
marilor centre industriale. 
In unele zone, cărbunele 
se află atit de aproape de 
sup. -față, incit poate fi 
exploatat în mine la „zi".

DUPĂ VECHEA 
ARHITECTURĂ

în
O SOFIA. - După cum 

relatează agenția BTA, în 
apropiere de orașul Belen, 
în Bulgaria va începe con
struirea unei noi centrale 
electrice nucleare. Ea va W 
dotată cu 4 reactoare a 
cite 1 000 megawați, din 
care primul va intra în 
funcțiune la sfîrșitul acestui 
deceniu.

neridinnc
VIRTUOZITATE 

Șl INTELIGENȚĂ

GRUPUL ÎNTREPRINDERILOR DE

GOSPODĂRIE COMUNALĂ Șl LOCATIVĂ

Aduce la cunoștința consumatorilor de apă 
din municipiul Deva și orașul Simeria câ în ziua 
de 05.04.1984 va fi sistată furnizarea apei po
tabile între orele 8,00-16,00 pentru lucrări la 
Uzina de apă Batiz și pe traseul conductei de 
aductiune Batiz - Deva.

V1ENA 2 (Agerpres). — 
La Viena au început lu
crările celei de-a treia se
siuni a Comitetului Consul
tativ al O.N.U. pentru Anul 
Internațional al Tineretu
lui, organ interguvernamen- 
tal compus din 24 de state, 
între care și România, 
avînd ca președinte pe to
varășul Nicu Ceaușescu, 
prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului.

în 
de-c

alocuțiunea rostită la 
iderea lucrărilor Co-

mitetului, tovarășul Nicu 
Ceaușescu a evidențiat în
semnătatea celor cinci reu
niuni regionale consacrate 
A.I.T., care au avut loc în 
1983, pentru punerea în 
aplicare a Programului 
concret de măsuri și acti
vități ce urmează a fi în
treprinse înaintea și în 
timpul A.I.T. A fost re
levată necesitatea elaboră
rii unor politici și progra
me privind tineretul la 
nivel național și interna
țional.

Amplul program de mo
dernizare și reconstrucție a 
capitalei R. P. Chineze, 
Beijing, include, printre al
tele, renovarea marii Piețe 
Tiananmen, din centrul tra
dițional al orașului. Potri
vit planului, vechile con
strucții monumentale din 
jurul pieței — Poarta Liniș
tii Celeste (Tiananmen), po
durile arcuite de la intra
rea în Palatul Interzis, 
Poarta Oianmen și celelal
te edificii aferente — vor 
fi refăcute, păstrîndu-se 
întru totul frumusețea vechii 
arhitecturi.

Unul dintre marile eve
nimente ale actualei sta
giuni muzicale moscovite 
a fost concertul susținut de 
elevul Jenia Kusin, in vîrstă 
de numai 12 ani. El a in
terpretat — acompaniat de 
Orchestra simfonică a Fi
larmonicii din Moscova — 
două concerte de pian ale 
lui Chopin.

„Copilul uimește prin 
virtuozitate și inteligență în 
interpretarea partiturilor, 
fiind de pe acum un artist 
matur", a declarat, după 
concert, dirijorul orchestrei, 
Dmitri Kitaenko.

IPOTEZĂ...

In timpul unei excursii pe 
un traseu nou din Ca ucaz, 
un grup de turiști a desco
perii fosila unui cetoterîu, 
datind din timpuri preisto
rice. Ea atestă, după pă
rerea oamenilor de știință, 
justețea ipotezei că, în 
urmă cu zeci de milioane 
de ani, în zona Caucazu- 
lui se afla o mare.

UN MILION 
DE NOTE MUZICALE

Pianistul elvețian Joe Mil
ler a „Interpretat" o com
poziție muzicală formată 
dintr-un milion de note, 
cîntind neîntrerupt la pian 
timp de 13 ore, 6 minu
te și 15 secunde. Un dis
pozitiv optico-electronic a 
permis să se constate că 
degetele sale au lovit cla
pele instrumentului de 22 
de ori pe secundă.

interogatoriu-
. î.

declarat că

COMISIA JUDEȚEANĂ 
A COOPERATIVELOR DE CREDIT

membrii cooperativelor de credit la unitățile 
de care aparțin, cu carnetele de membru, 
pentru înscrierea dobînzilor la fondul social 
depus, pentru anul 1983.

D0BÎNOA

publicitate
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ul cursul
lui la care a fost supus, 
Latinus a
W.N.P. nu avea nici pe 
departe intenția de a dez
vălui secretele N.A.T.O. 
conținute în telexurile gă
site la Barbier, așa cum 
se temuseră unii. Neo
naziștilor nu le-a fost 
greu să pătrundă la 
Evăre. Și nu numai aici; 
există destule locuri în 
Occident unde ei se simt 
— și sînt — ca acasă. 
„A fi catalogat de dreap
ta — arată săptăminalul 
„Le Vif“ — constituie în 
orice caz un excelent pa
șaport pentru a ocupa a- 
numite funcții „sensibile". 
Să ne gîndim la Statul 
Major de la Evere, unde 
opiniile dumneavoastră 
vor fi strict controlate, 
dacă, să presupunem, so
licitați un post aici. A- 
veți opinii, să le zicem, 
progresis4 - ? Nu mai e 
nici o speranță".

„Vîrful" celor relatate 
în publicația „Soir" l-a 
format relevarea faptului 
că anumiți agenți ai ser
viciilor belgiene de secu
ritate fac parte din rîn- 
durile W.N.P. Unul din
tre aceștia, comisar, a 
condus chiar manevrele 
întreprinse de „cămășile

Complotul (IV)
negre" în împrejurimile 
Bruxellesului. Ziariștii au 
aflat apoi numele acestui 
personaj relativ bine pla
sat: Christian Smets.

Agenți de securitate în 
rol de instructori-condu- 
cători ai neonaziștilor 7 
Multor belgieni nu le-a 
venit să creadă. Senato
rul Serge Moureaux l-a 
interpelat pe primul mi
nistru și pe membrii ca
binetului său, cerîind să 
se dea explicații privind 
„acțiunile criminale ale 
anumitor g.rupuscule or
ganizate în miliții parti
culare, precum și asupra 
complicităților de care 
ele par să beneficieze în
deosebi în armată, poli
ție și în anumite servicii 
esențiale ale statului, le
gate de securitatea 
blică".

Scandalul a luat astfel 
de proporții, încît vice- 
premierul Jean Gol, res
ponsabil de serviciile de 
securitate, a trebuit să 
se explice în fața parla
mentarilor și a presei. El 
a declarat că agenții în 
discuție au fost introduși 
în rețeaua neonazistă pen-

pu-

tru a îndeplini o misiune 
de serviciu. El a fost o- 
bligat să recunoască însă 
că, „într-o singură situa
ție", comisarul a dirijat 
manevrele neonaziștilor, 
cărora le-a furnizat in
formații „elementare", în 
singurul scop — pretinde 
el — de a-și spori credi
tul în mediul respectiv. 
Jean Gol a dezmințit în 
mod formal zvonurile po
trivit cărora inspectori de 
securitate ar fi incitat la 
violență.

Totuși, dezmințirile vi- 
cepremierului nu au li
niștit spiritele. Rene Ha- 
quin, de la „Soir", a de
clarat că autenticitatea 
celor publicate de el a 
fost confirmată de jude
cătorii de instrucție, în 
cursul unei recente con
ferințe de presă. Dacă a- 
genții de securitate — se 
întreabă el — erau în mi
siune comandată, de ce 
nu au informat autorită
țile militare de dispariția 
documentelor secrete? 
Pentru că ei erau la cu
rent cu existența telexu
rilor N.A.T.O., așa după 
cum au confirmat ulte-

rior serviciile de secu
ritate. Presa belgiană a 
aflat că printre documen
tele confiscate de la neo
naziști se află un verita
bil manual de terorism, 
numit „instrucțiuni Pu
ma" . Experții consideră 
că ele ar fi întocmite de 
ofițeri, cu cunoștințe spe
ciale și un tur de orizont 
in domeniul militar.

Instrucțiunea „afacerii 
W.N.P." abia începe, dar 
încă de pe acum este 
clar că, pe plan politic, 
ea este explozivă. Tocmai 
de aceea s-au ivit per
soane dornice să o înă
bușe din fașă.
„amici care le vor bine
le" i-au îndemnat pe ob
servatorul recalcitrant al 
publicației „Soir" și pe 
încăpățînatul judecător 
de instrucție să renunțe 
la zelul lor. Acesta din 
urmă își continuă ancheta 
protejat de o gardă cor
porală, iar ziaristul își 
desfășoară cercetările pîn- 
dit de mari riscuri și pe
ricole. Va ieși, oare, la 
iveală tot adevărul despre 
activitatea neonaziștilor 
belgieni, una dintre în
crengăturile „internațio
nalei negre" ?

Anonimi

T. N.
(Sfîrșit) l
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ria, 
16.

Vînd 
telefon

SCHIMB

• Schimb 
camere, 
2—3 
956/22781.

Dacia 1 300. Sime- 
60634, după orele 

(5051)

DE LOCUINȚA

apartament două
Deva, cu apartament 

camere Brad. Telefon 
(5063)

OFERTA DE SERVICIU

• Caut femele pentru în
grijit copil. Deva, bulevardul 
Decebai, bloc 23, scara 
apartament 88.

PIERDERI

• Pierdut legitimație 
viciu, pe numele 
Nicolae, 
Hunedoara.

G, 
(5052)

de s.er- 
Șandru 

eliberată de C. S. 
O declar nulă.

(C. 25)
; legitimație de ser- 

1350, pe numele
e Pierdut 

viciu, nr. , _ _______
Blidariu Rodica, eliberată de 
I. T. Hunedoara. O declar 
nulă. (c. 23)

• Pierdut carnet părți so
ciale, nr. 76, eliberat de Cen
trul de librării Deva. îl de
clar nul. (c. 24)
• Pierdut legitimație de ser

viciu, pe numele Mancaș Ro- 
mică, eliberată de I.R.E. Deva. 
O declar nulă. (c. 2)
• Pierdut legitimație de ser

viciu, nr. 2071, pe numele 
Moise Viorica, eliberată de 
Fabrica de încălțăminte Hu
nedoara. O declar nulă.

(c. 28)

DECESE

• Un ultim omagiu ceîuT' 
ce-a fost

COSMA TRAIAN
în vîrstă de 37 ani.
Nu te vom 

scumpul nostru 
Soția Maria și 
și Alina.
• Familiile 

Ciobotaru sînt 
milia celui 
bun prieten

COSMA
și-1 transmit 
ieanțe.

uita niciodată 
tată și soț. 

fiicele Amalia

Păduraru 
alături de 

care le-a
Și

fa- 
fost

TRAIAN 
sincere condo-

• Colectivul Oficiului ju
dețean 
doara 
leanțe 
prin

de turism Hune- 
transmite condo- 
familiei îndoliate 

pierderea fulgeră
toare a celui ce a fost 

BIRSAN CORNEL.
(5056)

• Colectivul complexu
lui hotel-restaurant Ge- 
oagiu-Băi anunță cu re
gret pierderea prematură 
a colegului lor,

BÎRSAN CORNEL, 
în vîrstă de 26 ani.

Chipul iul va rămine 
viu în inimile noastre.

înmormîntarea are loo 
astăzi, 3 aprilie, orele 14, 
la cimitirul -mare din 
Slmerla. (5057)

• S-a stins din viață 
buna noastră soție, mamă 
și bunică

VICTORIA LUGOJAN 
de 58 ani. 

înhumarea are loc mier
curi, 4 aprilie 1984, la 
cimitirul din Șoimuș.

Familia
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