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Este necesară o mai bună și 
permanentă mobilizare la

executarea lucrărilor în

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Calitatea produselor — sub semnul 
înaltei exigențe și responsabilități

în aceste zile se impune 
să fie întreprinse acțiuni 
deosebite pentru urgenta
rea lucrărilor de sezon în 
agricultură, îndeosebi la 
îmbunătățirea pășunilor și 
fînețelor naturale, la cu
rățarea terenurilor agrico
le de vegetația nefolositoa
re și de pietre, la aplica
rea îngrășămintelor etc. 
Prezenți duminică în mai 
multe localități, reporterii 
ziarului au consemnat mo
dul cum au fost organi
zate și s-au desfășurat ac
țiunile respective.

• HAȚEG. Un mare nu
măr de oameni din oraș au 
luat parte duminică la lucră
rile ce se cer executate în 
această perioadă. La Sil- 
vaș, circa 230 de coopera
tori au participat la cură
țarea și fertilizarea pășuni
lor. în fruntea oamenilor 
s-a aflat Gheorghe Prip, 
președintele cooperativei a- 
gricole_.de. producție. La 
C.A.P. Hațeg, la fertiliza
rea fînețelor și pășunilor, 
ca și la curățarea terenu
rilor agricole de mărăcini, 
spini, pietre ș.a., au luat 
parte circa 100 de cetă
țeni din oraș, sub condu
cerea lui Axente Viționes- 
cu, președintele cooperati
vei agricole. Maria Me- 
drea,’ secretarul .comitetu
lui orășenesc de partid, 
primarul Hațegului, ne 
spunea :

— Astăzi au fost curăța., 
te circa 330 ha pășuni și 
finețe. La acțiunile respec
tive iau parte și 100 de

elevi ai liceului din Hațeg 
în frunte cu cadrele di
dactice.

• BOȘOROD. Și la Boșo- 
rod, galeta lucrărilor ce 
s-au efectuat duminică a 
fost bogată. Iată cîteva din
tre acestea, prezentate de 
Ieronim Grecu, prima ral 
comunei: curățarea fînețe- 
lor și pășunilor din Dealul 
Voinii și Dealul Bobăii, cu
rățarea canalelor și șan
țurilor, punerea la punct 
a drumurilor comunale, 
străzilor și altele. Numă
rul total al celor ce au 
luat parte la aceste activi
tăți se ridică la peste 400 
de cetățeni, dintre eare 114 
elevi ai școlilor din comu
nă. In fruntea oamenilor 
ce au răspuns la chema
rea consiliului popular 
s-au situat — cum este și 
firesc, deputății, printre 
care Leona Stoica și loan 
Stoicoi, iar curățarea și 
fertilizarea pajiștilor natu. 
rale a fost îndrumată de 
pădurarul Trăilă Mazăre.

• CĂLAN. La C.A.P. Ba_ 
tiz și C.A.P. Strei au fost 
mobilizați cîte 40—50 de 
cooperatori la curățarea și

- fertilizarea pajiștilor natu
rale. în schimb, la C.A.P. 
Nădăștie n-am văzut nici 
un om pe finețe și pășuni. 
Ni s-a spus că la C.A.P.

- Strei se lucrează la 
prăștierea gunoiului 
în cîmp. Am fost la 
locului și am găsit doar 
doi oameni la această ac
țiune (!).
• GEOAGIU. O amplă ac

țiune de toaletare s-a des-

agricultură!
fășurat, duminică, pe pă
șunile comunei Geoagiu. 
Sub conducerea membrilor 
comitetului comunal de 
partid și ai biroului exe
cutiv al consiliului popu
lar comunal, peste 300 de 
locuitori din satele comu
nei, în frunte cu deputății, 
bărbați și femei, tineri și 
vîrstnici s-au îndreptat, de 
dimineață, spre pășunile 
de pe raza comunei. S-a 
lucrat cu răspundere și 
hărnicie. Cea mai mare 
grupare de forțe s_a aflat 
pe pășunea numită de lo
calnici „Tocaci". Peste 180 
de cetățeni, membri 
peratori și lucrători 
unitățile economice 
localitate, în frunte cu
Necșa, primarul comunei. 
Pe tarlaua numită „Șeica" 
am întîlnit 40 de locuitori 
din satul Gelmar. împreu
nă
Gheorghe Costea, 
Romcea, loan Almășan și 
ceilalți săteni se aflau Ro
meo Postelnicu, secretarul 
biroului executiv al con
siliului popular comunal, 
deputata Viorica - 
și Stela Homorodean, bri
gadieră la C.A.P. Geoagiu.

Un alt grup de oameni 
am întîlnit pe pășunea 
„Progade". 
tori

OOO- 
din 
din 

Ioan

A fost dată publicității 
Hotărîrea Comitetului Poli
tic Executiv . al C. C. al 
P.C.R. cu privire la inten
sificarea acțiunilor și măsu
rilor tebnico-organizatorice și 
politice în vederea înfăp
tuirii Programului de ri
dicare a nivelului tehnic și 
calitativ ol produselor.

Hotărîrea, ca și întregul 
Program elaborat ți adop
tat Ia sfirțitul anului trecut 
de conducerea 
poartă pecetea 
științifice, novatoare a se
cretarului general al parti
dului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, grijii 
sale permanente pentru ri
dicarea întregii activități pro
ductive la înalți parametri 
de calitate și eficiență, pen
tru creșterea continuă a 
prestigiului României în lu
me, prin oferirea parteneri
lor externi a unor produse 
de înaltă competitivitate. 
Este creat astfel un cadru 
superior activității de ridi
care a nivelului tehnic 
calitativ al produselor, 
creștere a răspunderii 
întregul flux de fabricație, de 
Io concepție și proiectore, 
pină la execuție, recepție și 
livrare. „Trebuie limpede 
înțeles și demonstrat in prac
tică că toți cei ce reali
zează mașinile, utilajele, 
orice alte produse poartă 
efectiv și nemijlocit răspun
derea pentru îndeplinirea cu 
strictețe a condițiilor de ca
litate ți a cerințelor tehni
ce prevăzute" - sublinia

partidului 
ctarviziunii

?i 
de 
pe

cu justețe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — a- 
preciind că, in pofida unor 
frumoase realizări, nu peste 
tot ți nu toate produsele 
se situează la nivelul dotării 
tehnice și al experienței 
acumulate de colectivele de 
oameni ai muncii.

Hotărîrea adoptată recent 
de Comitetul Politic Execu
tiv al CC. al P.C.R. va 
trebui să-i angajeze mai 
dinamic ți pe oamenii mun
cii din unitățile economice 
ale județului nostru, din 
întreaga sferă a producerii 
bunurilor materiale, la ridi
carea ștachetei exigenței ți 
responsabilității în realiza
rea unor produse de cea 
mai bună calitate. Din acest 
unghi trebuie să-și privească 
activitatea ți minerii și pre
paratorii din Valea Jiului, 
să extragă ți să livreze e- 
nergeticii și siderurgiei căr
bune mai bun, cu un con
ținut redus de cenușă ți umi
ditate, ți constructorii de 
utilaje miniere ți siderurgi
ce din Petroșani, Crișcior, 
Hunedoara ți Călan, ți lu
crătoarele de la întreprin
derile de tricotaje din Pe
troșani și Hunedoara, de Io 
cea de încălțăminte din Hu

la cea de 
de Io 

ți

nedoara și de 
confecții din Vulcan, 
țesătoriile din Lupani 
Deva, unde calitatea țesă
turilor de mătase se cere 
grabnic îmbunătățită.

Problema calității produ
selor trebuie să stea zilnic 
pe agenda de lucru a con-

ducenlor, a colectivelor de 
oameni ai muncii din toate 
secțiile ți sectoarele I.P.L., 
I.F.E.T. ți I.M.C. Deva, de la 
„Chimica" „Mecanico" ți 
„Vidra" Orăștie, din toate 
atelierele cooperației mește
șugărești. Siderurgiștli din 
Hunedoara șl Călan să insis
te mai mult pe calitatea oțe
lurilor aliate ți înalt diata, 
a cocsului, semicocsului ți 
fontei, a produselor din tur
nătorii ți din atelierele de 
executat piese de schimb, 
repere, subansamble.

Pretutindeni să se pună 
un accent major pe pregă
tirea temeinică a fabricației, 
funcționarea mașinilor și uti
lajelor la parametri optimi, 
respectarea riguroasă a teh
nologiilor de fabricație ți 
îmbunătățirea lor continuă, 
pe întărirea ordinii și disci
plinei la fiecare loc de 
muncă. Aceasta presupune, 
așa cum se subliniază în 
Hotărîrea Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., 
ca fiecare muncitor, Io locul 
său de muncă, să fie pri
mul controlor al produselor 
pe core le execută, purtînd 
o răspundere directă față 
de calitatea acestora. In 
actualele condiții, cînd exi
gențele beneficiarilor sînt tot 
mai mari, se impune și ddi- 
careo calității munci! con
trolorilor de calitate, întări
rea răspunderii și exigenței 
lor și realizarea controlu-
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I.M.M.R. Simeria, secția 
a II-a. Tîmplarul mecanic 
Vasile Petrăuș este tin 
muncitor conștiincios și dis
ciplinat

îm- 
dus 
fața

VAGONEȚ1 DE MINA 
MAI MULȚI, MAI BUNI

cu loan Romoșan, 
Aurel

Romcea

pe
Erau coopera- 

din Cigmău, în frun-

Brigada de reporteri : 
B. TURDEANU, 
MIRCEA LEPĂDATU

La Uzina de utilaj mi
nier și reparații Crișcior 
se dă atenție deosebită 
realizării planului fizic 
la toate sortimentele. 
La principalul produs — 
vagoneți de mină — sar
cinile pe primele două 
luni ale anului au fost 
depășite cu 861 vago
neți echivalent 0,6 mc, 
care au și fost expe- 
diați unor beneficiari din 
cadrul unităților Minis
terului Minelor. De re
marcat strădania pentru 
continua îmbunătățire a 
calității vagoneților 
mină, in condițiile 
ducerii consumurilor 
metal, și livrarea 
operativă la beneficiari.

de 
re
de 
lor

(Continuare în pag. a 2-o)

Activul pe domenii implicat temeinic 
in intreaga problematică a muncii de partid

Comitetul de partid de 
la secția furnale 1, din 
C.S. Hunedoara, are o bu
nă experiență în munca 
cu activul pe domenii. Ca 
urmare, ne-am propus să 
vedem cum lucrează co
mitetul de partid cu mem
brii activului, mai exact, 
prin ce mijloace îi impli
că în realizarea permanen
tă a atribuțiilor și sarci
nilor ce le revin în cadrul 
organizației respective, al 
colectivului.

Primul lucru pe care l-a 
relevat Anton Filipescu, 
secretarul comitetului de 
partid al secției, a fost 
componența activului de la 
furnale 1. Nu din punct 
de vedere numeric sau al 
oompoziției pe meserii (deși 
și în această privință exis
tă o judicioasă cuprinde
re), ci din cel al calități
lor morale, pregătirii poli
tice și profesionale, con
știinciozității, maturității 
și responsabilității pe care 
o dovedește fiecare din 
cei peste 40 de membri ai 
activului de pa râd de aici.

într-adevăr, parcurgînd lis
ta activului de la secția 
amintită ne-am putut da 
seama că ea include nu
mai comuniști cu experien
ță bogată, vechime în co
lectiv, muncitori, maiștri, 
cadre tehnico-inginerești 
aflate la locurile „cheie" 
ale procesului de produc
ție, sau care au atribuții 
concrete și pe tărîmul 
muncii politico-obștești.

Cum lucrează comitetul 
de partid cu activul său 
pe domenii ?

— Avem întocmit un 
program de lucru anual. 
Este de fapt un program- 
cadru care cuprinde prin
cipalele direcții în care vor 
fi antrenate colectivele pe 
domenii ale activului nos
tru de partid — preciza 
Anton Filipescu. Avînd la 
bază programul-cadru a- 
nual, în planurile de mun
că trimestriale ale comi
tetului de partid înscriem 
acțiuni concrete (studii, 
controale, dezbateri ș.a.), 
pe care trebuie să Ie rea
lizeze lunar colectivele «c-

pe domenii, în fu no
na tura problemelor

tivului 
ție de 
ce stau în atenția organi
zației noastre la un mo
ment dat. Mai mult, pen
tru a-i înarma 
cu tdbite 
revin din 
hotărîrile 
tului, din 
lor superioare de 
sau din oele proprii, 
lîngă instruirile pe care le 
organizăm periodic, mem
brii activului participă și 
la ședințele comitetului de 
partid în care se dezbat 
probleme specifice dome
niului în care acționează.

Odată precizate princi
palele forme și metode u- 
tllizate de comitetul de 
partid în munca cu acti
vul său, 
vedem 
membrii 
colectiv, 
colectivul din 
muncii organizatorice, con_

temeinic 
sarcinile ce ne 

documentele și 
partidului și sta- 
cele ale organe- 

partid 
pe

ne-am propus să 
cum acționează 

unui asemenea 
Ne-am oprit la 

domeniul

M. LIONEL

(Continuare in pag. a 2-a)
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Mina Țebea. Echipa de lăcătuși condusă de Aurel Tri- 
fan execută un cap de acționare transportor cu bandă.

Ambianta sălilor de așteptare - 
o obligație a celor ce le 

gospodăresc, dar și a călătorilor
Mai cu seamă în acest 

anotimp, cînd vremea este 
încă rece, sălile de aștep
tare ale gărilor și autogă- 
rilor sini deosebit de so
licitate. Cit de primitoare 
sînt aceste încăperi pentru 
sutele de călători care se 
adăpostesc aici în aștepta
rea trenurilor șl autobu
zelor ? Acestei întrebări 
i-am căutat răspuns efec
tuând un raid prin cîteva 
gări și autogări.

Hunedoara. Peroanele au. 
togării sînt proaspăt mă
turate. Temperatura plă
cută din sala de aștepta
re, mobilierul în bună 
stare explică numărul 
mare al călătorilor ce se 
adăpostesc aici.

— Trimestrial — ne spu
ne Nastasia Dumitru, șeful 
autogării, efectuăm o re
vizie a mobilierului și gea
murilor și remediem, dacă 
este cazul, eventualele 
stricăciuni. Pentru că s-a 
ivit prilejul, aș dori să fac 
un apel către acel cetă
țeni care, din lipsă de res
pect față de munca altora 
strică atît împrejmuirea 
parcului dintre gară și au- 
togară — pe care am a- 
menajat-o cu forțe proprii 
— cît și instalațiile de apă 
și curent de la grupul so
cial.

în 
sălii 
cu o 
va permite, șă fie vopsite

ce privește ambianța 
de așteptare, venim 
sugestie: cînd timpul

ealoriferele și camele gea. 
murilor și ușilor, să fie 
zugrăviți pereții.

In gară — este efectuată 
curățenia de jur-împreju- 
rul stației. în sala de aș
teptare clasa a II-a. de a- 
semenea s-a măturat.

Remarcăm grija pentru 
economisirea energiei elec
trice: întrerupătorul se
acționează din altă sală, 
de către personalul de la 
serviciul de informații, iar 
numărul lămpilor a fost 
redus la jumătate. Pereții 
sînt însă afumați și cră- 
pați. în plus, o parte din
tre scaune sînt rupte. Ușa 

. încăperii de la sala de aș
teptare clasa I este încu
iată. „Azi n-am avut soli
citări și nici reclamații cu 
privire la acest aspect" — 
ne spunea impiegatul de 
mișcare, Gheorghe Sferlea.

Deva. „Atenție la linia 3; 
trece tren de marfă", „Tre
nul personal 2182 din di
recția Lugoj sosește în sta
ție la linia a II-a și plea
că în direcția Simeria...".

Călătorii aflați în sălile 
de așteptare, la recepțio- 
narea apelurilor se îndreap
tă spre peron. Purtăm un 
dialog cu cîțiva călători, 
ale căror trenuri sosesc 
mai tîrziu. „Condiția prin
cipală — căldura, este asi-

ESTERA ȘINA

(Continuare in pag. a 2-a)
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Din lupta maselor populare hunedorene 
pentru instaurarea puterii revoluționar-

democratice a muncitorilor
și eliberarea țării de..Răsturnarea dictaturii fasciste f

sub ocupația străină — arăta secretarul general al parti
dului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU - au marcat 
începutul revoluției populare, antiimperialiste in România, 
inaugurind o nouă etapă in dezvoltarea țării noastre. 
Sub conducerea partidului comunist, lupta antifascistă 
și de eliberare națională se dezvoltă intr-o largă acțiune 
de masă pentru desăvirșirea revoluției burghezo-demo- 
cratice®.

Pentru gruparea tuturor 
forțelor într-un singur șuvoi 
revoluționar, Partidul Comu- 
nist Român a lansat, la sfir- 
șitul lunii septembrie 1944, 
proiectul de platformă a 
Frântului Național Democrat, 
core stabilea sarcinile esen
țiale ale forțelor democra
tice. Alături de oamenii 
muncii din întreaga țară, 
masele populare hunedorene, 
răspunzînd chemării P.C.R 
și-au manifestat adeziunea 
lor la platforma F.N.D. și 
hotărârea de a ’ "7
încetare pentru înfăptuirea 
prevederilor ei.
prilejui adunării de consti
tuire a sindicatului muncito
rilor din Simeria, s-a hotărî t 
aderarea la plotforma F.N.D., 
muncitorii fiind chemați să 
lupte pentru instaurarea u- 
nui guvern democratic. In 
Valea Jiului asemenea ac
țiuni, conduse de organiza
țiile locale ale partidului co
munist, au luat amploare. La 
15 octombrie 1944, peste 
10 000 de muncitori au or
ganizat, la Lupeni, o uriașă 
demonstrație. In aceeași zi, 
în sala teatrului orășenesc 
din Deva a avut loc o im
presionantă adunare 
tară 
oraș 
zotă 
lorii 
cesară unirea tuturor forțe
lor democratice în lupto
contra reacțiunii, cerind în
lăturarea guvernului Sănă-
tescu și „aducerea la con
ducerea țării a unui guvern 
al Frontului National Demo
crat".

Pe străzi.e orașului Deva 
au fost rospindite manifeste 
care chemau toc te catego
riile de 
cetățeni, 
de toate 
femei și 
populară 
unde participanții 
constituirea unui 
F.N.D., in frunte , 
tru Groza.

oemeni ci muncii, 
plugari, muncitori 
cotego ie, ostași, 

tineri «a
din 22

i oduna'ea 
octombrie, 

i au cerut 
guvern ai 

cu dr. Pe-

lupta fără

Astfel, cu

popu- 
a oamenilor muncii din 

și împrejurimi, organi- 
de către F.N.D. Vorbi- 
au arătat că este ne-

6 MARTIE 1945

O deosebită intensitate a 
ovut lupta pentru înlătura
rea prefectului reacționar al 
județului Hunedoara. in 
ziua de 26 noiembrie 1944, 
din inițiativa O'gan:zației ju
dețene a P.C.R. a avut loc 
în orașul Deva o impres o- 
nantă manifestație la care 
au participat peste 15 300 
de oameni, muncitori și ță
rani organizați în Frontul 
Plugarilor, tineri uteciști, oa
meni ai muncii din orașe și 
împrejurimi. Masele aduna
te cer cu insistență alunga
rea prefectului 
„care refuză să 
în spiritul nou 
să domnească 
Mică*, 
prefect 
porului, 
gustin 
luptător 
vin tar ea 
vicepreședinte 
Plugarilor, făcîndu-se 
nentul maselor arăta 
„Voința noastră este ca ju-

și țăranilor 
dețul acesta din clipa de 
față să fie condus de un 
prefect al poporului, pentru 
că așa trebuie să fie într-o 
țară democratică".

La începutul anului 1945, 
dezaprobarea și ura mase
lor populare împotriva poli
ticii reacțiunii din guvern, în 
frunte cu Rădescu crește ne
încetat Sub conducerea 
P.C.R., organizațiile F.N.D. 
din județul Hunedoara ou 
pregătit, ca și în întreaga 
țară, mari demonstrații de 
stradă în toate orașele și 
centrele muncitorești.

In ultimele zile de guver
nare ale lui Rădescu, pe 
străzile orașului Hunedoara 
ou fost răspindite mcr:feste 
tipărite de Comitetul jude
țean al F.N.D. care che
mau —pe toți cetățenii de- 
moc'cț din Hunedoara și 
jur, fă'ă deosebi-e de cate
goria socială și de partid...” 
ta odunc'ec popuicta dirf 
25 feb'uorie.

Mărita bătălii sociale duse 
de meseta larg' ole poporu
le împotriva forie-'o' »eac- 
țiunii interne au adus la pu
te-e, Io 6 martie 1945, gu
vernul de Ic'gă concentrce 
democratică condus de dr. 
Petru G'oza, de la a cărui 
naștere se vor 
cest ar, 1C0 de 
rarea primului 
istoria țării in 
muncitoare are
cotor — arăta 
NICOLAE CEAUȘESCU

CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ

Este necesară o mai bună și 
mobilizare la executarea lucrărilor

permanentă 
in agricultură!

i

13,(
15,(
15,1
15,3
16,0
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te cu Aurelia Ilieș, preșe
dintă, Viorel Popescu, in
ginerul șef al C.A.P. ' și 
loan Marcu, secretar ad
junct a1, comitetului comu
nal de partid. Printre cei 
mai harnici s-au dovedit 
a fi Nicolae Popa, Valeria 
Ilieș, Antonie Neamțu, Ma
ria Crișan, Aurora Dandea, 
loan Moga și Vasile Ilieș.
• RAPOLTU MARE, Peste 

200 de săteni s-au aflat pe 
pășunile și finețele comu
nei, la defrișarea arbore
tului și lăstărișului, cură
țatul terenului și aplicarea 
îngrășămintelor naturale. 
La „Jipiș", pășunea a fost 
împărțită pe parcele. Pe
ste 150 de săteni, în frunte 
cu Adrian Sima, președin
tele C-A.P. Rapoltu Mare, 
și Cornel Tărăpoancă, in-

ginerul șef, au muncit cu 
dăruire și răspundere, pînă 
târziu, către amiază. în 
locul numit ..Măgura Nea- 
roș“ se aflau 26 de căru
țe, cu ajutorul cărora se 
transporta piatră adunată 
de pe pășune, se împrăștia 
gunoiul de grajd pentru 
fertilizarea terenului. îm
preună cu Florian Silvă- 
șan, vicepreședintele birou
lui executiv al consiliului 
popular comunal, se aflau 
Dumitru Mermezan, loan 
Furdui, loan Ambruș, Ale
xandru Kremer, Ioan To- 
motaș, Dumitru Filimon și 
alți gospodari.

• ROMOS. Ajunși la Ro
mos, ne-am mirat că nu 
am întâlnit nici un om la 
lucru pe pășunile și fîne- 
țele din preajma localită
ții, deși nu s-ar putea spu-

ne că acestea n-ar avea 
nevoie de lucrări de cură
țare și defrișare. Explica
ția am aflat-o mai tîrziu 
de la loan Căstăianu, pri
marul comunei, care ne-a 
spus că nu s-a organizat 
nimic în acest sens, deoa
rece pe pășuni este zăpadă 
(noi n-am văzut-o !) și nu 
se putea lucra. „Dar fîne- 
țele de pe marginea șoselei 
care duce în comună n-ar 
trebui curățate?". „Ba da, 
dar nu sînt ale noastre, 
ci ale CA.P.“ — ne răs
punde, senin, primarul, de 
parcă cooperativa agricolă 
și pășunile acesteia n-ar 
fi tot ale comunei.

Este necesar ca la lucră
rile din agricultură să fie 
mobilizați, zi de zi, toți lo
cuitorii satelor, pentru a 
pregăti baze temeinice vii
toarei recolte.

16,1

20,0

20,2

20,3(
20,5

21, (H

23,0<
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• CONCURS DE POEZIE. 
In zilele de 2 fi 3 martie 
S-a desfășurat, la Focșani, 
Consfătuirea pe fără a re
prezentanților cenaclurilor 
și c e r c u r i I o r lite
rare, organizată de Con
siliul Culturii ș/ Educației 
Socialiste, Uniunea Scriito
rilor, Consiliul Central al 
U.G.S.R. șl C.C. al U.T.C. 
Cu același prilej a avut 
loc un concurs de poezie 
dedicat aniversării a patru 
decenii de la actul 
rk din august 1944.
prezentanții județului nos
tru au obținut cele 
multe premii : Constantin 
Alexandru (premiul I) și

isto- 
Re-

mei

Calitatea
(Urmare din pag. 1)

lul nu prin sondaj, ci pe 
întregul flux de fabricație.

Și, pentru că așa cum se 
știe, calitatea produselor este 
determinată de calitatea 
muncii oamenilor, de pregă
tirea lor profesională, se 
cere ca în toate unitățile 
economice să se dea maxi
mă atenție pregătirii și per
fecționării forței de muncă, 

creșterea ro
și inginerilor 

șl conduce-

tn paralel cu 
lului maiștrilor 
în organizarea 
rea producției.

Mai mult ca 
carea nivelului 
lîtativ al produselor este as
tăzi problemă de importanță 
cardinală pentru dezvoltarea 
economiei noastre naționale, 
pentru creșterea nivelului de 
trai al întregului popor. Ca 
urmare, răspunderea pentru 
O calitate superioară a pro-

oricînd, ridi- 
tehnic și ca-

P'ofascist. 
se încadreze 
core trebuie 
in viațo pu

și instalarea noului 
ales din rîndul po- 
in persoana dr 
Almâșan, 
optifoscist. 
sa, Miron

al

r. Ău- 
cunoscut 

în cu- 
Belea, 

Frontului 
expo- 

că:

Ion Țlgantele (II) - ambii 
de la cenaclul „Flori de 
mină' Uriconi, Constantin 
Stanca („Sarmis" Hațeg) și 
Ionel Pascal Vlad („Panait 
Istrati" — Valea Jiului), 
ambii premiul III.

• DEZBATERE. La Năiați 
o avut loc o dezbatere pe 
tema „Filmul documentar 
in sprijinul popularizării și 
aplicării prevederilor Pro
gramului unic de dezvoltare 
a zootehniei". Au fost pre
zentate filmele „Ferme de 
animale" șl „Bruna de 
Maramureș".

Au luat apoi cuvintul 
țăranul eu gospodărie in- 
drviduaiă Nicu Pis, tehni
cianul veterinar Vasile U- 
drea și loan Stegărescu, 
coordonatorul activității o- 
Udului cinematografic zona 
Hațeg.

împlini in o- 
ani. „Instau- 
guvern din 

care cfasa 
rolul condu- 

tovarășul 
a 

constituit o mare victorie a 
luptei revoluționare din 
România, asigurind dezvol
tarea democratică și progre
sistă a societății 
Această 
drum liber unor 
transformări revoluționare in 
viața economică și social- 
politică a României.

Prof. I. FRAȚI LA

Cabinet de Instruire
și perfecționare

a personalului auto
a cunoștințelor 
ale lucratorilor

noastre”. 
cucerire a deschis 

profunde

La Autobaza nr. 1 marfă 
Deva, recent s-a amenajat și 
dat in folosința un modern 
cabinet destinat instruirii și 
perfecuonArii personal aim au
to. Inginerul Gheorțhe Bolcu, 
șeful autobazei, preciza :

— Dispunem la ora actuală 
de cele mai bune condiții pen
tru continua împrospătare și 
perfecționare 
profesionale
din sfera activității auto. For
mele și mijloacele de pregă
tire la care apelăm sînt plă
cute și atractive, de mare efi
ciență în procesul de perfec
ționare și de verificare a 
cunoștințelor acumulate. Prin 
grafice, panouri și planșe, 
picturi pe sticlă — fiecare o 
adevărată lecție de pregătire 
— sînt vizualizate semnele de 
circulație, aspecte de orien-

tare pe teren, de respectare 
a protecției muncii, impUcațiile 
social-economlce ale accidente
lor de circulație, diverse. In 
procesul de instruire se recur
se la proiecții de filme, dia
pozitive, la utilizarea retropro- 
iectorului, se fac testări rapide 
(logitext) a aptitudinilor și cu
noștințelor teoretice la cinci 
șoferi simultan, la care parti
cipă vizual toți cei prezenți 
in sală. Cabinetul este util șl 
cit se poate de eficient pen-

— Noi, colectivul autobazei 
Anul trecut am văzut un 
asemenea cabinet la o auto
bază din București, și cred că 
n-am greșit preluind ideea. 
De materializarea ei s-a ocu
pat ing. Ștefan Bălan. Mobi
lierul s-a făcut cu forțe pro
prii, iar aparatajul era în 
dotarea autobazei. în rest, 
lucrările de mobilier au fost 
executate de muncitorul Iosif 
Birlea, instalațiile electrice de 
Petru Pis, cele mecanice de 
Anton Ghergheli și Viorel 
Crișan, iar blocul de coman
dă de subinginerul Dan Pirvu.

LIVIU BRAICA

Noua secție din Hune- 
doara a Fabricii „Vidra" 
Orăștie.

Activul pe domenii
(Urmare din pag. 1)

(Urmare din pag. 1)
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produselor
duselor revine tuturor facto
rilor implicați in organizarea 
și realizarea producției, or
ganelor și organizațiilor de 
partid, de sindicat, de tine
ret și de femei, celorlalte 
organizații -de masă și ob- 
șești, care trebuie să dina
mizeze energiile creatoare 
ale oamenilor muncii, să 
vegheze împreună cu aceș
tia ca nici un produs să nu 
iasă din unități cu carențe 
calitative. Acționînd în acest 
mod, exigent și responsabil 
pentru calitate șl eficiență 
în întreaga activitate pro
ductivă, ne vom îndeplini 
integral prevederile de plan 
din acest penultim an al 
cincinalului, vom cinsti marile 
evenimente politice ale anu
lui — a 40-a aniversare a 
eliberării patriei și Con
gresul al Xlll-lea al partidu
lui - cu rezultate remar
cabile în muncă.

dus de Nicolae Cibu, secre
tar adjunct al comitetului 
de partid. Compus din 
nouă comuniști cu expe
riență, majoritatea mem
bri ai birourilor organiza
țiilor de bază din secție, 
colectivul desfășoară o per
manentă activitate. Astfel, 
membrii colectivului sînt 
antrenați în controalele pe 
care comitetul de partid 
le efectuează în cadrul or
ganizațiilor de bază, in 
cursul cărora urmăresc 
modul în care sînt repar. 
Uzate forțele de partid 
pe locuri de muncă, cum 
se pregătește „perspectiva" 
de primire în partid, sau 
cum se desfășoară discuții
le individuale cu comu
niștii. De asemenea, spri
jină birourile organizații
lor de bază în pregătirea 
adunărilor generale și în 
popularizarea hotărîrilor 
de partid și legilor statu
lui. De exemplu, in no
iembrie 1983, activul din 
domeniul organizatoric a 
efectuat un control la bi
roul organizației de bază 
din schimbul C, vizînd sti
lul de mutncă al acestuia. 
In urma concluziilor pre-

zentate în ședința comite
tului de partid, au fost a- 
doptate unele măsuri me
nite să ducă la întărirea 
muncii colective. In luna 
decembrie a anului trecut, 
din însărcinarea comitetu
lui de partid, același co
lectiv a verificat cum se 
preocupă biroul organiza
ției de bază „Bandă-stație" 
pentru extragerea și ur
mărirea îndeplinirii sarci
nilor izvorîte din hotărâ
rile de partid și de stat. 
Iar, începând cu luna ia
nuarie a acestui an, acti
vul din domeniul muncii 
organizatorice, împreună 
cu membrii comitetului de 
partid, participă la o ac
țiune de control și îndru
mare având ca 
ficarea modului 
sînt repartizate 
individuale pe 

în concluzie, 
permanent și metodic ac
tivul său în realizarea u- 
nor acțiuni concrete, comi
tetul de partid de la sec
ția furnale 1 reușește să 
cunoască temeinic „pulsul" 
vieții colectivului să ac
ționeze prompt și eficace 
în înlăturarea unor nea
junsuri, contribuind astfel 
la realizarea ritmică a sar
cinilor economice.

temă veri- 
în care 
sarcinile 

comuniști, 
antrenînd

gurată. Ar fi bine să se 
efectueze unele reparații la 
mobilier" — ne spune na
vetistul loan Voica.

„Prea mulți pierde-vară 
(deși acum e frig, tot așa 
pot fi socotiți) dorm pe-aici, 
beau, nu păstrează curățe
nia" — intervine muncito
rul Mircea Ghilea din Ve- 
țel. (între timp, cîțiva ti
neri se ridică și părăsesc 
în grabă încăperea).

Sala de așteptare clasa 
I nu se distinge orin ni
mic față de cealaltă. Dim
potrivă. Aici este mai frig. 
Caloriferele-s calde, dar 
ușa de la intrare nu se în
chide.

„Mușamaua de pe cîte
va fotolii este ruptă, iar 
pardoseala nu-i măturată"
— ne 
men

Ce 
Niță, . 
neața, la prima oră, 
mătură. Cel puțin 10 000 
de oameni se perindă zil
nic prin stație. Afluența 
cea mai mare este între 
orele 6,30 și 9,00. Acesta-i 
motivul că nu se menține 
curățenia. După ora 9, când 
scade afluența, se face din 
nou ordine. întîmpinăm 
însă greutăți cu unele per
soane 
afară 
toate 
lului

Dacă la gară este bine 
pus la punct sistemul in
formațional — prin stația 
de amplificare, paralel cu 
anunțarea orelor de sosire 
și plecare a trenurilor, fă
cîndu-se și apel la călători 
spre a se păstra ordinea 
pe peroane și în trenuri
— în schimb în autogară 
nu se folosește stația de 
amplificare.

„După ce călătorilor pen- 
tru Hunedoara li s-a spus 
azi că nu circulă autobuz 
la ora 8 — ne spunea Ni

spune călătoarea Car- 
Curcumelis.
ne spune Gheorghe 
șeful gării ? „Dimi- 

se

care nu vor să iasă 
cîteva minute, cu 
insistențele persona- 
de serviciu".

eolae Cadar, din Deva — 
a plecat totuși un autobuz 
pe această rută, la ora 8,20, 
foarte puțin aglomerat, 
mulți dintre călători ne- 
cunoscînd acest lucru. Și 
au rămas să-l aștepte pe 
cel de la ora 9,00".

„Doar azi s-a întîmplat 
acest incident, dar a ple
cat la 8 și 10, nu !a 8 și 
20, iar la ora 7,4 per
sonal am notat axișier 
orele la care au fost sus
pendate autobuzele" — 
susține impiegatul de miș
care Emil Trif.

Sesizăm, de asemenea, 
că temperatura în holul 
mare al autogării — unde 
cetățenii așteaptă plecarea 
autobuzelor — este scăzu
tă, că geamurile au deve
nit alburii din cauza pra
fului neșters cam de mult 
timp, iar suporturile de 
flori au devenit adevărate 
depozite pentru resturi de 
hîrtii și mucuri de țigări.

O parte din neajunsurile 
semnalate în autogară a- 
parțin unității care gospo
dărește aceste spații. Ne re
ferim la unele încăperi 
nezugrăvite și la necesita
tea punerii la punct a sis
temului informațional. Cele 
mai multe aspecte nega
tive — ca nefolosirea cu
tiilor și recipienților pen
tru aruncarea resturilor, 
degradarea mobilierului a- 
parțin însă unor călători 
certați cu cele mai simple 
reguli de comportament 
în locurile publice; mulți 
călători aruncă hîrtii, res
turi de țigări, chibrituri 
pe unde se nimerește.

Este necesară o opinie 
colectivă împotriva celor 
care nu mențin curățenia, 
împotriva rău-voitorilor ca
re taie cu cuțitele mușa
maua de pe fotolii și ca
napele, degradează bunu
rile. Organele în drept sînt 
chemate să ia măsuri dras
tice.
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Cupa ziarului 
„Steagul roșu“

Ajunsă to cea de a X-a 
ediție — jubiliară — Cupa 
ziarului „Steagul roșu" la 
schi s-a bucurat de condi
ții excelente de desfășura
re. A fost o duminică de 
poveste in masiv ui Paring, 
Soare cald, strălucitor ca- 
ntr-o zi de vară autenti
că, zăpadă multă, o pîrtie 
de schi foarte bună, ‘ar 
lume... ca la orice între
cere sportivă care se res
pectă.

De la primele ore ale 
dimineții, telescaunul o 
adus sus, to 1 610 m alti
tudine, pe pîrtia din preaj
ma cabanei I.E.F.S. și a 
complexului Clubului spor
tiv școlar Petroșani, sute și 
sute de pasionați ai schiu
lui, de iubitori ai munte-

melor de participare și de 
premiere a dștigătorilor, 
in mijlocul unei numeroase 
asistențe de sportivi și de 
public.

Cupa mare a fost cu
cerită la această ed'ție 
jubiliară de Gheorghe 
Bucur, cupa mijlocie ‘-o 
revenit soției sale - Ne- 
linda Bucur —, iar cupa 
mică a intrat in posesia lui 
Răzvan Marica.

Au fost atribuite și alte 
premii. Premiul „Tinerețe 
fără bătrinețe" a revenit și 
in acest an, sexagenarului 
Constantin Balica, premiul 
„Ghiocelului" a tost atribuit 
micuței Cristina-Adriana 
Lupa, in virstă de numai 
4 ani, premiul „Speranței" 
a fost acordat Cristinei Fii-

Ediția jubiliara — a X-a — o reușită 
deplină a sportului alb în Paring

lui, de Îndrăgostiți de fru
musețile naturii in orice 
anotimp. Unii au luat-o pe 
jos, pe poteca de sub 
telescaun, inotind prin ză
pada afinată, dar bucurin- 
du-se de razele binefăcă
toare ale soarelui și mai 
ales de... temeritatea lor.

Precedată de concursuri 
de schi pe fiecare locali
tate din Valea Jiului, popu
larizată din vreme, pregă
tită cu tot dichisul de 
colegii de la ziarul „Stea
gul roșu“ Petroșani, cu spri
jinul comisiei județene de 
schi și al Consiliului mu
nicipal al sindicatelor Pe
troșani, tradiționala com
petiție de schi - devenită 
una dintre cele mai popu
lare manifestări sporVve 
din județ — s-a desfășu
rat sub deviza „SPORT, TI
NEREȚE, SĂNĂTATE" și s-a 
bucurat de o reușită depli
nă.

La orele amiezii, după 
încheierea probelor de 
concurs, care au reunit la 
întreceri 200 de pârtiei- 
panți, a avut loc festivita
tea de înminare a diplo-

dan, iar cel „pentru spor
tivitate" i s-a decernat lui 
Eugen Peterfi.

De asemenea, au fost a- 
cordate premii, diplome, 
plachete familiilor cu cei 
mai mulți participanți 
(Anton Hoffman - 4), pre
cum și unor ciștigători pe 
categorii de virstă.

S-au afirmat și la acest 
concurs, categoriile de 
sportivi legitimați, la care 
au participat Simona Cos- 
tinaș, Liana Grosu și 
Mihaela Hiciu.

Ciștigul a fost însă ge
neral, pentru toți cei care 
au urcat, duminică, 4 mar
tie, in masivul Paring și au 
participat efectiv sau nu
mai au asistat la întrece
rile celei de a X-a ediții 
a Cupei ziarului „Stea
gul roșu" la schi.

De menționat și arbi
trajul foarte bun asigurat 
de cițiva veterani ai schiu
lui din Valea Jiului: An
ger Andrei, Edelyn Fran- 
cisc, Toth Zoltan, Kato 
Adalbert, Simion Cioflica.

DUMITRU GHEONEA

Acest semieșec pe teren 
propriu în fața «lanternei 
roșii" a seriei poate fi con
siderat mai degrabă un 
eșec in perspectiva jocu
rilor ce Aurul le va sus
ține in continuare Ia Brad 
în această primăvară fier
binte și plină de obligații 
sportive. Fotbaliștii bră- 
deni nu pot invoca de a- 
ceastă dată nimic și de 
vină sînt doar ei pentru 
acest rezultat de 0—0, ne
dorit de nimeni și care a 
adus multă amărăciune și 
nedumerire. De-a lungul 
celor 90 de minute de joc, 
ei au beneficiat de nume
roase ocazii de gol, una 
mai favorabilă ca alta, dar 
ușurința cu care le-au ra
tat Ștefănescu, Ormenișan, 
Merlă și alții, a fost exas
perantă. Să nu măi vorbim 
de faptul că în min. 74 
Aurul a avut victoria în 
vîrful bocancului lui Ște
fănescu, dar la lovitura de 
la 11 m acordată, mingea 
a fost trimisă mult peste 
transversală. Oare Ștefă-

AURUL BRAD- 
nescu chiar a uitat cum 6e 
execută un penalti ? Oas
peții au fost foarte aproa
pe de deschiderea scoru
lui în min. 68, dar porta
rul Rus s-a opus cu suc
ces la o fază ca multe al
tele, cînd Merlă a lăsat 
descoperită apărarea și, ur
cat în atac, s-a repliat 
greoi în defensivă.

Este de dorit o analiză 
temeinică a comportării 
fiecărui jucător in parte, 
luîndu-se măsuri drastice 
ca in viitor să se evite a- 
semenea surprize neplăcu.

RAPID ARAD 0-0
te. Lotul fotbaliștilor bră- 
deni a demonstrat cu alte 
ocazii, și cu adversari mult 
mai dificili decît Rapid 
Arad, că dispune de alte 
posibilități și resurse.

A arbitrat foarte bine 
Ioan Velea (Craiova).

Aurul Brad : Rus — Du- 
daș, Merlă, Gălușcă, Cos- 
tar, Ciontoș, Giurgiu, Lă
cătuș, Ormenișan, Ștefănes
cu (min. 79 — Âlmășan), 
Tirchineci (min. 65 — Pe- 
trisor).

Al. JURCA, 
corespondent

CLASAMENTUL
1. Poli. Timișoara 18 11 2 5 47-19 24
2. _U" Cluj-Napoca 18 12 0 6 38-14 24
3. C.S.M. Reșița 18 11 1 6 27-16 23
4. Armătura Zalău 18 9 2 7 18-22 20
5. Ind. sîrmei C. Turzii 18 9 J 8 23-19 19
6. Aurul Brad 18 8 3 7 30-28 19
7. U. T. Arad 18 9 1 8 23-24 19
8. Minerul Motru 18 9 1 8 22-25 19
9. Olimpia Satu Mare 18 9 0 9 36-25 18

10. Minerul Lupeni 18 7 3 8 20-18 17
11. Minerul Cavnic 18 8 1 9 26-26 17
12. Gloria Reșița 18 8 1 9 16-18 17
13. C.F.R. Timișoara 18 8 0 10 26-33 16
14. C.F.R. Caransebeș 18 8 0 10 18-40 16
15. Metalurg. Cugir 18 6 3 9 22-30 15
16. Someșul Satu Mare 18 7 0 11 22-31 14
17. Rapid Arad 18 4 4 10 16-37 12
18. Steaua C.F.R. Cluj-N. 18 7 1 10 26-29 11

Joi, meciuri amicale
■ MUREȘUL EXPLORĂRI

— F.C. BIHOR
f

Sigur că după meciul 
slab de duminică (1—1 cu 
Mecanica Alba luiia), tre
buie să urmeze un meci 
bun, de reabilitare. Prile
jul pentru Mureșul Ex
plorări se ivește jo;, ci nd, 
de la ora 16,30, va intîlni 
divizionara A, F.C. Bihor. 
Un meci în care ii putem 
revedea pe golgeterul Grosu, 
pe internaționali-' Zare și 
pe alți jucători valoroși.

■ F.C. COR VINUL —
„U“ CLUJ-NAPOCA

Antrenorul Remus Vlad 
va fi prezent jei la Hu
nedoara, împreună eu e- 
chipa sa actuală, în fața 
foștilor săi elevi. Va fi w» 
prilej și pentru Cor vi nul 
de a-și verifica și omoge
niza lotul în contul viitoa
relor confruntări,

Meciul va începe la orele 
15,45, și fiind la 8 Martie, 
intrarea femeilor este gra
tuită.

Mai aluziv, mai direct 
și răspicat, mulți croni
cari, suporteri sau chiar 
nesusținători ai celor două 
echipe divizionare A hu- 
nedorene obișnuiesc să 
califice meciurile și re
zultatele dintre jiul și 
Corvinul «de familie". Nu 
din intenții de a-i contra
zice, ba chiar din regret, 
‘vom spune că rivalitatea 
acestor două cluburi nu 
se înscrie deloc sub sem
nul „familiei", ci, dimpo
trivă uneori ea nu îmbracă 
forma întrecerii sportive, 
înțeleasă ca dispută emi
namente cu mijloacele 
specifice sportului. Am 
zice chiar că echipele a- 
jung, în loc de partene
re, adversare în joc, ca 
exponente ale unor inte
rese ce depășesc însăși 
ambiția fotbaliștilor, care, 
lăsați în pace, „nemobL 
lizați" de scopul victo
riei cu orice preț, ar ști, 
ar putea, ar dori ei sin

Post-cronică la derbiul hunedorean

guri să-și desfășoare în
trecerea.

Abdicînd de la spiritul 
sportiv, care fusese in
staurat cu cițiva ani în 
urmă intre cele două clu
buri și rezultatele colabo
rării au fost avantajoase 
ambelor părți, s-a ajuns 
din nou ca disputa dintre 
ele să se poarte sub sem
nul luptei oarbe, cu orice 
preț pentru victorie. De 
neînțeles este cum con
ducerea și echipa Jiul au 
uitat că în tur au învins 
la Hunedoara deplin me
ritat, exclusiv cu mijloa
ce fotbalistice, bucu- 
rîndu-se de aprecieri elo
gioase, pentru ca în me
ciul retur, de săptămîna 
trecută, să-și trateze oas
peții cu mijloace nespor
tive. Apreciam invinci
bilitatea Jiului pe teren 
propriu și susținem și a-

cum că aceasta se dato
rează dîrzeniei cu care 
echipa își apără șansa, 
dar împotriva nici unui 
adversar dîrzenia n-a de
pășit sportivitatea ca Îm
potriva Corvinului ! De 
ce 7 Greu de răspuns. De 
ce acum, cînd Jiul are 
unul dintre cele mai ti
nere loturi din țară, cu 
jucători dotați, de reală 
perspectivă — M. Popa, 
V. Popa, Găman, Sze- 
kely, Florescu, Lăsconi, 
iar din urmă vine inter
naționalul de juniori Hen_ 
zel —, de ce aceștia nu 
sînt instruiți să învețe 
fotbal, să se perfecțione
ze, pentru a alcătui, ală
turi de Cavai, Varga, Bă- 
luț'ă și ceilalți, una din
tre cele mai bune și ti
nere formații din cam
pionat 7 ! E păcat că, la 
virstă cînd Gabor și Ma-

teuț, de pildă, șî-«u făcut 
un renume în țară, ei, la 
fel de dotați, să învețe 
altceva, nu fotbal. înțele
gem dorința antrenorului 
Gogu Tortca, a conducerii 
secției de fotbal de a nu 
risipi puncte pe teren 
propriu, dar de aici ți 
pînă la cuvintele „mobi
lizatoare" ale antrenoru
lui, ce nu pot fi redate, 
este altceva, care numai 
sport nu se cheamă, dar 
și-a găsit expresia 
pe teren, culminând cu 
„intervenția" lut Vizitiu, 
care, lipsit de mijloace 
fotbalistice, apelează la 
cele ce îi sînt ia înde- 
mînă...

Ne gîndim că ar fi mult 
mai util ambelor echipe 
să fie acuzate de relații 
„familiale" decît să se 
instaureze intre ele rela
ții, nesportive, dăunătoa
re...

•NICOLAE STANCIU

RETURUL CAMPIONATULUI DIVIZIEI „B“, ediția 1983-1984, SERIA a 111-a
ETAPA A XVIII-a (duminică, 4 

Armătura Zalău - C.S.M. Reșița 
Aurul Brad — Rapid Arad 
„U" Cluj-N. — Someșul S. M. 
Ind. sîrmei C.T. — C.F.R. Timiș. 
Min. Motru - St. C.F.R. Cj.-N. 
Poli. Timiș. — Minerul Cavnic 
Olimpia S. Mare - Met. Cugir 
U. T. Arad - Minerul Lupeni 
Gloria Reșița — C.F.R. Vict. C.

ETAPA A XlX-a (duminică,
Someșul S. M. — U.T. Arad 
St. C.F.R. Cj.-N. — Poli. Timiș.
Rapid Arad - Gloria Reșița 
Minerul Lupeni - Armăt. Zalău 
C.S.M. Reșița — Olimpia S. M. 
Met. Cugir — Aurul Brad 
C.F.R. Timiș. — Minerul Motru 
C.F.R. Vict. C. - „U" Cluj-N. 
Minerul Cavnic — Ind. sîrmei

martie)
(0-2) 2-0

11-1) 0-0
(0-3) 1-0
(0-4) 3-1
(0-1) 1-0
(1-2) 4-0
(1-2) 5-0
(0-1) 1-0
(0-2) 2-0

11 martie) 
(0-2) ..........
(1-3) .... ......
(0-3) ........ ..
(0-1) .... ......
(3-1) ....... ..
(1-4) .... ......
(1-2) --------
(0-6) .... ......
(0-3) ......._

ETAPA A XX-a (duminică, 18 martie) 
Minerul Cavnic - C.F.R. Timiș. (0—1) ........ _
Gloria Reșița — Minerul Motru (0—2) ........ ..
St. C.F.R. Cj.-N. - Aurul Brad (1—3) ........ ..
U.T. Arad — C.S.M. Reșița (1—2) .... .
Armăt. Zalău — C.F.R. Vict. C. (0-3) .... _....
Minerul Lupeni - Someșul S.M. (1—3) ..........„
Ind. sîrmei C.T. - „U“ Cluj-N. (0—1) .... ......
Poli. Timișoara - Met. Cugir (2—2) ........ —
Olimpia S.M. — Rapid Arad (3—0) ..... ....

ETAPA A XXI-a (duminică. 
Met. Cugir — St. C.F.R. Cj.-N. 
Aurul Brad - C.F.R. Viet. C. 
U.T. Arad — Olimpia S. M. 
C.F.R. Timiș. - Minerul Lupeni 
Ind. sîrmei C.T. - Gloria Reșița 
„U" Cluj-N. — Armătura Zalău 
C.S.M. Reșița — Rapid Arad 
Someșul S. M. — Min. Cavnic 
Minerul Motru — Poli. Timiș.

25 martie)
(0-1) ....... ..
(0-D ...... —
(2-1) -.........
(0-3) ........ ..
(0-2) ..........
(0-1) ..... ;...
(3-0) ..........
(0-3) .... . ....
(1-4) ..........

ETAPA A XXII-a (duminică, 1 aprilie) 
Rapid Arad - „U" Cluj-Napoca (0-3) .............
Minerul Cavnic — Minerul Motru (0—1) ........ .

Met. Cugir - Minerul Lupeni (0-0) ..........
Olimpia S.M. — Armătura Zalău (1—3) —_ __
Poli. Timișoara - U. T. Arad (2—1) ___ _
Gloria Reșița — C.F.R. Timiș, (0—2) ____ ..
C.F.R. Viet. C. - Someșul S.M. (0-1) _____
St. C.F.R. Cj.-N. - Ind. sîrmei (0-2) _____
Aurul Brad — C.S.M. Reșița (1—4) .... .... .

ETAPA a XXIII-a (duminică, 8 aprilie)
Ind. sîrmei C.T. — Aurul Brad (0-2) ................ 
Olimpia S. M. - Someșul S. M. (3-2) ........ —
Poli. Timiș, — C.F.R. Timiș. (7-1)
Minerul Lupeni - Min. Cavnic (0—1) ........
Armătura Zalău — Met. Cugir (0—3) .... -  
U. T. Arad — Rapid Arad (1—2) ... .........
„U" Cluj-N. - St. C.F.R, Cj.-N. (1-0) ....... .
Gloria Reșița — C.S.M. Reșița (0-2) ....
C.F.R. Vict. C. — Min. Motru (0—6) .... .

ETAPA A XXIV-a (duminică, 15 aprilie)
Minerul Motru - Olimpia S. M. (0-1) . .........
„U“ Cluj-N. — Minerul Lupeni (0—1) __ _
Met. Cugir — GF.R. Viet. C. (0—1) ___ _
Someșul S.M. — Poli. Timișoara (0-6)
C.F.R. Timiș. — Rapid Arad (1—2) . .... —
C.S.M. Reșița — Ind. sîrmei (0—2) __ _
Minerul Cavnic — Gloria Reșița (0—2)_____
Aurul Brad — Armătura Zalău (1—3) _____
U.T. Arad - St. C.F.R. Cj.-N. (1-6) __ _

ETAPA A XXV-a (duminică, 22 aprilie)
Gloria Reșița - 
C.F.R. Viet. C.
Olimpia S.M. - 
St. C.F.R. Cj.-N,
Minerul Lupeni
Minerul Motru 
Pali. Timișoara 
Rapid Arad —
Armătura Zalău

- U. T. Arad
- C.S.M. Reșița
■ „U- Cluj-N.

— Min. Cavnic
— Aurul Brad

— Met. Cugir
— Ind. sîrmei 
Someșul S. M.
— C.F.R. Timiș.

(1-D ........-
(0-2) --------
(1-5) -...... -
(0-2) ..........
(1-3) --------
(0-4)..........
(0-1) --------
(0-5) ...........
(0-6) ..........

ETAPA A XXVI-a (duminică, 29 aprilie) 
Minerul Lupeni — Poli. Timiș. (0-3) ........
Rapid Arad — Armătura Zalău (1—1) .... .
C.S.M. Reșița - Met. Cugir (0-2) ...........
»U“ Cluj-N. — Gloria Reșița (1—0) ..........

Someșul S.M. — St. C.F.R. Cj.-N. (0-5) 
Minerul Cavnic — Olimpia S.M. (2—3) 
C.F.R. Timiș. - C.F.R. Viet. C. (0-2) 
îrrd. sîrmei C.T. — U.T. Arad (0—3) 
Aurul Brad — Minerul Motru (2—2)

Armăt. Zalău — St. C.F.R. Cj.-N. (O-l) ........
Aurul Brad — Olimpia S. M. (0-5) ........
Minerul Motru — U.T. Arad (1—2)

ETAPA A XXVII-a (duminică, 6 mai)
Minerul Cavnic — „U” Cluj-N. (1—5) ----- .....
U.T. Arad - C.F.R. Viet. C. (2-1) ..... ....
Ind. sîrmei C.T. — Armăt, Zalău (0—1) .... .
St. C.F.R. Cj.-N. — Rapid Arad (1—3)
Met. Cugir — C.F.R. Timiș. (1—3) —
Minerul Motru — Minerul Lupeni (0—2) ..........
Poli. Timiș. — Olimpia S.M. (0—2) .... .
Gloria Reșița — Aurul Brad (0—3)
Someșul S. M. — C.S.M, Reșița (0—1) ...... ..

ETAPA A XXXI-a (duminică, 3 iuaie)
U.T. Arad — Minerul Cavnic (0—I) .
Ind. sîrmei C. T. — Met. Cugir (1—1) ........ ..
»U“ Cluj-Napoca — Min. Motru (O—tJ... ..
Gloria Reșița — St. C.F.R. Cj.-N. (0—2) ....... ..
Minerul Lupeni — Rapid Arad (l—1) «
Aurul Brad — Poli. Timișoara (0—1) ..........
Olimpia S. M. - C.F.R. Viet. G. (1-2) ........ ..
C.F.R. Timiș. — C.S.M. Reșița (0-3) ...—
Armătura Zalău — Someșul S.M. (2—C) ~

ETAPA A XXVIII-a (duminică, 13 mai)
C.F.R. Viat. C. — ind. sîrmei 
C.F.R. Timiș. — Someșul S.M.
C.S.M. Reșița — Poli. Timișoara 
Rapid Arad — Minerul Motru 
Aurul Brad - Minerul Cavnic 
Armătura Zalău — U.T, Arad 
Min. Lupeni - St. C.F.R. Cj.-N. 
„U" Cluj-Napoca - Met. Cugir 
Olimpia S. M. — Gloria Reșița

(0-4) ...........
(1-3) ---------
(0-D -... .
(0-1) --------
(1-4) --------
(0-1) —.......
(2-2) --------
(3-1) .... ......
(0-1) ..... ... .

ETAPA A XXXII-a (duminică, W iunie)
Someșul S. M. — Minerul Motru (0-3) .....
C.F.R. Timișoara — Aurul Brad (0-3) ........ 
Met. Cugir — U.T. Arad 
Minerul Cavnic — Armăt. Zalău
St. C.F.R. Cj.-N. - Olimpia S.M. (0-d) 
Minerul Lupeni — Gloria Reșița ' ‘ 
Rapid Arad — htd. sîrmei 
C.F.R. Vict. C. — Poli. Timiș, 
C.S.M. Reșița - „U“ Cluj.N.

(t-3)
(1-2)

(0-1)
(0-1) 
(1-7) 
(9-1)

ETAPA A XXJX-a (duminică, 20 mai)
Minerul Motru — C.S.M. Reșița (0-3) ------ --
Minerul Cavnic — Rapid Arad (3—2) _ _ _
Met. Cugir — Someșul S. M. (0—1) .... .
Olimpia S. M. — CJ“.R. Timiș. (0—1) ........ ..
Poli. Timiș. — „U" Cluj-Napoca (0—5) ------ --
St C.F.R. Cj.-N.-C.F.R. Viet. C. (1-2) --------
Ind. sîrmei C. T. - Min. Lupeni (0-2) __ .......
U.T. Arad — Aurul Brad (0—3) . ..... .
Gloria Reșița — Armătura Zalău (0—1) .... .

ETAPA A XXXIII-a (duminică, 17 iunie) 
C.F.R. Vict. C. - Rapid Arad (1-2) ..........
Minerul Motru — Ind. sîrmei (0-5) ....... .
Aurul Brad — „U“ Cluj-Napoca (1—4) .........
U.T. Arad — C.F.R. Timișoara (0—1) ... ..... .
Gloria Reșița - Someșul S. M. (0-2) .........
Poli. Timiș. — Armătura Zalău (T— 1) ....-
St. C.F.R. Cj.-N. - C.S.M, Reșița (1-2) ..........
Minerul Cavnic — Met. Cugir (£1-1)' ........ .
Olimpia S. M. — Minerul Lupeni (0—2) ... .

ETAPA A XXX-a (duminică, 27 mai)
Poli. Timișoara — Gloria Reșița (0—1) 
„U“ Cluj.N. - C.F.R. Timiș. (1-2) 
C.F.R. Viet. C. — Min. Cavnic (0—6) 
Rapid Arad - Met. Cugir (2-3) 
Someșpl S. M. — Ind. sîrmei (0-1) 
Q1S.M. Reșița - Minerul Lspeni (0-4)

ETAPA A XXXIV-a (duminică, 24 iunie) 
C.F.R. Timiș. - St. C.F.R. Cj.-N. (1-3) 
C.S.M. Reșița — Minerul Cavnic (0r-O) ...... 
Armătura Zalău — Min. Motru (0—1) "....
Someșul S. M. - Aurul Brad (0-2) 
„U“ Cluj-Napoca - U.T. Arad (1—2) 
Minerul Lupeni — C.F.R. Vict. C. (0-2) 
Ind. sîrmei C.T. - Olimpia S.M. (0-2) 
Rapid Arad — Poli. Timișoara (0-5) 
Met. Cugir — Gloria Reșița (0—3)
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Lucrările intilnirii femeilor pentru 
securitate și cooperare in Europa

HELSINKI v (Agerpres). 
— în zilele de 3 și 4 
martie 1984 s-au desfășu
rat, la Helsinki, lucrările 
întîtairii femeilor pentru 
securitate și cooperare în 
Europa, organizată de Co
mitetul finlandez al femei
lor.

Au fost reprezentate 43 
de organizații de femei din 
17 state semnatare ale Ac
tului final al C.S.C.E.

Poziția României, con
cepția și considerentele 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu privind măsuri 
de încredere și securitate 
și pentru dezarmare In 
Europa, atașamentul și a- 
deziunea deplină a femeilor 
din România la întreaga 
politică de pace și colabo
rare a partidului și statu
lui nostru au fost eviden
țiate în cuvîntul rostit ia 
reuniune de către reprezen
tanta Consiliului Național 
al Femeilor din România.

A fost scoasă în eviden
ță activitatea remarcabilă 
a Comitetului național ro
mân „Oamenii de știință și 
pacea", condus de tovară
șa academician doctor in
giner Elena Ceaușescu. 
personalitate proeminentă 
a vieții politice și științifice, 
care acționează ferm pen

tru unirea eforturilor oa
menilor de știință din lu
mea întreagă, pentru ca 
știința să fie pusă exclu
siv în slujba păcii, pro
gresului și bunăstării po
poarelor.

Reuniunea femeilor de 
la Helsinki a adresat un 
apel Conferinței de l» 
Stockholm pentru măsuri 
de încredere și securitate 
și pentru dezarmare în 
Europa prin care a che
mat statele participante 
să depună toate eforturile 
pentru identificarea și 
adoptarea unor măsuri con
crete vizfed reluarea 
cursului spre destindere, 
oprirea cursei înarmărilor, 
eliberarea întregului con
tinent de arme nucleare. 
A fost adoptat, de ase
menea. un apel adresat 
tuturor femeilor și organi
zațiilor de femei din țările 
participante la Conferința 
pentru Securitate și Coo
perare în Europa. în care 
se subliniază răspunde-ea 
ce revine femeilor în întă
rirea păcii și 4 colaboră
rii. in realizarea deza-mă- 
rii, în educarea tinerei ge
nerații în spiritul priete
niei și înțelegerii între 
popoare.

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
O MOSCOVA - Oame

nii de știință din R.S.S. Es
tonă ou pus Io punct o 
metodă nouă de utilizare 
a prafului de șisturi bitu
minoase. praf care rezultă 
din prelucrarea mecanico 
o acestei prețioase materii 
prime. Sub ocțiunea abu
rilor supraîncălziți, praful 
se farsiormă intr-un semi- 
fabricat care poate fi uti
lizat in producția de ci
ment, rășini și petrol sin
tetic.

In Estonia, unde se află 
capacități care asigură 84 
la sută din extracția de șis
turi din U.R.S.S.. s-a creat 
O ramură industrială pen
tru p-oducțic de carburant 
lichid din șisturi. Acestea 
dnt utilizate, de asemenea, 
ca materie primă in moi 
multe întreprinderi ale in
dustriei chimice.

0 VARȘOVIA. - In cursul 
!unu februarie. Io fel ca și 
in ianuarie, colectivele in
dustrie' metalurgice polo
neze au îndeplinit planu
rile de producție la toate 
sortimentele, relatează a- 
genția PAP. In moi multe 
sectoare au lost obținute 
producții peste plan. Ast-

lei, la cocs planul a tost 
depășit cu 22,6 mii tone, 
la fontă — cu 10,8 mii tone, 
la oțel - cu 5,7 mii tone, 
Iar la laminate — cu 10 
mii tone.

0 BUDAPESTA. - In 
urmă cu 30 de ani, la Com
binatul siderurgic „Duna- 
ujvaros", din R. P. Ungară, 
au fost obținute primele 
cantități de fontă. In anii 
care au trecut de atunci, 
combinatul a produs pen
tru nevoile economiei na
ționale 18 milioane de to
ne de oțel.

In prezent, aici se con
struiește o baterie de coc
sificare care va incepe să 
producă in anul 1985.

0 BEIJING. — Electroni
ca va deveni In perioada 
imediat următoare umil 
dintre sectoarele cu cea 
mai rapidă dezvoltare din 
codrul economiei R.P Chi
neze — relatează agenția 
China Nouă. Se apreciază 
că electronica va crește 
intr-un ritm de peste 10 
la sută anual, față de cir
ca 7 la sută, in cursul ce
lor cinci ani anteriori.

«
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BJ.A.T.M. HUNEDOARA-DEVA

ÎNCADREAZĂ:

• 3 manevranți vagoane

• 1 șef manevra
Relații la telefon 23350, interior 37.

ffdSQsSfl
■ ABU DHABI. - Ușa 

Arabă preconizează să în
treprindă o nouă acțiune 
de mediere intre Iran ți 
Irak prin inte-mediul unor 
țări arabe agreate de am- 
bJe părți, cum șint Emira
tele îrabe Unite, Kuweitul 
ți Algeria, a declarat Cha-

dti Klibi, secretar general 
al Ligii Arabe. Pe de altă 
parte, el a informat că se 
are in vedere și o încer
care de mediere pe linie 
islamică, intențîorundu-se 
să se solicite sprijinul unor 
persoane din Eg:pt Tuni
sia, Maroc. India fi Pa
kistan.

■ MONTEVIDEO. - Jose 
Luis Massero, ilustru ma
tematician Uruguayan, mem-

bru ot conducerii P.C. din 
Uruguay, a fost pus in 
libertate, transmite agenția 
u-ugucyono de presa 
Pressur. Jose Luis Massero. 
in vi-stă de 69 de ani, a 
fost orestot in octombrie 
1975 ți condamnat la 14 
ani inchisoore penVu octi- 
vitatea sa în favoarea păcii 
ți democ-cței, pentru re- 
veni-ea țării la un regim 
civil fi o vieță politică 
parlomenta-ă.

■ PARIS. — Competiția 
internațională de gimnas
tică dotată cu „Trofeul 
orașului Paris" s-a încheiat 
cu finalele pe aparate, in 
co-e soortiva româncă Da
niela Slivaș a obținut vic
toria la birnă cu 19,25 
puncte. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Laura 
Munoz (Spania) — 19,20
puncte și Elena B-aznl- 
kova (U.R.S.S.) - 18,95
puncte.

VAGOANELE PLIMBAREȚE

O garnitură feroviară de 
la metroul londonez, cu- 
prinzind șase vagoane, a 
pornit de la sme pe o 
linie in pantă, oprindu-se 
abia după ce a trecut 
prin opt stații. Din fericire, 
nimeni nu lucra pe aceas
tă linie și, de asemenea, 
in garnitură nu se aflau 
călători. Nu se cunoaște 
încă exact ce se află la 
baza acestui incident neo- 

t bișnuit. Se știe doar că. 
in cursul nopții, trenul sa 

I alia ancorat cu un lanț 
suplimentar de siguranță, 
in afara frinelor electrice 
ale vagoanelor.

banchiza in deriva

O banchiză aflată in de
rivă, care amenința să lo
vească, in deplasarea ei, 
două platforme petroliere 
ancorate in apele terito
riale canadiene la est de 
Terra Nova. și-a modifi
cat direcția indeportîndu- 
se de acestea. „Miracolul" 
s-a produs ca urmare a 
schimbării condițiilor me
teorologice, respectiv a 
creșterii intensității vintu- 

' lui. O parte a banchizei 
‘ plutitoare avea lungimea 

de 300 km.

efecte pozitive 
ALE SECETEI

Seceta severă care a 
afectat Scoția a avut intre 
altele și efecte... pozitive, 
pe plan cultural. Ea a faci
litat detectarea, cu ajuto
rul fotografiei aeriene, a 
trei forturi construite de 
roman! în secolul intil al

iieriilisiiie
erei noastre. Cam să pen
tru monumente ontice și 
istorice din Scoția conside
ră descoperirea de o con
siderabilă va-oare istorică. 
Cu acestea, numărul tor
turilor militare romane des
coperite in sudul Scoției, 
care aveau rolul să apere 
imperiul contra triburilor 
caledoniene din nord, a 
ajuns la 22.

Forturile au fost locali
zate grație faptului că so
lul depus deasupra lor păs
trează in condiții de sece
tă mai mult umezeala, 
ceea ce face ca in vege
tația zonei să apară dife
rențe de culoare

RECORD MONDIAL 
LA... SPĂLATUL 
GEAMURILOR

Hans Raab, in virstă de 
43 de oni, și-a făcut in
trarea in celebrul almanah 
„Guiness Book ol Records', 
stabilind. la Basel, un 
nou record mondial la— 
spălatul geamurilor. In 
decurs de două ore și 54 
de minute, Raab a curățat, 
in prezența unui juriu, cei 
638,3 metri pătrați de te
restre ale unul mare hotel 
din Basel. Astfel, el și-a 
ameliorat cu 62,3 metri 
pătrați propriul record din 
anul 1979.

PISTOALE IN PIXURI

Jandarmeria belgiană a 
arestat trei persoane care 
fabricau și vindeau clan-

destin arme de foc de mic 
cahbru camuflate in pixuri. 
Cu prilejul arestului, efec
tuat intr-un cartier rezi
dențial. din Bruxelles, au 
fost confiscate cel puțin 
200 de asemenea „pixuri 
ucigașe".

In iunie anul trecut, rea
mintește agenția France 
Presse, jandarmii belgieni 
ou descoperit In apro
piere de Anvers un stoc de 
arme similare.

VULCANII Șl CUPRUL

Specloliștii sovietici au 
constatat că in zona unde 
a avut loc. in anii 1975- 
1976, erupția vulcanului Toi- 
boc.'k. din Komdatka. se 
produce fenomenul de for
mare a minereului de cu
pru. Pină in prezent. in 
zona respectivă s-a format 
o cantitate de Zeci de tone 
de minereu de cupru cu un 
conținut de aproape 40 la 
sută metal pur.

APARAT PENTRU 
LOCALIZAREA LEZIUNILOR 

PE CREIER

Un aparat pe bază de 
ultrasunete care permite 
localizarea diferitelor le
ziuni ale creierului a fost 
pus la punct de un grup 
de medici de la Universi
tatea din Chicago și de la 
clinica „Ochsner* din New 
Orleans. Noul instrument 
de explorare, denumit 
.Scanning", permite loca
lizarea in ci te va minute a

tumorilor, cheagurilor de 
singe, abceselor sau a ori
căror altor leziuni de pe 
creier, indiferent de profun
zimea lor, ușurind in acesl 
fel intervenția medicilor 
pentru vindecarea pacien- 
ților.

CIINI DROGAȚI, 
SPECIALIZAȚI 

IN DEPISTAREA 
NARCOTICELOR

Specialiștii au stabilit că 
o picătură de nicotină 
pură omoară un cal. In ce 
privește dinii, serviciile va
male din Filrpine susțin că 
narcoticele omoară clinii 
dresați pentru descoperirea 
drogurilor, in decurs de un 
an. Dindu-le să le miroa
se ,Jn cadrul serviciului', 
dinii devin dependent! de 
droguri in osemenea măsu
ră, indt — in lipsa lor — 
nid nu mai pot trăi. Dacă 
li se rărește doza, dinii su
feră ca niște bolnavi in ul
timul stadiu de intoxicare.

INVENTARUL GHEȚARILOR 
DIN HYMALAIA

Crți ghețari sint in Hy- 
malaia ? La această intre- 
bore încearcă să răspundă 
serviciile geologice din In
dia. care au început să în
tocmească un inventar al 
ghețarilor din această zonă 
a globului. El va permite 
să se opredeze, cu exacti
tate, potențialul de apă 
dulce .conservat" sub for
mă de gheață ți să se în
tocmească o prognoză pri
vind folosirea ei rațională. 
Această acțiune a geologi
lor indieni se desfășoară 
sub auspiciile UNESCO.

I
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TRAGEREA EXTRAORDINARĂ

PRONOEXPRES

Se atribuie :

AUTOTURISME „DACIA 1300"

Excursii în :
U.R.S.S. sau R.S. CEHOSLOVACĂ 
CTȘTIGURI IN BANI 

de valoare fixă și variabila
• Se efectuează 10 extrageri
• Se extrag 60 de numere
• Cîștigurile de la faza a lll-a, suplimentară, se 

suportă din fondul special al sistemului Prono- 
expres

• Biletele de 25 lei participă la toate cele 10 
extrageri.

AZI ULTIMA ZI PENTRU PROCURAREA BILE
TELOR.

că durere împlinirea a trei 
ani de la trecerea în eter
nitate a dragei lor HANGANU 
ELENA.

Chipul ei și sufletul blind 
vor rămîne vii în inimile 
noastre. (4314)

DECESE

publicitate
V I N Z A R I

■ Vînd Dacia 1 300 neri
dicată. Informații, zilnic, 957/ 
11616. (c. 47)

■ Vînd Lada 1 500. Hune
doara, strada Mureșului, nr. 
2 A, bloc A 1, apartament 31.

(C. 3)
SCHIMB DE LOCUINȚA

■ Schimb apartament trei
camere decomandate Hune
doara, Micro 5, cu două came
re decomandate, de preferin
ță centrul civic. Hunedoarar 
telefon 16302. (4356)

OFERTA DE SERVICIU

■ Caut femeie pentru îngri
jit copil. Deva, telefon 15822.

(4358)

PIERDERI

■ Pierdut legitimație de 
serviciu, nr. 599R3, pe numele 
Iacob Vasile, eliberată de 
E. M. Ghelari. O declar nulă.

(c. 1)
■ Pierdut autorizație trans

port seria B 199637, aparțintod 
autobasculantei cu nr. 31 HD 
6228. O declar nulă. (c. 37)

COMEMORARE

■ Sora Ținea, cumnatul, 
copiii, nepoții anunță cu adîn-

■ Familia îndoliată a- 
nunță cu adîncă durere 
încetarea din viață a celei 
care a fost o minunată 
soție, mamă, bunică 

ZELLER VILMA, 
în etate de 73 ani. 
Cornul neînsuflețit se 

află depus în capela ci
mitirului din strada E- 
minescu. Deva.

înmormântarea va avea 
loc miercuri, 7 martie, 
orele 15. (4357)

■ Ileana mamă, Ecate- 
rina soție. Viorica fiică, 
Cristina nepoată cu ini
mile împietrite de durere 
anunță încetarea fulge- 
rătoarea din viață a celui 
care a fost un minunat 
fiu. soț. tată și bunic
POPA ARSENIE-ARONUT 
în vîrștă de 62 ani.

înmorniîntarea va avea 
loc miercuri, 7 martie 
a.c.» orele 14, la cimitirul 
din strada Eminescu, 
Deva.

Ii vom păstra o ne- 
ștearsă amintire.
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