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Obținerea unor producții agricole re
cord în acest an la toate culturile im
pune ca în perioada actuală să fie acor
dată o atenție deosebită lucrărilor din 
campania de primăvară, pregătirii în 
cele mai bune condiții a patului germi
nativ și respectării întocmai a normelor 
tehnice stabilite pentru semănat. Pentru 
efectuarea în timpul cel mai seurt_ și 
de calitate a însămînțărilor, care pînă 
acum s-au realizat pe mai mult de 200 
ha, este necesar ca organizațiile de 
partid de Ia sate să asigure mobilizarea 
tuturor forțelor în cîmp și folosirea cu 
randament maxim a mijloacelor meca
nizate, iar specialiștii din unități au da
toria să supravegheze nemijlocit calita
tea semănatului.

Măsurile organizatorice și politice ce 
sînt întreprinse în fiecare localitate tre
buie să vizeze ridicarea potențialului 
productiv și cultivarea tuturor suprafe
țelor de teren, indiferent de deținători, 
așa cum a indicat secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
In același timp, in fiecare unitate agri
colă să fie asigurat un ritm zilnic de 
muncă intens la semănat șl la lucrările 
din horticultură, pe bază de programe 
concrete de lucru. Deoarece starea tere
nului permite în fiecare consiliu unic 
agroindustrial intrarea in cîmp a trac
toarelor și mașinilor agricole, trebuie să 
se treacă din plin, cu toate forțele, la 
semănatul legumelor șl plantelor de nu
treț.

Marți, 13 martie, s-au 
desfășurat, în Capitală, lu
crările ședinței Comitetului 
Național Român pentru A- 
nul Internațional al Tine
retului (A.I.T.), organism 
guvernamental- larg repre
zentativ, care reunește ti
neri din toate județele ță
rii, reprezentanți ai unor 
ministere și altor instituții 
centrale cu atribuții în do
meniul tineretului.

Lucrările comitetului au 
fost conduse de tovarășul 
Nicu Ceaușescu, prim-se- 
cretar al Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului 
Comunist, președintele Co
mitetului Național Român 
pentru Anul Internațional 
al Tineretului.

Comitetul a adoptat Pla
nul național de măsuri și 
acțiuni pentru pregătirea și

marcarea, în 1985, 
lui Internațional al 
tului. în spiritul 
Anului Internațional al Ti
neretului „Participare, Dez
voltare, Pace", planul cu
prinde acțiunile ce urmea
ză a fi întreprinse în pe
rioada 1984—1985 pentru 
antrenarea tinerei genera
ții la înfăptuirea obiective
lor de dezvoltare economi- 
co-socială a patriei, la în
deplinirea și depășirea an
gajamentelor asumate’ prin 
programele anuale de par
ticipare ă tinerei generații 
la realizarea, prin muncă 
patriotică, a unor obiecti
ve de investiții, lucrări în 
sprijinul producției, de cer
cetare și proiectare, în in
dustrie și agricultură. Sînt 
prevăzute, de asemenea, 
măsuri concrete privind a-

a Anu- 
Tinere- 
devizei

sigurarea condițiilor opti
me de muncă, viață, pre
gătire și afirmare multila
terală a tinerei generații, 
participarea tineretului și 
a organizațiilor sale la pro
cesul de decizie, acțiunile 
cu caracter politic, cultu
ral-artistic, sportiv și tu
ristic pentru marcarea 
A.I.T. Sînt înscrise, în ace
lași timp, manifestările ca
re vor fi organizate, sub 
auspiciile Comitetului Na
țional Român pentru A.ITT., 
cu participare internațio
nală, precum și acțiunile 
de masă ce se vor desfă
șura în întreaga țară, sub 
genericul „Tineretul Româ
niei dorește pacea", în 
sprijinul păcii și dezarmă
rii, al reluării cursului 
spre destindere.

Ritm intens la semănarea mazării și pregătirea
> terenului pentru celelalte culturi

în Consiliul unic agro
industrial Călan însămîn- 
țările de primăvară au în
ceput. La Cooperativa agri
colă din Vîlceie au fost 
semănate cu mazăre 10 ha, 
adică toată suprafața des
tinată acestei culturi. Lu
crarea — executată de me
canizatorul Artemie Alio- 
nescu — s-a efectuat in
tr-un pat germinativ pre
gătit grădinărește și a fost 
coordonată îndeaproape de 
Maria Simina, inginera 
șefă a unității. Semănatul 
mazării a început și la 
cooperativele agricole din 
Ruși, Boșorod și Gințaga. 
La Ruși lucrarea a efec
tuat-o Mini Țipren, la Bo
șorod Lazăr Tănăsoi, iar la 
Gînțaga Gheorghe Cîrje. Și 
în cele trei unități semăna
tul s-a făcut sub îndruma
rea specialiștilor, reușln- 
du-se efectuarea unor lu
crări de bună calitate.

în paralel, se acționea
ză pentru transportul și ad
ministrarea îngrășăminte
lor organice. De la 1 ianua-

rie pînă acum au fost duse 
în cîmp peste 6 000 tone 
gunoi de grajd, aproape 
toată cantitatea ce a exis
tat în fermele și sectoare
le zootehnice. Zilele trecu
te s-a încheiat transportul 
Îngrășămintelor naturale la

o 
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I. M. M. R. Simeria. Atelierul distribuitoare de aer pentru frina automată a va
goanelor. tn fotografie: cițiva lucrători din echipa de lăcătuși, condusă de Teofil Marlș.
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CAP. Boșorod — lucrare 
la care au fost mobilizate 
și atelajele. Această activi
tate a continuat la C.A.P. 
Strei, Valea Sîngeorgiului 
și altele. La CA.P. Ruși și 
Bretea Streiului se apro
pie de sfîrșit împrăștierea 
gunoiului de grajd, la a- 
ceastă lucrare fiind mobi
lizați un mare număr de 
cooperatori. La CA.P. Nă-

dăștie și Vîlceie însă, 
mare parte a gunoiului 
află încă In grămezi, 
câmp, ceea ce impune 
se acționeze cu forțe spo
rite la administrarea aces
tora, cu prioritate pe tere
nurile ce vor fi cultivate 
cu cartofi, sfeclă și porumb.

O desfășurare de tot mai 
mare intensitate cunosc lu
crările premergătoare plan
tării cartofilor și însămîn- 
țării sfeclei și altor culturi. 
La CA.P. Batiz, Nădăștie, 
Valea Sîngeorgiului, Boșo
rod, Bretea Strei și Ruși 
— concentrîndu-se mijloa
ce mecanice și de la alte 
unități agricole — se lu
crează la pregătirea tere
nului pentru însămințările 
de primăvară, munca me
canizatorilor desfășurîn- 
du-se sub îndrumarea spe
cialiștilor din cooperative
le agricole amintite.

Debut promițător, care trebuie confirmat

Pe timpul desfășurării lucrărilor din campania de 
primăvară se suspendă toate tirgurile tradiționale și 
săptăminale.

La cele trei laminoare 
de sîrmă ale C.S. Hune
doara s-a realizat supli
mentar sarcinilor de plan, 
pe lunile ianuarie și fe
bruarie. o producție de 
1250 tone. Este o depă
șire relativ modestă, dar 
care reflectă strădaniile, 
mobilizarea colectivelor de 
lamina tori pentru îndepli
nirea ritmică a sarcinilor 
fizice de plan, pentru ono
rarea integrală a obligații
lor contractuale cu bene
ficia rit
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început de an promițător, 
așadar, pentru laminatori. 
Din discuțiile purtate cu 
factori de răspundere în 
producție a reieșit că un

C.S. HUNEDOARA 
LAMINOARELE 

DE SÎRMA

pe unele îmbunătățiri ale 
fluxului in vederea ușură
rii efortului fizic al mun
citorilor, creșterii 
de siguranță în 
narea utilajelor, 
fizic este defalcat 
pe schimburi,
noaste cît și ce trebuie să 
facă Numai să avem ce 
lamina, în rest vom căuta 
să ne facem cît

gradului 
funcțio- 
Planul 

pe zile,
fiecare cu-
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ÎN LUMINA HOTĂRÎRII COMITETULUI POLITIC EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.,

A INDICAȚIILOR Șl ORIENTĂRILOR TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Copiii-bucuria vieții, frumusețea și vigoarea națiunii
Am citit cu interes și, 

împreună cu colegele din 
atelierul în care lucrăm, 
am dezbătut cu atenție și 
înțelegere Hotărîrea Comi
tetului Politic Executiv al 
C. C. al P.CJl. și cuvîn- 
tarea secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la Ple
nara lărgită a Consiliului 
Sanitar Superior, referitoa
re la înfăptuirea politicii 
demografice și asigurarea 
unui spor corespunzător al 
populației. Considerăm că 
hotărîrile și măsurile a- 
d optate de partid, îndem
nurile în direcția îmbună
tățirii stării demografice 
în țara noastră, a situației 
generale a sănătății popu
lației vin în sprijinul efec
tiv al creșterii forței na
țiunii, al progresului și 
dezvoltării țării pe toate 
planurile, al asigurării unor

generații viguroase, sănă
toase, capabile să zidească 
temeinic și durabil viitorul 
patriei.

Eu vorbesc despre aceste 
măsuri, juste și necesare, 
ca femeie, soție și mamă. 
Lucrez ca sudor la ate
lierul de confecții metalice 
iar soțul este maistru la 
secția tehnică. Avem trei 
copil, de 13, 12 și 6 ani. 
Sînt frumoși, sănătoși și 
cuminți. îi creștem cu 
grijă și dragoste, le asi
gurăm tot ce le trebuie, 
vrem să-i dăm societății ca 
tineri viguroși, integri, să 
poată perne cu nădejde 
umărul Ia dezvoltarea 
țării.

Recunosc, nu-i prea ușor 
să crești trei copii, dar 
avem condiții foarte bune 
și de muncă, și de viață, și 
de creștere și de educare a 
lor. De la 3 la 6 ani, au 
frecventat grădinița cu pro

gram prelungit a întreprin
derii, acum, la școală au 
de asemenea condiții bune 
de învățătură, de educație, 
iar acasă ne ocupăm — 
soțul mă ajută foarte mult 
— ca ei să învețe, să nu 
le lipsească nimic, să 
crească frumos. Și este 
foarte bine ca familiile să 
aibă mai mulți copii, pen
tru că se cresc unii pe 
alții, cum se spune, se 
ajută între ei, ușurează 
într-un fel grija părinților. 
Apoi, de un real ajutor 
sînt creșele, grădinițele, 
căminele pentru copii, asis
tența medicală gratuită. 
Statul acordă alocații pen
tru copii, femeile — mame 
beneficiază de concedii pre 
și postnatale, de conîiții 
avantajoase de muncă și 
sociale, mama și copilul 
se bucură, prin lege, de 
ocrotire specială.

în discuțiile cu colegele

mai tinere, necăsătorite, le 
spunem cum să se com
porte to prieteniile cu 
băieții, le îndemnăm să 
chibzuiască atent la căsă
torie, să aibă copii, să-i 
crească cu grijă și afec
țiune. Cine nu are copii 
nu știe ce bucurie aduc ei 
în case, iar pe alt plan ei 
dau frumusețe și vigoare 
națiunii, asigură, în timp, 
potențialul uman necesar 
dezvoltării, progresului șl 
fericirii poporului din seva 
căruia se nasc. Avem deci 
datoria patriotică de a 
aduce pe lume copii, de a-i 
crește și educa în spiritul 
sănătos al legilor noastre, 
sub ocrotirea permanentă, 
plină de grijă a partidului 
și statului nostru.

MARIA ABDRUDEAN, 
, muncitoare, 

I. M. Orâțtie

accent deosebit se pune 
pe laminarea sortimente
lor destinate ramurilor de 
vîrf ale economiei națio
nale. Aceasta, pentru că 
majoritatea mărcilor de 
oțeluri sînt noi, asimilate 
într-un interval scurt, și 
impun pregătirea tehnolo
giilor de fabricație în ve
derea laminării, respecta
rea lor riguroasă, îndeo
sebi la oțelurile inoxida
bile, realizarea unor produ
se finite de calitate su
perioară.

Ing. Eugen Moldovan, 
șeful atelierului laminor 
sîrmă nr. 1, ne spunea :

— în acest an ne-am fă
cut în mod ritmic planul 
și ceea ce este important 
am obținut o scoatere de 
sîrmă pentru export de 90 
la sută. Am făcut această 
precizare pentru că am fost 
intens solicitați la export. 
De asemenea, am mai la
minat semifabricate pentru 
șuruburi și nituri, care sînt 
la fel de pretențioase în 
execuție. Deci, am pus ac
centul pe respectarea dis
ciplinei tehnologice, preve
nirea staționărilor de na
tură mecanică și electrică,

mai bine
datoria.

— Să nu se înțeleagă 
că la „sîrmă totul este 
perfect — a adăugat 
maistrul principal Viorel 
Dancu. Pe lingă cele bune 
sînt și necazuri. Primim 
Sloiuri de slabă calitate, 
uneori și oțeluri (atunci 
scoaterea de metal este 
mică), piese de schimb — 
armături, ghidaje, cutii cu 
role, chiar și cilindri — 
nu tocmai corespunzătoare. 
Mai avem multe absențe 
nemotivate, nerespectări de 
tehnologii, alte abateri, care 
influențează calitatea pro
duselor, ducînd la decla
sate. Noi sîntem conștienți 
de ceea ce trebuie să 
facem, intransigenți cu cei 
care ne fac probleme, ur
mărim zi de zi să mobili
zăm oamenii la realizarea 
exemplară a planului. Aș
teptăm reparația capitală 
și modernizarea laminoru
lui pentru a face față 
mai bine cerințelor impuse.

— în calitate de mane- 
vrant principal la ..sîrmă

LIVIU BRAICA

(Continuare in pag. a 3-a)



Programul unic — programul dezvoltării fiecărei gospodarii țărănaști

VEȚEL J Implicare plenară în înfăptuirea sarcinilor 
autoconducerii și autoaprovizionarii teritoriale

Vețel — comună compusă din 10 sate, cuprinzind 
850 de gospodării. Dintre acestea 731 de familii sini 
unite in cele două cooperative agricole, restul fiind 
gospodării particulare. Având statutul de comună sub
urbană a municipiului Deva, Vețelul își bazează exis
tența, in principal, pe doi piloni: industria, întrucit 
majoritatea cetățenilor muncesc în unități economice 
din comună, din Deva și din împrejurimi; agricultura, 
deoarece locuitorii, deși mulți au intrat in rindul 
muncitorilor, cunosc totuși prețul piinii, statornicia în 
creșterea animalelor — satul fiind pentru ei vatra de 
obirșie și continuitate. De aceea hotăririle part'dului 
și statului nostru privind ridicarea agriculturii pe o 
treaptă superioară, prevederile Programului unic au 
creat în rîndul tuturor gospodarilor de aici o puterni
că stare de emulație, de implicare . în înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor ce Ie revin în domeniul autoeon- 
ducerii și autoaprovizionării teritoriale. Emu'ație, impli
care și răspundere despre care ne-au vorbit cîțiva 
dintre cei mai vrednici gospodari ai comunei.

vacă și oaie, lână și alte 
produse.

— Pentru acest an la ce 
v-ați angajat?

— Am contractat doi tău- 
rași, un porc, miei, 1600

litri lapte de vacă și 3401 
lapte de oaie. Așa-mi în
țeleg eu rostul de țăran, 
de om al satului, chiar 
dacă muncesc și în indus
trie. ,

M-AM NĂSCUT ȚĂRAN Șl AȘA VOI RĂMINE I

A FI EXEMPLU PERSONAL

LT

— Sint membru al C.A.P. 
Leșnic Încă de la înființa
rea cooperativei — ne spu
nea Andrei Buștea. N-am 
plecat nicăieri și de aici 
o să ies la pensie! Tot
deauna mi-au plăcut anima
lele, am avut și am ograda 
plină de vite, . porci, oi, 
păsări... Am încheiat me
reu contracte cu statul și 
am cîștigat bine. Anul tre
cut, de pildă, am primit pe 
ce am predat peste 20 000 
lei. Bani frumoși !

— Sinteți și secretarul 
organizației de partid din 
Leșnic. Cum acționează 
comuniștii, ceilalți cetă
țeni din sat pentru înfăp
tuirea Programului unic ?

— Prevederile programu
lui au fost primite cu de
plină aprobare de toată 
lumea. înțelegem că este 
necesar ca fiecare om care 
trăiește la sat să-și împli
nească rostul de țăran. 
De aceea comuniștii ac
ționează pentru cultivarea 
fiecărei palme de pămînt, 
pentru a crește cit mai 
multe animale în ogradă 
și pentru a contribui cu 
cantități sporite de produ
se agricole la fondul de 
autoaprovizionare și la 
fondul de stat. Din cuvîn- 
tările secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușesou, am în
țeles că trebuie să mun
cim mai bine pământul, 
să-1 facem mai roditor. Co
muniștii din organizația 
noastră de bază fac cu
noscute aceste sarcini tu
turor cetățenilor din sat 
și îi îndeamnă, prin exem
plul lor, prin fapta lor să 
le îndeplinească exemplar.

loan Mateș—Borfanu, din 
Muncehi Mare, este un 
țăran autentic. Și la port 
și la vorbă, dar și prin 
modul de a gîndi și trăi 
viața. Are 71 de ani, se 
ține ca bradul și—i încă 
plin de energie. Din vor
bele lui răzbate înțelep
ciunea, dragostea lui sta
tornică pentru pămint și 
animale.

— M-am născut țăran 
și am rămas țăran în gos

podăria mea. Toată viața 
mi-am muncit pămîntul și 
am crescut animale. Acum 
mi-e mai greu, am rămas 
doar cu bătrîna. Am șase 
hectare de pămînt, care 
trebuie lucrat. Mai am și 
cinci bovine, trei cai, trei 
porci, 38 de oi și găini 
destule. Cu așa o gospodă
rie n-avem timp de stat. 
Ba cu ara tu, ba cu semă- 
natu, ba cu coasa și cîte alte
le. La noi la munte recoltele 
se obțin mai greu, cu mul
tă sudoare. Mai ales fînul 
trebuie să-1 prețuim tot, 
ca să ne ajungă. Pentru o 
clae de fîn, tragi nu glu
mă ! Noroc că ne ajută gi
nerele și fata, care au gos
podăria lor, tot aici în sat. 
Adevăru-i că munca pe 
hotar și animalele nu m-au 
lăsat să bolesc și mă țin 
încă în putere. Anul tre
cut am primit de la stat 
aproape 25 000 lei pe ani
malele și laptele predate 
pe bază de contract. în 
acest an m-am angajat 
să predau la stat produse 
în aceeași valoare.

— Lucrați în Deva. Cum 
vă asigurați furajele pentru 
animale ?

— Sînt și membru al 
CAP. Leșnic. îmi realizez 
normele stabilite și bene
ficiez de 30 ari, lot în 
folosință personală. Pe a- 
cest lot cultiv porumb,

cartofi și legume, dar și 
furaje pentru animale. 
Fiind. un statornic contrac
tant mă sprijină și statul 
cu cantitățile de'Yuraje pre
văzute și consiliul popular 
comunal, atribu-indu-mi su
prafețe pentru coasă și 
pășune.

„LENEA N-ARE CE CĂUTA 
IN GOSPODĂRIA ȚĂRANULUI"

„M-AM ÎNTORS LA Ol Șl NU-MI PARE RĂU!"

DE DOUĂ DECENII MINER. 
DE-O VIAȚĂ ȚĂRAN I

— Din cei 48 de ani ai 
dumneavoastră, loan Din- 
ga, 20 ați „pontat11 la mi
nă. Deci sînteți miner de 
profesie. Dar, totodată, 
sinteți vestit oa gospodar 
de frunte al comunei...

— Da, pentru că miner 
sânt de 20 de ani, dar ță
ran m-am născut și sînt 
de-o viață. Mi-am făcut 
datoria zi de zi la mină, 
dar tot zilnic mi-am mun
cit cele cinci hectare de 
pămînt pe care le am, am 
crescut un mare număr 
de animale. Desigur, nu-i 
ușor. Dar nimic nu obții 
fără muncă. Cum ies din 
șut, pun mîna pe coasă, pe 
sapă, pe ce trebuie și mă 
duc la cîmp. Nu sînt sin
gur. Alături de mine mun
cesc Maria, nevastă-mea, 
și bătrînul tată, care la 
cei 83 de ani lucrează în 
rind cu noi. Nu-i destul 
numai să muncești pă- 
mîntul, trebuie să-l folo
sești cu pricepere. Pe te
renul meu cultiv cereale, 
legume, cartofi și furaje 
pentru animale.

După o perioadă de șapte 
ani în care a lucrat la 
mină, Moise Holdeanu, din 
Muncelu Mic, s-a reîntors 
la oi.

— M-am lăsat de minerit 
nu pentru că nu mi-ar fi 
plăcut, dar m-am gîndit că 
trebuie să-mi văd mai mult 
de gospodărie. M-am în
tors la ocupația pe care o 
îndrăgesc și o cunosc foar
te bine. Este o meserie 
care îți cere multă muncă, 
dar aduce foloase mari. Am 
o turmă de aproape 100 de 
oi. Eu sînt și păstor, și 
mulgător, chiar și „dof
tor*.  Oieritul m-a ajutat 
să obțin anual venituri 
bune, să-mi încheg o gos
podărie frumoasă. Pe lin
gă oi, am patru bovine, doi 
ca*,  trei porci și altele. 
Mi-am cumpărat și o mași
nă— un ARO — cu care 
îmi duc produsele contrac
tate. Pentru că în fiecare 
an închei multe contracte

— La noi, în Muncelu 
Mic — arăta Fiu M. Iova — 
oamenii sint buni gospo
dari și se țin de cuvînt, 
cînd se angajează la ceva. 
De aceea, pe mine perso
nal, dar și pe toți ceilalți 
consăteni prevederile Pro
gramului unic ne stimulea
ză să muncim mai bine

pămîntul, să creștem cît 
mai multe animale, pentru 
a preda cantități cît mai 
mari de produse agricole 
la fondul de autoaprovi
zionare.

— Dumneavoastră perso
nal, ce credeți, pe ce căi se 
pot realiza întocmai sar
cinile Programului linie 7 
- — Una-i de bază : mun
ca ! Și asta deoarece 
lenea, delăsarea și dezin
teresul n-au ce căuta în 
gospodăria țăranului.

— Familia Fiu M. Iova 
prin ce demonstrează că 
este pătrunsă de ‘acest 
principiu de bază ?

— Prin felul în care își 
muncește cele 5 ha de 
pămint și prin numărul 
mare de animale pe care 
le crește. Avem trei bovi
ne, trei cai, 26 de oi și 23 
de porci.

— Ce animale aveți în 
gospodărie acum ?

— O, am destule. O pe
reche de boi cu care lu
crez pămîntul, două vaci 
cu lapte cinci viței, șapte 
porci. 39 ' de oi și păsări. 
Am, după cum vedeți, din 
ce să contractez cu statul. 
Anul trecut am predat 
două juninci, un porc, șase 
ovine, 800 litri lapte de

cu statul. în anul 1983 am 
predat 400 litri lapte de 
oaie, 10 miei, 100 kg de 
lînă, un vițel și un porc. 
Nici în acest an nu m-am 
lăsat mai prejos. Am con
tractat 500 litri de lapte 
de oaie, 130 kg de lînă, 10 
oi, un vițel și un porc.

„NU MI-AM FĂCUT DIN GRAJD GARAJ"
— Adolfi Munteanu, sînt 

multe autoturisme în Leș
nic ?

— Sînt. Și eu am. Dar 
nu mi-am făcut din grajd 
garaj, cum s-a mai întîm- 
plat pe alocuri. La mine 
grajdul a fost mereu plin 
de animale. Așa am de
prins de la tata, așa fac și 
eu. Acum, de exemplu, am 
în gospodărie patru bovine, 
cinci porci, cinci oi, iepuri 
și păsări. Animalele, dacă 
te ocupi de ele ca lumea, 
sînt o adevărată bogăție 
pentru casa omului. Iar eu 
și soția mea le purtăm 
mare griiă Vara, de la o 
vacă mulgem pînă la 15 
litri de lapte pe zi. Este 
suficient și pentru nevoile 
noastre și pentru a preda

la fondul de stat. Anul 
trecut, de la două vaci am 
predat 2 400 1 lapte.

AVEM CONDIȚII Șl NE VOM ÎNDEPLINI 
SARCINILE CE NE REViN

Discuția noastră cu Mir
cea Belea, vicepreședintele 
biroului executiv al consi
liului popular comunal, 
6-a axat pe sarcinile ce 
revin comunei în acest 
an din prevederile Pro
gramului unic și modul în 
care acționează comitetul 
comunal de partid și or
ganul local al puterii și 
administrației de stat pen
tru înfăptuirea lor.

— în 1984 avem datoria 
să livrăm la fondul de 
stat 134 bovine, 274 ovine, 
152 de porci, 2 700 hl lapte 
de vacă, 344 hl lapte de 
oaie și alte produse. Pro
gramul unic și sarcinile ce 
revin comunei noastre au 
fost dezbătute în organi
zațiile de partid și în 
adunările cetățenești pe 
sate. Colective constituite 
special s-au deplasat la 
fiecare gospodar acasă pur- 
tînd discuții pe marginea 
prevederilor din program, 
mobilizîndu-i la sporirea 
producției agricole vege
tale și animale, la contrac
tarea unor cantități cît mai 
mari de produse. în lumi
na sarcinilor trasate la 
ședința Comitetului Poli
tic Executiv al C. C. al 
P.CJL din 9 martie a.c. 
acționăm cu fermitate pen
tru creșterea numărului de 
animale în gospodăriile 
populației.

— Cum se prezintă la 
această dată efectivele de 
animale în comună și si
tuația contractelor ?

— Avem în satele noas
tre 725 capete bovine, 
3 231 ovine și 1 436 porci
ne, mult mai multe decît 
în anul trecut. Pînă în 
prezent am realizat sarci
nile de contractare la bo
vine și porcine. Avem con
diții și sîntem hotărîți să 
îndeplinim sarcinile la 
toți indicatorii din plan. 
Doresc să arăt însă că 
mai avem în comună te
renuri ce nu se lucrează, 
mai avem gospodării care 
nu cresc animale. De a- 
ceea, pentru a înfăptui 
obiectivele din programul 
de autoaprovizionare teri
torială, ne vom preocupa 
de folosirea integrală și cu 
randament ridicat a pă- 
mîntului, indiferent de de
ținători, precum și de creș
terea efectivului de ani
male la gospodăriile popu
lației, atît ale membrilor 
cooperatori, cît și ale ță
ranilor particulari, în lu
mina prevederilor Progra
mului unic.

Pagină realizată de
B. TURDEANU 
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Deplin încrezători în izbînda muncii lor
— Dacă vreți să scrieți 

despre oameni buni, despre 
un colectiv muncitoresc 
destoinic, bine închegat, 
aflat mereu in fruntea în
trecerii socialiste, animat 
în permanență de spiritul 
outodepășirii, mergeți la 
turnătoria de cilindri pentru 
laminoare. Anul trecut, de 
pildă, și-au îndeplinit sar
cinile in procent de 115,15 
la sută.

Am urmat sfatul dat de 
tovarășul Ionel Hodorog, se
cretarul . comitetului de 
partid de la C. S. „Victoria" 
Colan, și iotă-ne în mijlocul

Hunedoara, „Republica" Bu
curești, Uzinele de țevi Ro
man, Industria sirmei Cim- 
pia Turzii, C. S. Reșița, C. S. 
Călărași, Combinatul de 
oțeluri speciale Tirgoviște, 
Oțelu Roșu și, mai nou, 
„Metalurgica*  Focșani func
ționează cu cilindri fabri
cați aici, la Călan.

— Realizăm 130 tipodi- 
merrsiuni de cilindri, de la 
3,5 tone greutate pînă la 
35 tone, din trei coHtăți de 
metal: oțel tip „Adamit“, 
fontă cu grafit noduJar și 
din fontă cu crustă dură 
indefinită, pe care-i tur-

Profite tnspațiul mimai.
tn perimetru/ cîe Hi

î

i
I
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î

turnătorilor de cilindri, al 
oamenilor care prin munca 
lor participă direct la viața 
de zi cu zi a laminoarelor 
țării. Nimerim in clipe de 
aprigă încleștare dintre om 
și lava de metal incandes
cent. Tocmai se turnau ci
lindri—comandă specială
pentru C. S. Galați. Turnă
torii își tac munca atent, 
meticulos, se înțeleg perfect 
din priviri și încet, încet 
lava incandescentă prinde 
conturul viitorului cilindru.

- Ce presupune munca 
de turnător de cilindri ? - 
ne adresăm veteranului sec
ției, topitorul șei de echi
pă Constantin Pîrvuleț, de 
33 de ani la cilindri.

— Intri și întii trebuie 
să-ți fie dragă meseria, s-o 
faci cu pasiune și dăruire, 
să fii un foarte bun me
seriaș. Munca este grea la 
noi, dar frumoasă și plină 
de satisfacții. Dacă stăm 
să ne gîndim, noi sîntem 
mina dreaptă a laminato- 
rllor țării. De calitatea ci- 

9ndrilor care ies din mîini- 
le noastre depinde și mun
ca lor, producția de la
minate.

Da, așa este. Laminoa- 
re/e de la C. S. Galați, C.S.

năm prin procedeul simplex 
și duplex — completează 
omul de specialitate, teh
nologul secției, subinginerul 
loan Ciorogaru.

— Materia primă, fonta, 
oțelul ?

- Primim fontă de la fur
nalele noastre 1 și 2 și de 
la Vlahița. Oțelul necesar 
îl obținem din capete 
(șutaje de laminor) de la 
C. S. Hunedoara, precum și 
din recircularea cilindrilor 
uzați, pe care-i retopim și-i 
returnăm — precizează mais
trul Nicolae Pinzaru.

Turnătorii de cilindri vor
besc cu mindrie despre 
munca lor de Z' cu zi, 
despre performanțele ei. 
Două dintre acestea, mat 
semnificative, le-am aflat 
de la șeful atelierului, sub
inginerul Ion Ungureanu :

— La Cimpia Turzii, ci
lindrii de oțel aduși din 
import nu dădeau rezulta
tele scontate. Am fost so
licitați să le trimitem ci
lindri de fontă de la noi. 
Au dat rezultate duble față 
de cei din import. Cam la 
fel s-a întîmplat la C.S. 
Galați. Cu cilindrii fabricați 
de noi se laminează in

medie cu 81 000 tone oțel 
mai mult decit cu cei im
portați.

fntr-adevăr, motive de 
mindrie muncitorească pen
tru cei 82 de comuniști 
(mai mult de jumătate din 
lucrătorii atelierului), pen
tru întregul colectiv, pen
tru muncitorii formatori 
Nicolae Găldeanu, Adrian 
Szabo, Nicolae Jurj, topi
torii Traian Barbuta, Petric 
Brba, Petric Bolușe. Aurel 
Lăscoi, Nicolae Rusu, pen
tru maiștrii loan Nemeș și 
Samuil Coman, care sint 
mereu în primele noduri 
ale hărniciei și priceperii 
in muncă. Și tot motive 
de satisfacție înseamnă și 
scrisorile de mulțumire so
site pe adresa turnătorilor 
de cilindri ai Colanului, de 
la C. S. Reșița și Uzinele 
de țevi Roman, in care se 
aduc elogii cUindrUor ca 
marca „CS.V.C.". pentru 
„calitatea deosebită și în
delungata funcționare in 
procesul de laminare*.

— Rezultotele dobindde 
nu sint intimplătoare — a 
ținut să accentueze subin
ginerul loan Ciorogaru — 
ci urmarea firească a stră
daniilor întregului colectiv 
de a se perfecționa și 
autodepăși. Toți lucrătorii 
noștri au o bună calificare, 
pe care și-o desăvirșesc 
mereu. Organizăm cu regu
laritate cursuri de per
fecționare pe grupe de 
meserii: utilaje, forma re
tur na re și e obo-c e-tu '-o- 
re, pentru a ține pasul cu 
noul ce apare in fobrica- 
rea cilindrilor.

... Cind om plecat se pre
gătea turnarea altor cilindri 
din comanda specială pen
tru C. S. Galați. încordați in 
jurul cuptoarelor in care 
clocotea lava de metai 
incandescent și a formelor 
de turnare, oamenii erau 
pe deplin încrezători in 
izbînda muncii lor, așa cum 
sint de ani și ani.

GH. I. NEGREA
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Locul in care se preiătesG oamenii 
de bază ai... autobazelor hunedorene

Cunoscut sub denumirea 
de „liceul auto", în Liceul 
industrial nr. 5 Deva sint 
pregătiți mecanicii, electro
mecanicii și conducătorii 
auto pentru autobazele din 
Deva. Hunedoara. Petro
șani, Brad. Orăștie, Hațeg, 
practic pentru toate aceste 
unități din județ.
* Referitor ia condițiile de 
pregătire teoretică și prac
tică puse la dtspoEția ele
vilor am solicitat amănunte 
tovarășului prut Dumi
tru Pleca. directorul li
ceului : Jn întreaga acti
vitate a elevilor punem pe 
primul pito imperativul 
îmbinării armonioase a 
învățământului cu practica. 
In sprijinul acestei afir
mații sint de amintit cei 
22 de absolvenți din anul 
trecut (din totalul de 100 
ai liceului), care »u reușit 
la diferite facultăți precum 
și absolvenții care în scurt 
timp au devenit oameni 
de bază— ai autobazelor. 
Nu este un simplu joc de 
cuvinte, școala nots-.'ă 
dispunind pentru pregăti
rea practică a elevilor de 
ateliere școală, cabinete și 
laboratoare cu dotări din
tre cele mai bune*.

— Ce Învață, concret, să 
facă elevii în timpul acti
vității practice pe care o

Tudor 7

lucrau la recondiționarea 
alternatoarelor pentru auto
camioane. Elevii Radu 
Cosma și Cornel Gavrilă 
ne-au spus că pînă în 
urmă cu 10 zile nu efec
tuaseră asemenea lucrări 
dar acum se descurcă. Și 
nu oricum. în acest inter
val de timp, elevii clasei 
» X-a C au recondiționat, 
in bune condiții de calita
te, 14 asemenea alterna- 
toare. Iar de la maistrul 
lor am aflat că datorită

PRACTICA 
IN PRODUCȚIE 

A ELEVILOR

— Pentru a vă răspund-:

programului de instruire 
practică, devii trebuie să 
se afle in activitate.

Intr-unui dintre cele trei 
ateliere de electrotehnică, 
elevii clasei a X-a C, sub 
Îndrumarea maistrului in
structor Nicolae Medrea

calificativelor de „foarte 
bine*  pe care le-au ob
ținut diferitele lucrări exe
cutate pînă acum de elevi, 
acestora le-a fost încre- 
dmțată — de conducerea 
intrep-inderii patronatoare 
I.T_A. Hunedoara—Deva — 
recondiționarea tuturor re
perelor de saboți, alterna- 
toare și discuri de am- 
breaj sosite de la toate 
autobazele din județ.

— Se cer subliniate aici
— intervine prof. Abel 
Marls, secretarul organi
zației de partid a liceului
— bona conlucrare stator
nicit*  intre conducerile li
ceului și întreprinderii de 

și sprijinul substanțial pe 
care îl primim din partea 
unității patronatoare în 
acoperirea întregii game 
de lucrări prevăzute în 
programa școlară și reali
zarea planului propriu de 
producție.

Am intrat și în „atelierul

SPORT

METALUL 
i HUNEDOARA - 
AURUL BAIA MARE 

5291-5 261

întîlnirea a contat pen
tru etapa a IlI-a a returu
lui diviziei A, seria nord
— masculin, și a oferit 
spectatorilor prezenți — de 
dMa aceasta în număr 
mare — o dispută de un 
bun nivel tehnic. Gazdele
— avînd în M. Torok și 
M. Kraitzer (ambii cîte 
925 p.d.) pe cei mai buni 
jucători, care au dovedit 
multă voință — au cîști- 
gat pe merit, la o dife
rență de 30 p.d. în fața 
formației din Baia Mare, 
deținătoare a trofeurilor de 
campioană a României și 
Europei. De la oaspeți s-au 
remarcat internaționalii 
Iuliu Bice (922 p.d.) și 
Stelian Boariu (906 p.d.). 
La individual scorul a fost 
3—3. (V. loan, corespon
dent).

ETAPA JUDEȚEANĂ 
A CAMPIONATULUI 

JUNIORILOR

într-o lăudabilă organi
zare, Sala sporturilor 
„Constructorul'1 din orașul 
de pe malul Cernei a găz

duit, timp de două zile, 
etapa județeană din cadrul 
Campionatului național de 
box rezervat juniorilor 
mari și mici.

Au fost prezenți la star
tul întrecerilor aproape 40 
de pugiliști din Brad, Pe- 
trila, Lupeni și Hunedoara.

In pofida faptului că au 
lipsit sportivi pentru șase 
categorii la juniori mari 
și pentru patru categorii 
la juniori mici (ce au de 
spus secțiile de box din 
județ 7) întâlnirile au ofe
rit dispute plăcute și dîr- 
ze pe alocuri, care au do
vedit o dată în plus că 
sportul cu mănuși din ju
deț are suficiente talente, 
dar care trebuie afirmate. 
Notînd că patru pugiliști 
au obținut titlul de cam
pioni județeni... fără ad
versari, nu putem să nu 
reliefăm buna comportare 
a boxerilor de la Metalul 
Hunedoara și Aurul Brad, 
antrenați de instructorul 
Gh. Bulancea, respectiv an
trenorul Ioan Turică. Ne 
așteptam mult mai mult 
de la pugiliștii A.S. Con
structorul, lucru la care 
va medita poate și antre
norul C. Cordunean. Iată 
cîțiva dintre cîștigătorii 
tricoului de campion ju
dețean : Mihai Leu (Meta
lul), Sandu Matei (Aurul) 
— la juniori mici, Alin 
Șerb (Aurul), Florentin 
Popa și Alex. Chețea (am
bii de la Metalul) — la 
juniori mari. (Ioan Vlad, 
corespondent).

CAMPIONATUL 
JUNIORILOR 

IN ANONiMAT».

Timp de două zile, sala 
de sport II a A5. „Con
structorul*  a găzduit, intr-o 
organizare modestă (poarta 
din imediata apropiere a 
sălii — „ferecată*.  iar 
afișe nu s-a străduit ni
meni să...afișeze), etapa ju
dețeană a Campionatului 
național de lupte libere 
rezervat juniorilor.

La start au fost prezenți 
aproape 100 de sportivi din 
Hunedoara, Deva, Petrila 
și Petroșani. Printre câști
gători am notat pe Ovidiu 
Bîjan, Mircea Trif (Con
structorul Hunedoara), loan 
Ailincăi (CJSlȘ. Deva) și 
Romică Săpînțan (Jiul Pe
trila).

★
Din inițiativa A.S. „Con

structorul**,  peste 70 de 
copii — din grupele de 
începători — au luat dumi
nică dimineața startul 
„Cupei primăverii" la lup
te libere și lupte greco- 
romane.

Printre finaliști am no
tat pe Vasile Lungu, 
Nicolae Vesel, Claudiu Ga- 
vrilaș — la lupte libere, 
Stelian Popa și Payel Fău
riră — la greco-romane. 
Merită felicitări pentru reu
șita acestei întreceri cei 
doi antrenori. Emil Ni- 
coară și Gheorghe Grigore. 
(loan Pădureanu, corespon
dent).

Elevii eiuei a vili-a «e U 
iau ctmo»unta despre milajelc 
agricole ia C AJ».

Școala •eneraia din Totești 
cu care se execută lucrările 

Foto: AUREL ANCA

CAMPIONATUL JUDEȚEAN DE FOTBAL

Seria Valea Mureșului
Rezultate: IA4.C. Bireea — Unirea Zam 2—1 ;

Metalul Crișcior — CJJL Simeria 2—0 ; Mureșul Pri- 
caz — Foresta Orăștie 1—1 ; Oxigenul Hunedoara — 
Voința Hia 0—0 ; Minerul Teiiuc — Recolta Băcia 
0—0 ; Streiul Boșorod — Constructorul Hunedoara 
1—5; Streiul Simeria Veche — Dacia Service Hune
doara 4—0.

CLASAMENTUL
1. C.F.R. Simeria 15 11 2 2 45— 7 24
2. Construct. Huned. 15 9 4 2 39— 8 22
3. Voința Hia 15 7 4 4 22—13 18
4. Streiul Sim. Veche 15 7 4 4 18—12 18
5. Metalul Crișcior 15 7 3 5 35—17 17
6. Oxigenul Huneooara 15 7 3 5 37—21 17
7. Recoita Băcia 15 5 6 4 25—21 16
8. Unirea Zam 15 6 2 7 23—27 14
9. Dacia Service Huned. 15 5 4 6 24—39 14

10. Foresta Orăștie 15 5 3 7 19—28 13
11. Mureșul Pncaz 15 4 3 8 14—17 11
12. l.M.C. Bireea 15 3 3 9 17—30 9
13. Minerul Teiiuc 15 2 5 8 18—32 8
14 Streiul Boșorod 15 3 2 10 18—52 8

Notă. Echipa Minerul Teiiuc a fost penalizată cu
un punct pentru necomunicarea rezultatului în ter
menul stabilit de regulament.

Etapa viitoare : Unirea — Streiul Sim. Veche ; 
Dacia Service — Streiul Boșorod ; Constructorul — 
Minerul; Recolta — Oxigenul , Voința — Mureșul; 
Foresta — Metalul; C.F.R. Simeria — l.M.C.

maistrului Mihai Barcan", 
denumit astfel datorită 
faptului că absolut toate 
standurile, cărucioarele pi- 
votante, celelalte dotări au 
fost confecționate aici, în 
atelierul în care, de-a lun
gul anilor, sub îndrumarea 
maistrului Barcan au lu
crat la demontarea și mon
tarea diferitelor tipuri de 
motoare sute și sute de 
elevi. în continuare, ing. 
Romeo Vintilescu ne-a pre
zentat viitorul laborator 
tehnologic de cunoaștere, 
întreținere și reparare a 
automobilului, în care, 
profesor și elevi voi- exe
cuta în paralel operațiile 
impuse de tematica acestui 
curs. Pe elevii clasei a 
XH-a A, electromecanici^ 
i-am întâlnit în atelierul 
de diagnosticare, unde sc 
familiarizau cu... secretele 
cutiilor de viteză.

La Autobaza nr. 1 marfă 
Deva ing. Gheorghe Bolcu 
și maistrul Ioan Bican au 
avut numai cuvinte de 
laudă la adresa practican- 
ților și celor doi maiștri 
instructori care-i îndrumă 
permanent. Elevii școlii 
profesionale sînt repartizați 
pe lingă muncitorii cei mai 
buni, execută diferite ti
puri de operații, de la dez
membrări de motoare la 
reparații complexe. „Sînt 
copii harnici, le place 
munca — ne spunea șeful 
autobazei. Au și de la cine 
învăța. Elevii de acum 
cîțiva ani sînt astăzi mun
citori de bază. Deși n-au 
încă 25 de ani, Dumitru 
Gudea, Constantin Coroiu, 
Marian Florea, Ioviță O- 
prean ș.a. fac parte din 
ceea ce noi numim „elita" 
autobazei. Iar noi avem tot 
interesul ca și elevii de 
astăzi să calce pe aceleași 
drumuri bune".

Există, așadar, șanse reale 
de împlinire profesională a 
elevilor Liceului indus
trial nr. 5 Deva, această 
puternică bază de pregă
tire a tineretului studios.

MIRCEA DIACONU

Debut 
promițător 

(Urmare din pag. 1)

3“, tovarășe Isaia Gîrbuan, 
cum contribuiți la realiza
rea ritmică a planului 
fizic 7

— De la postul meu se 
comandă trei sferturi din 
utilajele laminorului. De 
mine depinde funcționa
rea corectă a utilajelor, 
durata opririlor tehnologice 
accidentale, eventual pre
venirea acestora. Prin ur
mare, am o contribuție 
importantă. Dacă fluxul 
de laminare merge corect, 
se face planul și rezultă 
o scoatere de metal bună.

— Ce realizări ați obținut 
în acest an cu schimbul 
pe care-1 conduceți, tova
rășe maistru Mihai To- 
roiman 7

— O depășire de circa 
100 tone și o scoatere, în. 
medie pe „sîrmă3", de 
91 ia sută. Deci, rezultate 
bune. Am avut semifabri
cate corespunzătoare, am 
laminat între toleranțele 
admise la toate Upodimen- 
siunile fabricate. In întîm- 
pi narea evenimentelor ma
jore din viața poporului 
nostru — sărbătorirea a 40 
de ani de la eliberarea 
patriei și Congresul al 
XllI-iea al partidului — 
laminatorii hunedoreni sînt 
ferm hotăriți să obțină rea
lizări dintre cele mai hune 
in producție.

li



PARIS. Conferința internațională pentru 
reunificarea Coreii

Lucrările Conferinței pentru măsuri de 
încredere, securitate și dezarmare 

de la Stockholm
STOCKHOLM 13 (Ager- 

pres). — în. cadrul Confe
rinței pentru măsuri de în
credere și de securitate și 
pentru dezarmare în Eu
ropa, care își desfășoară 
lucrările la Stockholm, con
tinuă schimbul de vederi 
în legătură cu propunerile 
avansate de diferite state 
participante, printre care 
și România. Conform prin
cipiului rotației, ședința 
plenară de marți s-a des
fășurat sub președinția șe
fului delegației române, 
ambasadorul Constantin 
Ene.

Evidențiind punctele de 
convergență ale țării sale cu 
propunerile avansate de 
statele neutre și nealinia
te, șeful delegației irlan
deze a arătat că acestea 
reprezintă o contribuție u- 
tiiă la impulsionarea lu
crărilor conferinței, că ele 
pot permite detașarea unor 
puncte de vedere comune, 
corespunzătoare intereselor 
tuturor celor 35 de state 
participante.

La rindul său, reprezen
tantul Austriei a subliniat 
că în actualele condiții de 
mcordare din Europa ar fi 
foarte importantă conve

SERIAL Complotul (I)
copent, in arară de armă, 
și numeroase documente ce 
atestau apartenența celor 
trei la VMO, importantă 
organizație neonazistă.

Este adevărat că fuhrerul 
VMO, Bert Eriksson, s-a gră
bit să nege responsabilita
tea organizației sale in 
„afacerea Fouron", dec'a- 
rînd că ea era dizolvată 
de mai multe luni. Dar 
dizolvarea nu înseamnă că ț 
organizația a și încetat să t 
existe. Exact contrariul este ) 
adevărat, a subliniat pri- , 
mărul comunei Fouron, Jose 
Happart El a semnalat și i 
faptul că, in pofida pro- ! 
be,‘or existente privind par- } 
ticiparea a circa 30 de L 
teroriști din VMO la oten- . 
taie împotriva unor per- ? 
sonorități progresiste din > 
Belgia și a sediilor unor 
organizații democratice, nici i 
unul dintre ei nu a fost, ) 
pină în prezent, închis.

Această clemență atrage 
în Bei ga neonaziști din al
te țări. In primăvara luj 
1982, la Bruges, poliția l-a 
prins pe Paul Leroy, neo
nazist vest-german căutat 
în țara sa pentru compli
citate la mai multe aten- . 
tate și crime. El era ascuns 
de Roger Bpinoewijn, mina ț 

lui Bert Erik- ’

iI

I
!

l
1

I

Cu citva timp in urmă, 
in comuna Four on. sriuată 
in estul Belgiei, s-au înre
gistrat locuri de armă. In 
cafeneaua ..La LHlane", 
jandarmi: au descoperit
șase persoane grav rănite. 
Expertiza a stabilit că fo
curile fuseseră trase cu o 
carabină „Remington Mag
num", incărcată cu gloanțe 
explozive. Arma crimei era, 
practic, o armă de război. 
Mobilui atentatului ? Aitînd 
știrea, mulți belgieni au 
răspuns că era vorba de o 
problemă lingvistică. Aceas
tă expresie laconică serveș
te pentru a desemna dife
rendele dintre populația 
flamandă, care locuiește in 
nordul Belgiei și vorbește 
olandeza, și wallonii franco- 
foni, care trăiesc in sud.

in momentul în care de- 
limitația lingvistică actual
mente in vigoare a fost 
trasată, comuna Fouron și 
cei 4 200 de locuitori or săi, 
in majoritate irancofoni, 
s-au găsit pe teritoriul 
Flondrei. De atunci, ten
siunile dintre cele două co
munități — cind diminuate, 
ci nd explozive — nu au mai 
încetat. Jandarmii au în
ceput să-i caute pe vino- 
vați. Belgia este o țară 
dens populată, prea puțin 
adaptată la genul salarii : 
„vinători" posedind un 
„Remington M-gnum“ sint 
deci puțini Io număr, ceea 
ce a facilitat in marc mă
sură cercetările.

S-a dovedit că cei trei 
teroriști de la Fouron lo
cuiesc in provincia Lim- 
bourg, din care tace parte 
și comuna respectivă. Ei au 
declarat că au fost minați 
de dorința de „a da o lec
ție trancofonilor". Dar cind 
detaliile atentatului au fost 
dezvăluite de presă, bel
gienii și-au dat seama că 
nu este vorba de o simplă 
problemă lingvistică. Incul
pați! erau militari. La per
cheziția efectuată s-au des- 

nirea unor acorduri de li
mitare și reducere a acti
vităților militare ca mijloc 
eficace de întărire reală a 
încrederii și securității tu
turor statelor de pe conti
nent

Șeful delegației iugoslave 
a insistat asupra necesită
ții ca ansamblul de măsuri 
ce se va negocia la Stoc
kholm să fie echilibrat, cu- 
prir-zind măsuri de cunoaș
tere a activităților milita
re care pot prezenta un 
pericol pentru securitatea 
altor state și, in special, 
măsuri de restringere a a- 
cestor activități.

Numeroase delegații sus
țin punctul de vedere, pro
movat cu consecventă de 
România, potrivit căruia Jn 
actualul moment al lucră
rilor este necesar să se 
treacă dt mai rapid la un 
dialog real, la negocieri 
concrete și. pe această 
cale, li convenirea gradua- 
lă. de la simplu la com
plex, a unor măsuri reale 
și eficiente de încredere si 
de securitate pe care toate 
popoarele continentului Ie 
așteaptă de la Conferința 
de la Stockholm.
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Idreaptă a
sson...

Primarul
Roche, in 
ruia se află tabăra de 
trena ment a VMO,
pirns i
de „cămășile negre" locale i 
și de oaspeții lor din R.F.G., I 
Franța, Marea Britanie etc. ) 
După ședințele de „antre- 
nament" ale acestora, co- ' 
păcii din pădurea înveci- , 
nată rămin ciurul ți de * *

■ MOSCOVA - Konstan
tin Cemenko, secretar ge
neral al C G ai P.C.US, 
l-a primit pe Hans Jochen 
Vogel, membru ai Prezidiu
lui Parbdutui Sociai-Demo
crat din R. F. Germania, 
președintele fracțiunti P.S.D. 
din Bundestag, care între
prinde o vizită in U.fCS.5. 
După cum transmite agen
ția TASS, convorbirea s-a 
referit la unele probleme 
ale relațiilor bilaterale ți 
la aspecte ale situației in
ternaționale.

■ BERLIN. - Erich Ho
necker, secretar general al 
C.G al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Stat al 
R.D. Germane, a avut, la 
Leipzig, o întrevedere cu 
Otto Lambsdorf, ministrul 
economiei al R.F.G., anun
ță agenția ADN. Au fost a- 
bordate probleme privind 
dezvoltarea relațiilor comer
ciale dintre R.D.G. si R.F.G.

■ DAMASC. - La Da
masc au avut loc convor
biri intre Hafez Al Assad, 
președintele Siriei, și Ghei- 
dar Aliev, membru al Bi
roului Politic al G C. al 
P.C.U.S., prim-vicepreședin-

V î N Z A R I

• Vînd apartament trei ca
mere. confort L Deva, Progre
sului, bloc C, apartament 29. 
Informații Hunedoara, telefon 
11625, după orele 13. (4403)

• Vînd apartament două ca
mere. Simeria, Piața Unirii, 
bloc 1, scara C, apartament 
11, predau contract. (4413)
• Vînd apartament două ca

mere, confort I, gaze. Deva, 
telefon 28198. (4421)
• Vînd casă cu dependințe. 

Ribița nr. 228 (lingă magazin). 
Comșa. (4402)
• Vînd garsonieră. Deva, te

lefon 14978, după orele 16.
(4416)

• Vînd orgă „Vermona" 
E T 6—1, stare perfectă. Că- 
lan, telefon 30717. (4417)

• Vînd mașină de tricotat 
„Veritas“ 360, nouă. Telefon 
991/48921. (4405)

• Vînd semănătoare siste
matică pentru porumb; săpă
toare prășit I și II, plug nou 
import cu două brazde. Hu

gloanțe, lor malurile apelor ț 
- desfigurate de explo- i 
zii le grenadelor.

orășelului La ( 
apropierea ~~ 'ca- 

an-
s-a 1

in repetate rinduri i
- - _ . . _. _« I__ I -

I*
I*
I

T. N.

(va urma)

PARIS 13 (Agerpres). — 
In capitala Franței s-au 
desfășurat lucrările unei 
conferințe internaționale 
consacrate reunificării Co
reii — transmite agenția 
ACTC. La reuniune, desfă
șurată sub auspiciile Comi
tetului internațional de le
gătură pentru reunificarea 
pașnică și independentă a 
Coreii — CILRECO, au 
participat delegații din nu
meroase țări, intre care și 
România, reprezentanți ai

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
0 MOSCOVA. - Distan

ța dintre cele două șantie
re ate caii ferote Baikal- 
Amur s-a redus la 200 de 
kilometri. anunță agenția 
TASS. subirni'md că monta
rea istmului tronson de și
ne pe marea mogisirolă fe
roviară tzams'berană ur
mează să se iacă in toam
na acestui an.

D n punct de vedere ‘.eh- 
nlc. porțiunea aflată in lu
cru opune construirea a 
aproooe IX de poduri, o 
nume oase lucrări de artă. 

I
publicitate

unor organizații internațio
nale, numeroși ziariști.

Participanții și-au expri
mat sprijinul față de re
centele propuneri ale R.P.D. 
Coreene privind organiza
rea de convorbiri între 
R.P.D.C., S.U.A. și autori
tățile din Coreea de Sud. 
Totodată, a fost adoptat un 
apel către guvernele, par
lamentele, organismele po
litice și sociale din toate 
țările, organizațiile inter
naționale și toate popoare
le iubitoare de pace.

0 PRAG A — In Ceho
slovacă, in apropiere de 
Ostrava, a intrat în func
țiune un combinat de celu
loză și hirtie. Noul obiectiv 
industrial are o capacitate 
anuală de 200 000 tone ce
luloză. Întreaga cantitate de 
apă uiirizată in procesul de 
producție este epurată și u- 
tilizată din nou de intre- 
pr'.ndere, ar substanțele 
chimice ajunse in ape e re
ziduale sint recuperate și 
folos, ie din nou in produc
ție.

te al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. — infor
mează agenția TASS. Cu 
acest prilej a avut loc un 
schimb de păreri în pro
bleme ale situației interna- 
ționcie actuale și din O- 
rientuf M'jiociu. S-a subli
niat dorința de a dezvolta 
și conscUdo relațrile dintre 
Uniunea Sav-e-.că ți Siria.

■ NAȚIUNILE UNITE. - 
La sediul din New York ai 
Națiunilor Unite au început 
luni lucrările primei sesiuni 
din acest an a Comitetu
lui O.N.U. pentru Oceanul 
Indian, creat de Adunarea 
Generală în 1972, cu sarci
na de a analiza probleme
le privind declararea aces
tei regiuni zonă a păcii. 
El va continua eforturile de 
pregătire a condițiilor în 
vederea convocării unei 
conferințe consacrate aces
tui scop.

■ ISLAMABAD. - Minis
trul planului ți dezvoltării 
din Pakistan, Makhbul Haq 
a avansat ideea organizării 
unei conferințe internațio
nale, cu participarea repre
zentanților principalelor sta
te creditoare și debitoare, 
în vederea elaborării unei 
strategii destinate soluțio
nării problemei datoriilor 
externe ale statelor în curs 
de dezvoltare.

i
nedoara, strada Romanilor nr. 
36. (4415)
• Vînd tractor M 650 cu cir

cular și TJ4. 23 C.P. Comuna 
Săvîrșin, satul Valea Mare nr. 
96, județul Arad. (4427)
• Vmd caroserie Dacia 1300 

break, stare perfectă. Infor
mații Simeria, telefon 60013 
sau Autoservice Dacia-Deva.

(4430)
• Vind 2 junei de 3 ani. Șer- 

ban loan, comuna Cerbăl, sat 
Arăneș nr. 13. (c. 9)

OFERTA DE SERVICIU

• Caut femeie nefamilistă 
pentru menaj. Hunedoara, 
15010, după orele 16. (4409)

PIERDERE

• Pierdut legitimație de ser
viciu nr. 926, pe numele Bucă- 
taru Ortansa, eliberată de 
T.C.H. Deva. O declar nulă.

(4412)

ANIVERSARI

• Soția, copiii, nepoții și 
strănepoții urează Iul Leah 
Adam, din satul Mesteacăn- 
Brad, „La mulți ani cu pri
lejul împlinirii vîrstei de 70 
de ani. (4439)
• Părinții Ilie și Malvina îi

TRUSTUL DE CONSTRUCȚII INDUSTRIALE 
CLUJ-NAPOCA

GRUPUL DE ȘANTIERE ALBA IULIA
Str. Clujului nr. 25, Județul Alba j

încadrează prin transfer, repartizare forță 
muncă sau direct, pentru șantierele din Alba 
lulia, Orăștie, Teiuș, Zlatna, următorul perso
nal:

• zidari
® dulgheri
• mozaicari
• fierari-beton
• lăcătuși
• instalatori
® betoniști
• maiștri constructori.
încadrarea conform Legii nr. 12/1971 si Le

gii nr. 57/1974.
Se asigură cazare gratuită și masă la can

tină, contra cost, precum și posibilitatea plecă
rii la lucru în străinătate, după un stagiu cores
punzător.

_________________________________________

C. P. L. ARAD
desface prin magazinele de prezentare din Pia
ța Avram lancu și Calea Aurel Vlaicu un bo
gat sortiment de MOBILĂ DIN STOCUL 
EXPORT, ca :

• dormitoare „Malaga", „Louis Philippe", 
„Arad", „CIS"

• sufragerii „Lorena", „Rado", „Chrente", 
„Chartre"

• holuri „Dulcinees", „Gabriel", „Ady II", 
„Rock", „Manuel", „George" etc.

urează scumpei lor fiice Ma
nea Danusia, cu prilejul ani
versării a 16 primăveri, suc
cese în viață, fericire și un 
călduros „La mulți ani !“.

(4423)
• Colectivul atelierului de 

tîmplărie din cadrul I.P.L. De
va urează tovarășului Varga 
Andrei, cu ocazia aniversării 
a 60 ani și a pensionării, un 
călduros „La mulți ani" și să
nătate. (4422)
• Colectivul de oameni ai 

muncii de la I.P.L. Deva feli
cită pe tovarășul Varga An
drei, cu prilejul aniversării zi
lei de naștere și al pensionă
rii, dorindu-i multă sănătate, 
fericire și „La mulți ani !“.

COMEMORARE

• Părinții Sabin și Cor
nelia, fratele Victor, cum
nata Cornelia și nepoțelul 
Paul reamintesc, cu pro
fundă durere rudelor și cu- 
noscuților, că astăzi se îm
plinesc 5 ani de cînd ini
ma bună șl caldă a dragei 
lor SABINA POPA, născu
tă ȘUIAGA, a încetat să 
mai bată.

Comemorarea va avea loc 
duminică. în satul Rădu- 
leștl. (4369)

DIVERSE

• Colectivul grădiniței cu 
program prelungit nr. 2 Deva 
urează Floriței Rusu și lui 
Manole Mărcuș. cu ocazia că
sătoriei, multă fericire. (4420)

DECESE

• Profund îndurerați, Jura- 
veli Angela soție, Tomis fiu, 
Ana noră, Cristian și Paul ne
poți, împreună cu toate rude
le anunță încetarea din viață 
a celui care a fost un bun 
soț, tată, bunic

JTURAVELI PAVEL.
înmormântarea are loc astăzi, 

14 martie 1984, orele 15, la ci
mitirul din strada Emines cu, 
Deva. (4434)

• A încetat din viață 
MUSZKA ALADAR 

(ALI BACSI) 
înmormântarea are loc as

tăzi, 14 martie, orele 16, de 
la capela cimitirului refor
mat Deva. Familia. (4441)

• Familia îndoliată mulțu
mește tuturor celor care i-au 
fost alături la greaua despăr
țire de cel drag, 

ALEXANDRU COVACI.
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