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I DIN CRONICA

PfIC

IN FUNCȚIUNE 
FUNICULARUL 

PENTRU 
TRANSPORTUL 
MINEREULUI

ț

La Exploatarea minie
ră Coranda-Certej s-a 
pus in funcțiune in 
probe de rodaj mecanic 
un funicular pentru 
transportul minereului 

; din carieră la noua uzi- 
i nă de preparare. Funi- 
' cularul are o capacitate 

maximă de transport in 
16 ore de 3 830 tone < 
(dispune de 150 corfe) ț 
și acoperă un traseu do i 
3 950 m. Tot cu acest /

V 
I 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
î
ț 
ț
I 
î
\ 
ț 
ț 
ț 
ț
ț

ț 
ț 
ț 
ț
I
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț

I 
ț
î 
ț 
ț

III. LUI L.U dtuol i

i prilej s-a dat în exploa- ț 
I tare și stația de conca- ț 

sare a minereurilor din j 
cariera Coranda.

l’IESE TURNATE 
IN PLUS, DE CEA MAI 

BUNA CALITATE

I

Colectivul de muncă 
de la turnătoria I a C.S. ) 
„Victoria" Călan se l 
menține de multă vreme l 
printre secțiile fruntașe ' 
ale combinatului, în re- ț 
petate rînduri chiar pe ( 
primul loc. Anul aces- ? 
ta, de pildă, in luna ia- 1 
nuarie și-a depășit pla- ț 
nul cu 58 tone piese tur- ■ 
nate, în februarie cu 56 
tone, iar în prima deca- i 
dă a acestei luzii aici * 1 
s-au turnat în plus 122 
tone lingotiere și pîlnii 
pentru oțelării, piese 
mecanice diferite. Mun
cind în acord global, în- 
cadrîndu-se în consu
muri, în cerințele de 
calitate .și obținînd cu 
regularitate depășiri de 
plan, colectivul secției 
realizează și retribuții 
bune, în procent de 
110—112 la sută.

„Astăzi este ziua mamei/ 
Zi frumoasă ca și ea/ Toa
te florile " ’ - —
le-aș da. 
Darurile 
cîntece
Iulian și Rozana, Ana-Marîo, 
Adi — toți copiii grupei 

mari și mijlocii au repetat 
cintecele și poeziile închi
nate mamelor, in care au 
adunat toată dragostea lor 
fără hotar, toată frumuse
țea florilor pentru a le 
dărui ființelor care i-au 
răsădit în viață, i-au în
vățat primii pași și le ocro
tesc copilăria.

Iar la colțul „Ce am 
mai învățat', părinții vor 
afla că cei mici s-au pre
gătit de nota zece pentru 
sărbătoarea de 8 Martie,

MODELE PESTE PLAN

din cadrul uzin. i 
a C.S. Hunedoara 
îndeplinit sarcini- 
plan la modele

Lucrătorii atelierului 
modelărie, secția turnă
torie, 
nr. 6 
și-au 
le de 
pentru piese turnate din 
oțel, fontă și neferoase, 
pe perioada trecută din 
acest an, în proporție 
de 111 la sută. Un aport 
însemnat la realizarea 
și depășirea planului 
l-au avut muncitorii 
Cornel Păcuraru, Iosif 
Borza, Nicolae Gabor, 
Trandafir Zepa, loan 
Păcuraru, Ionel Ursache, 
Axcnte Merean și alții. 
(Stelian Dena, corespon
dent).

(
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ACTIVITATEA DE EXPORT
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Gama larga de produse, 
de înalta

competitivitate
Șefa biroului plan. Mar

cela Murări, de la între
prinderea chimică Orăștie, 
ne prezintă situația reali
zării prevederilor de plan 
pe cele două luni și o 
decadă din an. Situația 
este foarte bună, ba pro
ducția de mase plastice 
exprimată prin consum de 
manoperă depășirea este 
de 15,5 la sută, la oxizi 

ÎNTREPRINDEREA CHIMICA ORĂȘTIE

de fier — de 8 ia sută, iar 
la export depășirile sint 
rhult mai mari. .Adevărul 
este că fabricăm produse 
tot mai bune, într-o largă 
gamă sortimentală, aprecia
te de beneficiari — preci
zează interlocutoarea. Mai 
mult, ne străduim să valo
rificăm la un nivel cit 
mai înalt materiile prime, 
să conferim produsele noas
tre din mase plastice com
petitivitate ridicată 
piețele externe".

Realizările de anul tre
cut, cele din primele 70 de 
zile ale acestui an confir
mă că, intr-adevăr, la 
„Chimica" Orăștie se dă o 
atenție cu totul deosebită 
producției pentru export. 
Accentul este pus deopo
trivă pe ridicarea neconte
nită a calității produselor 
și pe livrarea lor operati
vă către beneficiari. „Noi

pe

ÎN ZIARUL DE AZI
Programul unic - programul dezvoltării Fiecărei gos
podării țărănești
Profile în spațiul muncii, în perimetrul vieții 
Localitatea - oglinda spiritului cetățenesc 
Dialog cu cititoriie

... Adierea vîntulul legăna 
ușor primele flori ce-az îm
prumutat culoarea zăpezii, 
fi au păstrat-o și după ce 
covorul alb s-a retras pe 
neobservate din grădini. 
Era intr-una din zilele pre
mergătoare celei in care 
se sărbătorește ziua fe
meii. La grădinița cu pro
gram prelungit nr. 1 din 
Brad, cei mici ajung rînd 
pe' rind la poartă, unde-șl 
desprind minuțele dintr-ale 
părinților, și aleargă veseli 
spre educatoarea Elena 
Indrieș, care-i primește cu 
zîmbetul ei cald. Iau apoi 
ioc la măsuțe, în sălile pe 
care îngrijitoarele Pa- 
raschiva Ancăș, Florica Za- 
hiu și Sînziana Cor au avut 
grijă să le facă cit mal 
primitoare.

Cei care nu terminaseră 
încă confecționarea daruri
lor pentru mamele lor reiau, 
sub supravegherea educa
toarelor Florica și Maria 
Cazan, Anastasia Mitrache, 
Viorica David modelarea 
petalelor multicolore și as-

4 pagini — 50 bani 

pentru ex- 
căi, men- 
Munteanu. 
desfacere :

facem producție 
port pe două 
țfona Gheorghe 
șeful biroului 
direct, printr-o serie de 
repere din mase plastice 
pe care le livrăm unor 
parteneri din U.RS1S„ 
R.D.G., Cuba etc. și indi
rect, prin gama largă și 
complexă de repere pe care 
le executăm îndeosebi 

pentru industria auto (auto
camioanele ROMAN, auto
turismele 
OLTCIT), 
preciabil 
port

în secția piese auto, din 
cadrul uzinei de mase plas
tice, am intilnit o activitate 
susținută. La o serie de 
mașini de injecție se exe
cutau fitinguri din PVC, 
cu destinația UJLSS. și 
bunuri de larg consum 
pentru o comandă din 
Cuba; la altele se lucrau 
repere auto cu înalt grad 
de tehnicitate. «Atenția 
noastră principală — arăta 
ing. Comei Răsădeanu, șe
ful secției — este îndrep
tată spre producția de ex-

DUMITRU GHEONEA

(Continuare in pag. a 2-a)

„Ce am învățat azi?
paragusului. Le prind apoi 
pe felicitările in ale căror 
desene minuscule au pus 
toată gingășia sufletului 
lor... mare.

Ovidiu, Adrian, Petri- 
șor, Raluca, Dinu, Sănducu, 
Lavinia, toți cei 150 de 

Printre copiii grădiniței nr. 1 din Brad

numai pentru 
ci și pentru 

Eugenia Mirza 
Ana, pentru 

și Carolina 
se-ngrijesc de 

diversitatea

copii pregătesc pentru ma
mele lor minunate surpri
ze. Dar nu 
mamele lor, 
educatoarele 
și Aurelia 
Elena Onciu 
Glava care 
calitatea și 
meniului, pentru cele care 
veghează la sănătatea lor 
- asistentele Elvira Meltiș 
și Eli Oprișa, pentru între
gul colectiv cfe femei care, 
cea mai mare parte din 
zi le sini mame.

campania aSricolâ de primăva
■'£ ■’ * ... r •' ''' \ fV.v •«••'A t Z -Vrr.

I nsămînțările au început bine, dar ritmul 
trebuie amplificat în zilele următoare

— în toate cele șase coo
perative agricole din consi
liul nostru — releva loan 
Igna, inginerul șef al 
C.UA5.C, Simeria — ac
tuala campanie a fost bine 
pregătită. Semințele de po
rumb, sfeclă de zahăr, le
gume ș.a. sînt asigurate la 
toate unitățile. A început 
și sortarea cartofilor. A 
fost transportată in dmp 
întreaga cantitate de îngră
șăminte organice existentă 
in unități, adică 7 560 tone. 
Din acestea s-au aplicat, 
pină Ia prezent, 5900 tone 
pe 173 ha ce se vor cul
tiva cu cartofi și sfeclă de 
zahăr și în răsadnițele de 
legume. Lucrările de admi

NORMELE TEHNICE PENTRU ÎNSAMÎNȚAREA SFECLEI FURAJERE
Pentru realizarea unor producții sporite de sfeclă furajeră la hectar, specia

liștii din unitățile agricole de producție și mecanizatorii vor respecta cu stric
tețe următoarele reguli la semănat:

• VITEZA DE LUCRU — 3.8 KM/H
• ADÎNCIMEA DE SEMĂNAT — 4—5 CM
• DENSITATE.! LA RECOLTARE — 100 000 PLANTE/HA

Reglajul mașinii se poate face după următoarea schemă :
Nr. onticii la Nr. dinți pinion

discul distribuitor ax distribuitor Nr. dinți pinion roată tasare

— — 9 10 11 16
Glonierule distribuite pe hectar68 300 000 330 000 360 000 525 000

400 000 460 000 500 000 730 000

E.M. Certej. Moara nr. 1 
de Ia noua uzină de pre
parare.

ARO, Dacia șl 
care are un a- 
volum de ex-

Semne

din lume/ Ți 
măicuța mea...' 
vor fi-nsoțite de 
fi poezii. Froțîi

nistrare continuă intens. O 
formație de cinci .MIG“-uri 
împrăștie în cursul zilei de 
azi (13 martie — n.n.) gu
noiul pe o suprafață de 
22 ha, aparținînd C.A.P.

C.U.A.S.C. SIMERIA

După finalizarea 
ele vor continua 
în celelalte ur.i-

Simeria. 
lucrării, 
operația 
tăți, unde administrarea în
grășămintelor nu este în
cheiată. Concomitent, se e- 
fectuează arăturile și se 
pregătește patul germinativ 
pentru însămlnțări. Acțio-

că la matematică au ajuns 
la cifra 4, iar la cunoș
tințele despre natură au 
observat și modelat din 
plastilină gingașul ghiocel 
ce-i prezent și-n rondurile 
din curtea grădiniței.

Minunate daruri .^pentru 
părinți, pentru toți cei care 
au contribuit la crearea 
unui climat adecvat educă
rii și dezvoltării copiilor. 
Minunate daruri întregului 
colectiv al grădiniței care, 
in întrecerea sociafistă din
tre unitățile de profil din 
județ, s-a situat la finele 
anului trecut pe locul I. 
Loc pe care vor să-l men
țină și în continuare. Stă 
mărturie acestei dorințe 
dragostea pentru cei mici 
ce se-ngemănează aici cu 
dragostea pentru frumos, cu 
grija pentru ordine și cu
rățenie, pentru o chibzuită 
gospodărire a unități'/ în 
ansamblu, astfel ca ea să 
fie cea de a doua casă 
pentru cei mici.

ESTERA ȘINA 

năm cu formații de cîte 
două-trei tractoare în fie
care unitate. în livezi se 
execută tăierile la pomi. 
Bine stă la acest capitol 
C.A.P. Sîntandrei, unde s-au 
terminat tăierile pe 100 ha, 
au fost săpate gropile pen
tru completări de goluri și 
s-a asigurat și materialul 
necesar de la Stațiunea din 
Geoagiu.

— în unele unități a în
ceput semănatul. Care sînt 
acestea și ce suprafață s-a 
realizat pînă la zi 7

MIRCEA LEPADATU

(Continuare in pag. a 2-a)

sugestive
Am avut nu demult 

surpriza plăcută să consta
tăm că intr-o unitate a 
cooperativei „Progresul" 
Deva sint vizibile pentru 
toată lumea anume semne 
de îmbunătățire a rela
țiilor dintre unitatea de 
prestări servicii șl cetățeni. 
Este vorba de centrul de 
prim/re al curățătoriei chi
mice, de pe strada Lenin. 
La predarea comenzii ne-a 
fost înminată și o bucăți
că de hîrtie cu ștampila 
unității. Scria pe ea nu
mărul de telefon al cen
trului. „Eventual ne puteți 
da un telefon, s-ar putea 
să vă executăm comanda 
mai repede" — ne spune 
lucrătoarea de serviciu 
la primirea comenzilor.

La preluarea hainelor 
curățate, aceeași lucrătoa
re ne atrage atenția : 
„Ați avut la pardesiu o 
gaică desfăcută. Am în
cercat s-o repar eu într-un 
moment de răgaz', l-am 
mulțumit frumos pentru 
gest. Și primul și al doilea 
sint semne sugestive în 
ceea ce privește perfecțio
narea relațiilor unei uni
tăți cu clienții săi.

Servicii pentru mici re
parații - o coase un 
nasture lipsă sau a-l întări 
pe altul slăbit, a repara 
o mică cusătură etc. — 
sînt foarte la îndemînă pe 
lingă aceste centre de 
primire. In definitiv, 
cit o unitate de prestări 
se implică mai mult și 
mai complex în satisface
rea trebuințelor cetățeni
lor, cu atît este ea mai 
căutată de către aceștia.

cu

TH. MĂRCUȘ



PROGRAMUL UNIC - programul 
dezvoltării fiecărei gospodării țărănești
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îndeplinirea sarcinilor în profil teritorial— 
cauză a întregii suflări a comunei

Satele comunei Sarmize- 
getusa trăiesc în acest în
ceput de primăvară o pe
rioadă de maximă eferves
cență pe toate planurile 
muncii și vieții. Este pe
rioada în care s-a trecut 
la transpunerea în practică 
a prevederilor Programu
lui unic de creștere a pro
ducției agricole în gospo
dăriile personale ale mem
brilor cooperativelor agri
cole de producție și în 
gospodăriile producătorilor 
particulari. Cum acționează 
membrii comitetului comu
nal de partid și deputății 
consiliului popular comu
nal pentru ca prevederile 
înscrise în importantul 
document să fie riguros 
aplicate în fiecare sat, larg 
îmbrățișate de fiecare gos
podar al comunei ?

— în prunul rînd am 
avut în vedere — arăta Ti- 
beriu Albulescu, secretarul 
adjunct cu propaganda ai 
comitetului comunal de 
partid — ca prevederile 
Programului unic și sar
cinile ce revin comunei 
noastre din planul econo- 
mico-social în profil teri
torial să fie temeinic cu
noscute de fiecare gospo
dar. în acest scop am luat 
măsura afișării Programului 
unic la toate cele cinci 
cămine culturale din satele 
comunei și ia punctele ae 
informare și documentare 
politico-ideologică. Totoda
tă, au fost confecționate 
planșe, cuprinzând princi
palele prevederi din pro
gram, care au fost utilizate 
în dezbaterile învățămîn- 
tului agrozootehnic. A fost 
organizată instruirea acti
vului de partid și a mem
brilor colectivelor de agita
tori din fiecare sat, pentru 
ca aceștia să poată acțio
na în deplină cunoștință

Informație
Realizarea în perioa

da optimă și de calitate 
a întregului volum de 
lucrări din campania 
agricolă de primăvară 
impune mobilizarea și 
folosirea zilnică cu ran
dament maxim a tuturor 
forțelor umane de la 
sate.

Pentru înfăptuirea a- 
cestui deziderat, pe 
timpul efectuării lucră
rilor din campania de 
primăvară se suspendă 
toate tîrgurile tradițio
nale și săptămînaie.

(Urmare din pag. 1) 

de cauză, cu eficiență în 
activitatea de lămurire a 
cetățenilor cu sarcinile și 
avantajele ce le revin prin 
aplicarea prevederilor Pro
gramului unic. Totodată au 
fost organizate dezbateri cu 
cetățenii din fiecare sat pe 
această temă, iar la ga
zetele de perete au fost 
publicate ediții speciale, 
cuprinzind îndemnuri, che
mări adresate cetățenilor, 
articole explicative etc. Prin 
toată ateastă intensă mun
că politico-educativă am 
reușit să captăm intere
sul locuitorilor satelor față 
de prevederile înscrise in 
documentul amintit, să-i 
conștientizăm în privința 
sarcinilor ce revin comu
nei în ansamblu și fiecă
ruia în parte, pentru rea
lizarea exemplară a planu
lui economico-social in pro
fil teritorial.

Concomitent cu amplele 
acțiuni de mobilizare și 
conștientizare a cetățenilor, 
aflăm de la Tenie Corui, 
secretarul biroului execu
tiv al consiliului popular 
comunal, s-a desfășurat și 
activitatea concretă de 
defalcare a sarcinilor in 
profil teritorial pe sate și 
gospodării. Ca urmare, 
pină la această dată, pla
nurile de cultură și de 
contractare au fost pre
date tuturor gospodarilor.
De asemenea, pină în ziua 
de 1 martie a.c. au fost 
încheiate contracte de pre
dare la fondul de stat 
pentru un număr de 58 
bovine, 116 porci, 196 ovi
ne, 1 540 hl lapte de vacă, 
306 hl lapte de oaie, în
semnate cantități de lină 
și alte produse. Printre gos
podarii care au contractat 
mai multe animale, însem
nate cantități de lapte și 
alte produse agricole se nu
mără Adam M. Corio, Mihai M. LIONEL

Pe ogoarele Cooperativei agricole din Totești, cooperatorii slnt mobilizați la curățarea terenului de vegetație lemnoasă și de pietre, asigu- 
rind condiții pentru buna desfășurare a lucrărilor agricole și creșterea producției la hectar. Foto: AUREL ANCA

Gamă largă
alta. Tocmai de aceea se 
impune ca pe întregul flux 
de fabricație să se urmă
rească exigent și respon
sabil calitatea produselor 
executate, în spiritul recen
tei hotărîri a Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., al îndemnurilor și 
indicațiilor secretarului ge
neral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. 
„Noi ne cunoaștem bine 
obligațiile, știm că produ
sele noastre vor ajunge în 
țări străine și ne dăm tot 
interesul ca ele să se 
bucure de apreciere — spu
nea maistrul principal 
Qheorghe Munteanu. A- 
ceeași grijă o manifestăm 
însă pentru toate reperele 
pe care le executăm. Ca- 

Voinoni, Mihuț Mituleacu, 
Ionel Vrăcioni, Valentin 
Iovănescu, Gheorghe Găi
nă, Toma Iiincor, Iosif 
Jura și Ion Jura.

— Dar cu măsurile a- 
mintite — relevă Adam 
Corui, vicepreședintele bi
roului executiv al consiliu
lui popular comunal — n-am 
considerat încheiate acțiu
nile noastre pentru dezvol
tarea agricultorii comunei, 
asigurarea unei producții 
vegetale și animale dt mai 
mari și predarea la fondul 
de stat a unor cantități 
sporite de produse. în pre
zent, colective formate din 
membri ai comitetului co
munal de partid, secretari 
ai organizațiilor de bază 
din sate, agitatori ș-a. se 
deplasează în fiecare sat 
și stau de vorbă cu cei 
care Iacă n-au încheiat 
contracte sau au con
tractat sub posibili tăț Le pe 
care le au in gospodărie. 
De asemenea. pentru a 
asigura condiții de creș
tere a efectivelor de ani
male am repartizat pășuni
le pe sate și categorii de 
animale și am terminat ac
țiunea de fertilizare a kw. 
Urmărim ca fiecare gos
podar să-și cultive inte
gral iotul personal, pen
tru ca fiecare petec de 
pămînt să producă. Tot in 
acest scop am început iden-
tifîcarea tuturor suprafe
țelor de teren de pe raza 
comunei care pot fi lu
crate mecanic, pentru a fi 
desțelenite si extinsă supra
fața arabilă. Avem oa
meni harnici in comună, 
care acționează cu toată 
priceperea și dăruirea pen
tru îndeplinirea sarcinilor 
ce ne revin din planul 
de dezvoltare economico- 
socială al comunei.

de produse,
litatea și răspunderea noas
tră de maiștri ne obligă să 
veghem permanent la buna 
desfășurare a producției, să 
rezolvăm operativ orice 
problemă ce apare pe flu

ACTIVITATEA DE EXPORT 
calitate • dinamism • eficiență

xul de fabricație, să culti
văm la tineri dragostea și 
respectul față de muncă. 
Aici, în secția piese auto, 
avem mulți meseriași har
nici și pricepuți, care-și 
fac datoria cu plăcere și 
conștiinciozitate. Mă gân
desc la Lidia Gorcea, Ra- 
veca Peștișan, LIviu Ștefă- 
nie, Radu Șerban, Ion Lu

insămînțările 

au început bine
(Urmare din pag. 1)

— însămînțările au înce
put la cooperativele din 
Tîmpa, Simeria și Sin tan
drei. In aceste unități 
se însămînțează mazărea, 
plantele furajere, ridichile 
de lună și se plantează ar
pagicul. La Tîmpa, de pil
dă, s-a încheiat semănatul 
mazării pe toate cele 15 
ha planificate, iar la fer
ma legumicolă a CAP. 
Simeria s-au semănat ridi
chile de lună pe un hec
tar și în prezent se plan
tează arpagicul.

Intr-adevăr, ajunși la 
ferma legumicolă a CA.P. 
Simeria i-am găsit în cimp 
pe mecanizatorii Ion Fili- 
mon și Iulius Huțuțuc, ca
re cu două mașini de plan
tat și ajutați de coopera
toarele Viorica Bălșan, 
Viorica Ocnean, Elena Zo- 
riiă și Viorica Polgar plan
taseră deja o suprafață de 
10 ha din cele 35 plani
ficate.

La Rapolt, mecanizatorii 
Francisc Acs și Adam 10- 
niță. pregăteau o supra
față de teren ce urmează 
a fi plantată cu cartofi. 
Cornel Tărăpoencă. ingi
nerul șef «1 cooperativei, 
afla: pe tarla, se arăta 
m.mț-.imt de calitatea lu
crării. Țtne să-i aminteas
că și pe mecaruastorul Ro
mulus Toader, care a exe
cutat toate fertilizările pe 
terenurile unității, pentru 
hărnicia și răspunderea cu 
care muncește.

Ond am ajuns ia Sfii- 
tandrei, mecanizatorul Au
rel Costina avea însămin- 
țate 10 ha cu plante fura
jere. In urma lui a intrat 
pe ogor Dumitru Rus să 
tăvăiugească terenul.

Campania a început bi
ne în unitățile din consi
liul unic Simeria. Trebuie, 
însă, ca în continuare, spe
cialiștii, mecanizatorii și 
cooperatorii să acționeze 
cu toate forțele și răspun
derea pentru respectarea 
ritmurilor planificate și e- 
fectuarea unor lucrări de 
cea mai bună calitate.

de înaltă competitivitate
ca, Ion Tiacoi, Petru Ivaș- 
cu și alții".

„Lucrăm în acord glo
bed și ne străduim să ne 
realizăm zi de zi planul, 
să dăm produse de cea

mai bună calitate" — sub
linia operatoarea Raveca 
Peștișan. Iar Lidia Gor
cea releva grija pe care o 
dau întreținerii mașinilor 
de injecție, ordinii și cură
țeniei la locul de muncă, 
aspectului estetic al produ
selor pe care le reali
zează, ....... ...........

Pe ing. loan Socaciu, șe

Maistru! de revir

Se numește Aron Benea 
fi este maistru de revir la 
raionul Valea Morii Veche, 
din cadrul Întreprinderii mi
niere Barza. De 22 de ani, 
ziua sau noaptea, coboară 
in subpăminturMe Țării Za- 
rondului, după bogății de 
neprețuit pentru progresul 
patriei. Și niciodată n-a 
avut liniște pină n-a știut 
treburile puse la punct.

Priceperea și hărnicia de 
care a dat întotdeauna 
dovadă l-au ridicat perma
nent în ochii ortacilor, l-au 
opropat mereu mai mult 
de oameni. La rindu-i, a 
știut mereu să-și apropie 
oamenii, să le insufle în
credere. Ca urmare, de Î5 
ani este și secretarul or
ganizației de partid din ca
drul raionului.

Tocmai ieșise din șut. Este 
puțintel la trup, dar dina
mic și inimos. Vorbește cu 
plăcere și convingere des
pre frumoasa meserie de 
miner, despre satisfacțiile 
pe care te aduce celui ce 
o indrăgește cu adevărat. 
Conduce 50 de oameni în 
revir, „unu! mai harnic 
decît altul", cum spune el, 
fiecare pasionat de mese
ria lui. Notăm citeva nu
me ; Teodor Feier, Florian

ful uzinei de mase plasti
ce, l-am întrebat căror 
factori se datorează rezul
tatele bune obținute pînă 
acum la producția pentru 
export, ce perspective are 
în continuare uzina de a-și 
realiza și depăși planul la 
acest principal indicator de 
plan.

— Am pregătit din timp 
producția, sub toate aspec
tele — materiile prime, 
S.D.V.-istica, matrițele — 
am contractat deja, pentru 
acest an, mai mult de 1,5 
milioane produse cu parte
neri externi și ducem tra
tative pentru o serie de 
contracte, pe devize conver
tibile, cu Egiptul și Algeria. 
Deocamdată pregătim mos
trele spre a le prezenta 
beneficiarilor. Și încă un 

Stănean, Nicolae Drăgoi, 
Pavel Stoica, loan Doț. 
„Toți cei care au trecut 
prin filtrul profesional al 
iui Aron Benea au învățat 
meserie", apreciază ingi
nerul Candin Ștefan, șeful 
raionului Valea Morii Ve
che. Iar inginerul Nicolae 
Oprea, șeful sectorului Va
lea Morii, ține să adauge : 
„H frămîntă mereu gîndul 
de a lucra mai bine, de a 
ști că oamenii din subordi
ne își fac datoria, așa cum 
el și-o face".
- In 1983 am dat mult 

minereu peste plan, iar de 
la începutul lui ’84 avem, 
de asemenea, rezultate bu
ne — spune Aron Benea. 
Sîntem organizați cum tre
buie pe schimburi și echi
pe, ne îngrijim permanent 
de aprovizionarea cu mate
riale, ba te și economisim 
pe cele pe care putem — 
traverse, șine, buioane, ne 
tăcem ritmic planul.

— Și după ieșirea 
neavoastră la pensie, 
rămîne doar numele 
tre ortaci ?

Și-o ridicat privirea fixă 
spre un tinăr înalt, l-a mă
surat nițel, și ne-a spus 
scurt:
- Rămîne el. Tot Benea 

îl cheamă. După tată. Adi
că după mine. Va duce mai 
departe ștafeta hărniciei 
și a pasiunii pentru mese
ria de miner. Poate, intr-o 
zi, va fi maistru de revir. 
Sau mai mult. Numa1 să 
muncească, ii place.

port. Zilnic urmărim pre
gătirea și derularea fabri
cației, calitatea produselor, 
ambalarea și expedierea lor 
către beneficiari. Acum, 
zorul cel mare se dă cu 
asimilarea și executarea 
matrițelor pentru reperele 
din seria OLTCIT. Am 
asimilat deja vreo 80 de 
repere și mai avem în 
curs de asimilare aproape 
tot atâtea. în acest do
meniu trebuie să insistăm 
tot mal mult pe calita
tea produselor,. avînd în 
vedere exigențele partene
rilor externi față de ca
racteristicile termomeca- 
nice ale mărfurilor pe care 
le importă, în speță auto
turismele OLTCIT.

Intr-adevăr, azi, pe piața 
mondială pretențiile față 
de calitatea mărfurilor im
portate cresc de la o zi la

In Țara Zarandului, mine
ritul se moștenește din 
tată-n tiu, fiecare conferim- 
du-i, în timp, noi carate. 
Așa-i de 2 000 de ani asiei...

ADRIANA BENEA, 
corespondent
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lucru nu lipsit de impor
tanță : pe lingă preocu
pările în vederea creșterii 
exportului, acționăm pen
tru reducerea importului. 
Astfel, în 1983, am înlocuit 
materiile prime necesare 
pentru 23 de repere, totali
zând 220 tone de mase 
plastice, iar în acest an 
vrem să înlocuim materiile 
prime din import pentru 
încă 20 de repere din 
mase plastice, fără a le di
minua în vreun fel pro
prietățile fizico-mecanice, 
funcționale sau estetice.

La I. C. Orăștie, proble
mei exportului i se acordă 
o atenție crescindă, atît pe 
planul calității și eficien
ței, cît și pe cel al prom
ptitudinii în onorarea con
tractelor. Toate acestea 
au făcut ca produsele din 
mase plastice realizate aici 
să fie tot mai solicitate 
și apreciate peste hotare.
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Convorbire cu tovarășul 

MINICĂ NEAGOE, 
prim-vicepreședinte 

al Comitetului executiv 
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municipal Deva
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Un cald
— Tovarășe 

președinte, în
socialistă pe anul trecut, în
tre cele trei municipii ale 
județului, Deva s-a situat 
pe primul loc...

— Realizînd, între alte
le, 23 de apartamente în 
plus față de plan, depă
șind cu 41 la sută volumul 
prestărilor de servicii, cu 
34 la sută volumul lucră
rilor executate prin contri
buția în bani și muncă a 
cetățenilor, recuperînd de 
aproape 
multe 
teriale 
avea 
lizînd
tar-patriotică lucrări 
gospodărire și înfrumuseța
re în valoare de 1701 lei 
pe fiecare locuitor.

— Ar mai fi și altele de 
adăugat. Ce s-a desprins 
semnificativ, dominant 
activitatea desfășurată 
anul trecut în cadrul 
trecerii socialiste ?

— O mai bună sincroni
zare a eforturilor tuturor 
factorilor care concură la 
realizarea unor acțiuni de 
bază și de largă desfășu
rare, sub coordonarea con
siliului popular municipal, 
a comitetului său execu
tiv; o mai bună urmărire 
și aplicare a prevederilor 
Legii 10/1982 de către toți 
cei care au atribuții în a- 
plicarea ei.

Pe aceste căi am reușit 
să amenajăm și sistemati
zăm relativ repede zonele: 
gării, bulevardul Deeebal, 
hotel Deva, împăratul Tra
ian, DN 7, intrarea la Iz
vorul Decebal, alte zone 
ieșite de sub mistria con
structorului. Am finalizat

din 
în 

în-

zona complexului agroin
dustrial „Central11, am a- 
menajat parcări și stații de 
autobuz în cartierele Be
jan și Dacia și multe al
tele.

A mai predominat anul 
trecut participarea șporită 
la acțiuni a asociațiilor de 
locatari, a întreprinderilor 
și instituțiilor, a școlilor. 
Și, în sfîrșit, a fost mai in
sistentă preocuparea uni
tății de gospodărie comu
nală pentru salubrizarea o_ 
rașului.

— Toate acestea sînt un 
bun âștigat, intrat, spe
răm, în obișnuințele cetă
țenilor municipiului și in 
cele ale edililor săi. 1984 a 
început de peste două luni, 
în ce fel se va consolida 
în cursul lui ceea ce s-a 
reușit în Deva în anul tre
cut ?

— Anul acesta cîteva ac
țiuni domină în preocupă
rile noastre: realizarea în 
condiții optime a planului 
de apartamente și obiecti
ve de folosință socială — 
acțiune în cadrul căreia va 
fi încheiată mobilarea bu
levardului Decebal și a zo
nei gării; terminarea ter- 
moficării orașului și a in
troducerii gazelor naturale 
la blocurile care nu au a- 
vut gaze la bucătării; da
rea în folosință a spitalu
lui nou cu policlinică; a- 
menajarea unei zone de a- 
grement lingă liceul nr. 4

cu o grădină de vară-cine. 
matograf, terenuri de sport 
și de joacă pentru copii;

. definitivarea dotării bazei 
șportive din Parcul tinere
tului. Și, bineînțeles, ex
tinderi și întrețineri de 
zone verzi și plantate în 
care scop am făcut pînă 
acum aproape toate 
rile pregătitoare.

— Acest program 
implică la cote • 
populația municipiului.

— Acesteia ne adresăm, 
profitind de prilejul ce 
ni-1 oferiți, să sprijine — 
așa cum a făcut-o anul 
trecut și chiar mai bine — 
acțiunile noastre. Am îm
părțit municipiul în zone, 
pe deputați și circumscrip
ții electorale. în cadrul zo-' 
netor vom da responsabili
tăți concrete întreprinderi
lor și instituțiilor, asocia
țiilor de locatari, puțind 
astfel să urmărim mai bine 
cine și cum se achită de 
obligațiile date prin lege 
sau de cele cetățenești, sti- 
mulînd totodată spiritul de 
întrecere.

Avînd în vedere că tot 
ce se construiește în acest 
an se construiește în zo
nele centrale, facem apel la 
constructori și la unitățile 
de transport care îi deser
vesc să respecte cu stric
tețe locurile stabilite pen
tru evacuarea molozului.

Facem, de asemenea, un 
apel călduros la părinții 
capiilor și la educatori să 
cultive mai insistent La 
aceștia respectul pentru 
munca adulților, în fapt a 
părinților înșiși, dragostea 
de a crea și a întreține fru
mosul în orașul lor.

lucră-

bogat 
înalte
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A trecut mai bine de_ ___ o
lună de cind trebuia să 
înceapă construirea halei 
agroahmentare din Lu- 
peni. Dar n-a început — 
deși termenul era repro- 
g ramat I — și nici nu sînt 
șanse să inceopă curind. 
Motivul ? Pe locul viitoa
rei hale se află depozitul 
de panouri mari, expedia
te de la I.M.C. Bircea- 
Deva, pentru șantierul de 
locuințe din... Uricani. Pa
nourile sînt aduse cu tre
nul de la Bîrcea la Lu- 
peni, aici se descarcă, 
pentru a fi reîncărcate in 
mașini și apoi transporta
te la Uricani (!). De 
nu se duc oare direct 
destinație ?

ce
/■a

AU IGNORAT 
PREVEDERILE LEGALE

I" Doinei Ginzăgan și Mi
ron Muntean din Ohaba- 

1 Sibișel, comuna Riu de 
| Mori, deși cunoșteau pre- 
- vederile legale referitoare 
la înregistrarea, circulația 
și tăierea animalelor, au 
sacrificat cite doi și, res
pectiv, un vițel. Potrivit 
prevederilor Decretului 94j 
1983, cei in cauză vor su
porta acum rigorile legii.

DIN CAUZA
NEATENȚIEI

locuințele lui Atana- 
și Sevastian Bălțat,

In 
sin 
ambii din Hunedoara, au 
izbucnit incendii soldate 
chiar cu victime omenești, 
cauzate de scurgerea ga
zelor prin instalații defec
te. lată o situație care 
îndeamnă Ia mai multă 
prudență din partea tu
turor celor ce folosesc ga
zele naturale. .■
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DONĂRI DE SINGE

acțiune de dona- 
de singe. Au do- 

sînge, cu acest

EXPOZIȚII
DE ARTA CULINARA
în scopul testării prefe

rințelor consumatorilor, la 
restaurantul „Corvinul11 din 
Hunedoara s-a organizat o 
expoziție de artă culinară 
cu vlnzare, care a etalat 
sortimente variate din pro
ducția proprie. Vizitatorii 
au apreciat cele peste 300 
de specialități pe bază de 
legume, paste făinoase, peș
te șl ouă.

Zilnic, în unitățile co
merciale de alimentație pu
blică din Hunedoara se or
ganizează microexpoziții cu 
vlnzare, asemenea acesteia. 
(I. Vlad, corespondent).

★
Și la restaurantul „Perla 

Cricului" din Brad organi
zarea de expoziții eu vin- 
zare a devenit o practică 
curentă. De curind, într-o 
asemenea expoziție au apă
rut nu mai puțin de 150 
de sortimente de mîncăruri 
realizate de bucătăria uni
tății. 60 de rețete pe bază 
de pește, 50 pe bază de 
legume, zarzavaturi, paste 
făinoase și ouă și 40 pe 
bază de came de ovine, 
bovine sau porcine au stat 
la dispoziția consumatori
lor. în lunile ianuarie șl 
februarie, unitatea și-a de
pășit planul la desfacere 
cu 60 000 lei pe seama per
manentizării expozițiilor cu
linare.

deva. Imagine din zona 
hotelului „Sarmis11.

în aceste zile, la Si- 
meria a fost organizată 
o 
re 
nat
prilej, numeroși oameni 
ai muncii de la I.M.M.R., 
Depoul C.F.R., S.G.C.L. 
și de la Stația C.F.R. 
Asemenea acțiuni au a- 
vut loc și în alte loca
lități ale județului.

„Vrem să ieșim din anonimat 
o dorință care obligă

tt

La sesizarea dumneavoastră 
adresată ziarului, răspund...

... Direcția județeană pentru probleme de muncă 
ț ocrotiri sociale a intervenit, tovarășe Florea Virgil,

?•

/ I.P.E.G. Deva, dind dispoziție să vi se elibereze cartea de 
' muncă. Vă sfătuim să urmați sfatul ce vi s-a dat îh legă-

tură cu timpul nelucrat din cauză că nu ați fost în 
i posesia acestui document.
• Solicitânn amintitei direcții să aplice cu fermitate pre- 
1 vederile legii in toate cazurile de reținere abuzivă a,căr- 
l ții de muncă.

... Comitetul de partid al C. S. Hunedoara a onailizat 
cu toată răspunderea problema ridicată de dumnea
voastră, tovarășe loan Rusu și, după cum ne informea
ză, ați și intrat in posesia drepturilor bănești de care ați 
fost prejudiciat dintr-o eroare, 
să aflăm cine a comis eroarea 
măsură împotriva persoanei

Ar mai fi fost de dorit 
și dacă s-a luat vreo 

respective.

„ ...Vrem să pregătim bine 
acest spectacol. Te rog nu 
întârzia. La ora 17 îmi vin 
oamenii. Anunță-1 dum
neata și pe Alexe, acordeo- 
nistul. îți mulțumesc și te 
aștept11.

Am surprins acest final 
din convorbirea telefoni
că a tovarășului Ilie To
ma, secretar adjunct cu 
probleme de propagandă 
al Comitetului comunal 
de partid Șoimuș (și direc
tor al căminului cultural) 
cu Ion Goia, din Bejan, 
dirijorul tarafului, în ziua 
documentării în această 
comună. „Trebuie să le 
reamintim oamenilor, să-i 
mobilizăm, altfel putem 

surprize. Și să nu 
că cei cărora le

tirea formațiilor, iar 
satele Suligbete, Căinelu 
Jos, Păuliș, Balata, Boholt, 
Fornădia, Chișcădaga ani
matorii vieții spirituale au 
rămas tot învățătorii.

Renovat, zugrăvit, curat, 
bine întreținut, căminul 
cultural din satul de centru 
permite crearea unui cadru 
adecvat manifestărilor po
litico-educative și artistice, 
atmosferă întîlnită și la 
Bălata, și la Fornădia, și 
la Boholt, mai puțin la 
Păuliș unde se așteaptă...

in 
de

avea... 
uităm 
cerem sprijinul și colabo
rarea ‘ 
tice sînt amatori, iar ges
tul lor, pus în slujba înfru
musețării vieții spirituale 
a satelor, trebuie respec
tat11.

Un adevăr pe care Ilie 
Toma încearcă să-1 facă 
viabil in rîndul formații
lor artistice a căror acti
vitate începe să se con
tureze la Șoimuș, încet, 
dar, sperăm, sigur. După o 
perioadă de acalmie ne- 
permisă, după raiduri in 
care activitatea căminului 
cultural de aici se releva 
prin... inactivitate, după 
cîteva absențe din între
cerile fazelor superioare 
ale Festivalului național 
„Cîntarea României11 (o- 
biceiul folcloric de iarnă de 
la Chișcădaga a rămas de 
domeniul amintirii !), iată 
că etapa de masă a ac
tualei ediții a festivalului 
înscrie, la Șoimuș, cîteva 
formații care pot și trebuie 
să se afirme: taraf, dan
suri populare, obicei folclo
ric, montaj literar, grup de 
recitatori, brigadă artisti
că, soliști vocali. Cadre di
dactice sau muncitori lo
calnici se ocupă de pregă-

Căminul cultural - 
centru al educației 

revoluționare, 
patriotice

în formațiile artis- dezghețul pentru a se trece 
la reparații și ia Căinelu 
de Jos unde, în acest an, 
așezămintul va dispune (în 
sfirșit!) de o scenă. Apa
ratura de proiecție lăsată 
la voia intimplării în sala 
căminului 
Chișcădaga, 
le aruncate 
preocupare 
cinematografic, mereu aten
ționat de factorii responsa
bili și chiar de primarul 
comunei pentru nerespecta- 
rea ordinii și disciplinei 
profesionale.

Colocviile de istorie, sim
pozioanele, dialogul juridic, 
tribuna democrației, orga
nizate în această iarnă în 
așezămintele de cultură ale 
comunei, s-au întîlnit cu 
spectacolele dedicate eve
nimentelor istorice din lu
nile decembrie și ianuarie, 
ca și cu cele din cadrul 
ștafetei folclorice „Căută
torii de comori11. Desigur, 
asupra nivelului artistic al 
acestora se mai poate dis
cuta și e necesar să se 
discute pentru dă numai 
criteriul valorii, ăl cali
tății actului de cultură va

cultural din 
cablurile, role- 
denotă lipsa de 
a operatorului

apropia oamenii 
spirituală ce se 
zează, îi va face 
mai des drumul 
minul cultural.

— N-am putea 
membrii consiliului de con
ducere al căminului cultu
ral nu sînt activi — re
marcă tovarășa Maria Cior
nei, primarul comunei Șoi- 
muș. Aceasta și pentru fap
tul că tovarășul Totna a 
cooptat în acest consiliu 
oameni care știu să-și ono
reze răspunderile — de la 
tovarășa profesoară Lina 
Căta — în calitatea sa de 
director adjunct, la Liliana 
Tomesc, Mariana Hanganu, 
Elena Pârău, Silviu Setei, 
Constantin Grigorescu, toți 
cu sarcini și responsabili
tăți bine gindite. Ce cred 
că lipsește ? O mai bună 
implicare a tuturor inte
lectualilor comunei în vita
lizarea vieții culturale pen
tru că' e timpul ca, din 
acest punct de vedere, 
Șoimușul să iasă din ano
nimat. Și comitetul coma- 
nai de partid va acționa 
pentru realizarea acestui 
deziderat.

— Vrem 
facem acest 
piui satului 
muna Bucureșci cred că 
ne-a pus pe ginduri — 
în sens pozitiv — pe toți 
participanții la instruirea 
practică de la județ — in
tervine Ilie Toma. O mînă 
de oameni din acest sat 
ne-a demonstrat ce înseam
nă brigadă artistică, ce 
înseamnă montaj literar, 
ce înseamnă teatru nescris. 
Trei formații dintr-un să
tuleț, toate trei încunu
nate cu lauri'" pe țară în 
precedenta ediție a „Cîn- 
tării României11, ne-au de
monstrat că se poate face 
mult atunci cind vrei. Și 
noi avem obligația să vrem.

de viața 
preconi- 

să caute 
spre că-

spune că

și putem să 
lucru. Exem- 

Șesuri din co-
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întrebări și
Simion Feoidean - Hune

doara. Categoria de califi
care pe care o aveți nu are 
nici o legătură cu tipul ex
cavatorului pe care lucrați, 
întreprinderea trebuie să vă 
Încredințeze lucrări de com
plexitate corespunzătoare 
categoriei pe oare o aveți.

loan Jorja — Stănija. 
Potrivit datelor pe care ni 
le-ați comunicat, puteți 
c&re pensionarea la împli
nirea virstei de 55 de ani.

Georgeta Zegheru - Brad, 
in condițiile dumneavoastră, 
puteți solicita ieșirea la 
pensie la implinirea virstei 
de 53 de ani. Temei legal 
- Legea nr. 3/1977, art. 
18, al. 2.

Ana Harecea - Fizeș. Cu 
vechimea in muncă pe care 
o aveți vă puteți pensiona 
numai l<5 împlinirea virstei 
de 57 ani. Perioada lu
crată ca îngrijitoare 
școala din Fizeș 
taie vechime 
fiind plătită din 
fetare.

Vasile Ștef -
situația dumneavoastră, lu
crurile stau astfel : conform 
Legii 57/1974, republicată, 
categoria a V-a de califi
care este ultima care se 
poate acorda lăcătușilor de 
întreținere din unitățile 
miniere de gradul celei la 
care sinteți încadrat și se 
poate acorda la cel mult 
8 la sută din personalul 
muncitor încadrat pe trep
te și categorii, fntrucit în 
anul 1983 nu ați mai exe
cutat lucrări corespunză
toare categoriei a V-a, 
treapta a ll-a, organul co
lectiv de conducere nu a 
mai aprobat ca dumnea
voastră să fiți retribuit cu 
această categorie. Cind vi 
se schimbă locul de mun
că, puteți solicita șefului 
ierarhic superior să vă

la
nu consti- 
în muncă 
taxe for-

Deva. în

răspunsuri
propună la ultima catego
rie permisă, pentru lucră
rile pe care le executați.

Marcel Dănățtean - Va- i 
ța. Nu, desființarea ac- i 
tului înfierii nu poate fi ce- J 
rută de către înfietor. Doar ț 
dumneavoastră, în calitate 
de înfiat, aveți acest drept.

loan Olaru - Vețel. Pen
tru a putea da un răspuns 
cât mai complet întrebări
lor dumneavoastră, ne-am 
adresat consilierului juri
dic al Consiliului popular 
județean și șefului secției 
T.B.C, a Spitalului jude
țean. La acesta din urmă 
vă veți prezenta pentru un 
control medical amănun
țit al stării de sănătate în 
prezent. Dacă va fi nece
sar, veți primi recomandare . 
pentru scutire de pază. In > 
funcție de aceasta, aduna
rea cetățenilor pe comună 
va hotărî, în baza De
cretului 477/1983, scutirea 
de a face pază ori com
pensarea de către dum
neavoastră in bani a aces
tei obligații.

Obligația la contribuție 
în bani și muncă se dă pe 
familie. Adunarea repre
zentanților familiilor este 
în măsură să hotărască 
dacă în familia dumnea
voastră este sau nu cineva 
apt de a îndeplini această 
obligație în muncă. Adre- 
sați-vă adunării prin 
S'iliul popular.

La fel stau lucrurile 
obligația de a presta 
că în C.A.P. Faptul că 
dumneavoastră sinteți bol
nav nu scutește și pe cei
lalți membri ai familiei cu 
care 
preană, 
goție.

Pentru 
evidență, 
specifice 
complicațiilor ei se acordă 
gratuit.

con-

și cu 
m un-

vă gospodăriți î ru
de această obli-

bolnavii T.B.C. in 
medicamentele 

acestei boli și
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SOCIALISTE

SU.A. 45 miliarde
înarmarea

ale

Corvinul Politehnica lași 2*0 (1*0)

ia sută mai mari de- 
a/te unități din ace- 
zone. In acest an, 
metodă se va optica 
suprafață de 100 000

pentru luarea deciziilor. 
Pentru manipularea siste
mului nu este necesară în
sușirea unui limbaj special.

O BUDAPESTA. - Dato
rită une metode nai de

I

utr-
Hiare a îngrășăm.-ntelo' mi- 

s-a 
re-

DIN ȚĂRILE
0 BEIJING. - Larga ac

țiune de împăduriri, care 
se desfășoară in R.P. Chi
neză, cu participarea unui 
mare număr de cetățeni, a 
avut d'ept rezultat planta
rea, in cursul anului trecut, 
a miiioane de arbori. Nu
mai in împrejurimile capi
talei țâră. Beijing. ou tost 
acoperite cu pion tații nor 
peste 200 ha terenuri ne
utrii zabile pentru ag “cultu
ră, precum și c-rca 700 000 
mp in spațiile libere din 
oraș și suburbiile sale.

0 SOFIA. - Speclai'ștri 
bulgari au pus la punct un 
sistem electronic de calcul 
„ML-1“, care poate înlocui 
cu succes secretarele. Or
dinatorul pregătește cores
pondența și întocmește di
ferite rapoarte cu date sta
tistice sau referitoare la si
tuația din producție. El 
poate fi utilizat în anumite 
probleme și în calitate de 
consilier, care sugerează 
mai multe soluții necesare

neraie, în ftf. Ungară 
reușit obținerea unor 
cote mar:. Esența nori me
tode constă in utili za-ea u- 
nor adaosuri neutre care 
reduc p.-erderiie de fosfor 
și potasiu. îmbunătățind 
totodată os milarea acestor 
elemente de către pante.

in cursul anului trecut, 
noua metodă a fost expe
rimentată pe o strprcriată de 
22 000 ha în 21 cooperati
ve agricole de producție. 
Chior și in condiții de sece
tă, in cooperativele respec
tive recoltele medii au fost 
cu 14 
cit in 
leași 
noua 
pe o 
hectare.

dolari anual pentru 
nucleară

C. P. L, A R A D

■ LUANDA. — într-un co
municat oi Ministerului an
golez de Externe se preci
zează că Angola dorește 
o conferință asupra Nami
biei „numai in cazul in ca
re ea este realizată din 
inițiativa secretarului gene- 

și vizează 
rezoluției 435 a 
de Securitate - 
agenția Angop, 
ogențiiie France 
A.P. La oceastă 
discuțiile or tre- 
poorte intre păr- 
în conflict — Or- 
Poporuiui din A-

rei al O.N.U.' 
aplicarea 
Consiliului 
troosmite 
citoiă de 
Presse și 
conferință 
but să se 
țile aflate 
gonizatia 
frica de Sud-Vest (SWAPO) 
și guvernul de la Pretoria, 
Angola uimind să partici
pe, dacă va decide aceas
ta, doar în colitote de ob
servator — se menționează 
în comunicat

■ CIUDAD DE PANAMA. I 
- Cea mai gravă proble- J 
mă a Americii Latine este |

I
imensa datorie externă glo
bală a statelor de pe con
tinent, care depășește 310 
miliarde de dolari, a de
clarat la Ciudad de Pana
ma Sebastian Alegrett. se
cretar executiv permanent 
al Sistemului Economic La- 
b'no-American (SELA), ci
tat de agenția Prensa Lati
na. Numai pentru plata do- 
bînzilor — a menționat el —, 
țările latino-americane sînt 
nevoite să ramburseze, 
nual, peste 45 miliarde 
dolari, ceea ce duce la 
nularea planurilor lor 
dezvoltare economică și so
cială.

I
Ă

I
I

desface prin magazinele de prezentare din Pia
ța Avram lancu și Calea Aurel Vlaicu un bo
gat sortiment de MOBILĂ DIN STOCUL DE 
EXPORT, ca >

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

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

Philippe",

„Chrente",

• holuri „Dulcinees", „Gabriel", 
Rock", „Manuel", „George" efc.

„Ady II",

WASHINGTON 14 (Ager- 
pres). — Societatea de stu
dii americane (instituție 
particulară) a dat publici
tății un document, însu- 
mînd 340 de pagini, asu
pra înarmărilor nucleare 
in S.U.A.

Se relevă că Statele U- 
nite, care dispun deja de 
peste 26 000 de arme ato
mice, au trecut acum la o 
producție accelerată 
mijloace de distrugere 
cleare, reilizînd zilnic 
noi arme nucleare.

„Cheltuielile anuale 
Statelor Unite pentru înar-

de
Z1U- 
opt

marea nucleară se ridică 
la 45 miliarde dolari, pre
cizează autorii 
care adaugă că în 
există peste 700 de 
ale forțelor militare 
cu arme atomice.

în sfîrșit, potrivit stu
diului, Statele Unite dis
pun la ora actuală de pe
ste 13 500 de arme nuclea
re strategice și de peste 
12 500 arme nucleare tac
tice. Ele sînt amplasate în 
perimetrul a 200 de baze 
militare din S.U.A. și din 
alte nouă țări.

studiului, 
S.U.A. 
unități 
dotate

■ PARIS. - Majoritatea 
celor 3,2 milioane de șo
meri din Franța nu au îm
plinit încă 30 de ani, rele
vă un studiu sociologic e- 
fectuot de revista .Expan
sion*. Majoritatea celor ca
re nu au un loc de muncă 
sînt absolvenți ai școlilor 
medii sau profesionale. -

■ PARIS. - Principalele 
firme producătoare de au
tomobile din Franța - Re
nault, Citroen și Peugeot — 
au anunțat majorarea pre
țurilor vehiculelor lor cu 3 
la sută, informează agen
ția France Presse.

După un început ezitant 
al localnicilor, în timpul 
căruia Burdujan a inițiat 
un atac tăios, dar centra
rea sa nu a fost fructifi
cată la fel de colegii de 
la înaintare, Corvinul își... 
intră în mînă și frumoasa 
combinație Petcu — Nicșa 
se încheie cu o lovitură 
de cap a lui Gabor peste 
poarta lui Bucu. Jocul lo
calnicilor se leagă tot mai 
bine, se obține avantajul 
teritorial autoritar, fazele 
se întețesc, dar Gabor și

apoi Cojocăru nu reușesc 
să materializeze, în min. 
12. Totuși, în min. 17, gra
ție 
ție 
ție 
irezistibilă, pe tot lungul 
terenului, centrare precisă 
și scorul devine 1—0, prin 
golul marcat de Gabor, cu 
capul. De acum, jocul hu-~ 
nedorenilor nu va mai fi 
întrerupt decît în min. 43, 
cînd Sertov a șutat puter
nic de la distanță, dar Â- 
lexa se afla la post...

După pauză, Gabor și

anei acțiuni de excep- 
a lui Klein — intercep- 
decisă a mingii, cursă

REZULTATE Șl MARCATORII GOLURILOR : ■ Steaua - 
Universitatea Craiova 2-1 (0—1). Autorii golurilor: Cîmpeanu 
și Balint, respectiv, Irimescu. H Sportul studențesc — Petro
lul Ploiești 1-2 (1-0). Golurile au fost marcate de Coraș, res
pectiv, Crîngașu (din lovitură de la 11 m) și Catinca. ■ Du
nărea C.S.U. — C.S. Tirgoviște 3-1 (2-0). Au înscris: Antohi, 
Gălan, Ralea, respectiv, Peniu. | F.C. Baia Mare — Dinamo 
2—2 (1—1). Punctele au fost realizate de Laiș, Buzgău, res
pectiv, Turcu și Radu Viorel. ■ F.C. Olt - A.S.A. Tg. Mureș 
4—0 (1-0). Au marcat: Marin Popescu (2) și State (2). ■ F.C. 
Bihor - Rapid 0-0. ■ S.C. Bacău - F.C. Argeș Pitești 0-1 
(0-0). Galul a fost înscris de Jurcâ. In minutul 60, Avădanei 
(S.C, Bacău) a ratat o lovitură de la 11 m. ■ Chimia — Jiul 
Petroșani 1-0 (1—0). Unicul gal a fost marcat de Lazăr.

CLASAMENTUL
1. Dinamo 23 13 8 2 44-20 34
2. Steaua 23 15 3 5 49-16 33
3. Univ. Cr. 23 13 2 8 38-21 28
4. Sportul stud. 23 12 4 7 35-25 28
5. F.C. Argeș 23 13 2 8 30-22 28
6. F.C. Bihor 23 10 5 8 36-30 25
7. F.C. Olt 23 7 10 6 22-15 24
8. S.C. Bacău 23 10 4 9 22-29 24
9. Chimia 23 9 5 9 28-33 23

10. Jiul 23 9 5 9 21-27 23
11. Poli, lași 23 7 8 8 22-26 22
12. Corvinul 23 8 5 10 31-29 21
13. F.C. B. Mare 23 8 5 10 24-39 21
14. Rapid 23 6 7 10 19-25 19
15. A.S.A. Tg. M. 23 7 4 12 19-32 18
16. Dunărea 23 4 8 11 16-26 16
17. Petrolul 23 5 5 13 18-35 15
18. C.S. Tîrgov. 23 3 6 14 17-41 12

ETAPA VIITOA
RE : F.C. Argeș - 
Sportul studențesc; 
Corvinul - Chimia 
Rm. Vîlcea ; A.S.A. 
Tg. Mureș — Dună
rea C.S.U. ;
Bacău
c. s.
F. C. 
Rapid
traiul - F.C. Bihor; 
Dinamo — F.C. Olt; 
Poli, lași — Univer
sitatea Craiova.

s. c.
— Steaua ; 

Tirgoviște — 
Baia Mare ;
- Jiul; Pe

■ BRUXELLES. - Miniș
trii de externe ai Pieței co
mune au semnat protocolul 
in baza căruia Groenlanda 
se retrage oficial din C.E.E., 
incepind de la 1 ianuarie 
1985. După cum se știe, în 
urma unui referendum or
ganizat în 1982, cetățenii 
groenlandezi s-au pronun
țat împotriva apartenenței 
la Comunitatea Economică 
(vest)-Europeană.

■ GENEVA. - Consiliul 
G.A.T.T. (Acordul General 
pentru Tarife și Comerț) a 
declarat că Statele Unite 
au încălcat regulile comer
ciale internaționale prin 
restringerea - anul trecut - 
a importurilor de zahăr pro
venind din Nicaragua, re
levă agenția UPI. Reducînd 
cantitățile de la 58 000 to
ne la 6 000 tone, S.U.A. au 
violat regulile G.A.T.T., a- 
preciază consiliul acestei 
organizații.

De fapt, însuși reprezen
tantul american a recunos
cut că, procedind astfel. 
Statele Unite au luat 
considerare „rațiuni 
ample decît cele strict 
merciale".

publicitate
mele Dragoș Viorica, elibera
tă de C.S. Hunedoara. O de
clar nulă. (c. 10)

• Pierdut legitimație de ser
viciu nr. 67205, pe numele Bă- 
ran Ionică, eliberată de C. S.
Hunedoara. O declar nulă.

(c. 12)
• Pierdut cîine alb, cu șnur 

roșu la gît, bolnav, în trata
ment. Găsitorului recompensă. 
Deva, telefon 12172. (4447)

V 1 N Z A R I

(grădină, 
Crîngului

• Vînd vilă, gaze 
pomi). Deva, strada 
nr. 8. (4436)
• Vînd casă, dependințe 

(pomi fructiferi). Sîn tandrei 
nr. 33. (4429)
• Vînd casă. Călan, strada

Cîmpului 31, telefon 30322, o- 
rele 11—16. (4437)

• Vînd Dacia 1310 nouă. De
va, telefon 21731, zilnic, orele 
18—20. (4445)

• Vînd Dacia 1300 nouă. 
Deva, strada Crlșan nr. 14.

(4424)
• Vînd Dacia 1310 neridica

tă. Relații Hunedoara, Aleea 
Cocsarilor, bloc 3, apartament 
15, orele 16—19. (c. 13)

• Vînd Skoda S 100. Deva,
strada N. Bălcescu 12, telefon 
21513. (4426)
• Vînd „Drujbă 4“, nouă. 

Arad, telefon 42252, după orele 
17. (4442)
• Vînd o pereche junei de

4 ani. Comuna .. .......... ‘ '
Almașu Sec, nr. 
Ionel. (4432)

ANIVERSARE

• Fiica și fiii urează ma
mei lor dragi Mârza Sofia, din 
Deva, „La mulți ani (4419)

COMEMORARE

• Familia anunță cu pro
fundă tristețe și durere co
memorarea unul an, la 15 
martie, de la decesul scum
pului soț și tată BURLACU 
ȘTEFAN.

Nu te vom uita niciodată, 
(4435)

DEC E S E

Cîrjiți, satul
2, Baneasă

Mateuț au ocazii bune în 
min. 47, apoi Petcu în min. 
56. Un minut mai tîrziu 
Corvinul obține al doilea 
gol. Nicșa centrează, tot el 
primește de la adversar, 
tușierul L. Pantea semna
lizează greșit ofsaid, cen
tralul lasă jocul să curgă 
și Petcu înscrie: 2—0.

Meciul continuă sub con
trolul autoritar al hunedo- 
renilor, care joacă foarte 
bine restul meciului, obți- 
nînd nenumărate ocazii, 
dar fundașii și portarul 
Bucu le vor trimite cu e- 
fort în cornere după cor- 
nere. Doar în min. 75 Că- 
nănău s-a aflat într-o si
tuație bună de gol, însă 
Dubinciuc l-a deposedat 
salvator.

Și acest meci a arătat pe 
Corvinul în tonul bun al 
returului, mai ales în re
priza a doua, evidențiin- 
du-i din nou pe Klein, Ga
bor, Mateuț, Dubinciuc, 
Nicșa și Petcu. Să mai no-

bine

tăm că Gabor a înscris 
din nou și între el și Petcu 
se deschide o cursă a gol- 
geterilor care nu poate fi 
decît folositoare echipei. 
Sînt toate acestea semne 
ale seriozității cu care an
trenorii Ion Nunweiller și 
S. Niculescu, conducerea 
clubului și jucătorii tratea
ză soarta echipei.

A arbitrat foarte
Dan Petrescu (București).

Corvinul: Alexa — Nic
șa, Oncu, Dubinciuc, Bog
dan, Klein (L. Moldovan — 
min. 84), Petcu, Mateuț, 
Gabor, Cojocăru (Gh. Ra
du — min. 42), Văetuș.

Poli Iași : Bucu — Sig- 
mirean, Anton, Ursu, To- 
polinschi, Burdujan, Cioacă 
(Lala — min. 46), Biro, 
Gheorghiu, Sertov, Cănă- 
nău.

La 
vinul

tineret-speranțe: Cor- 
— Poli. 3—0 (2—0).

OFERTA DE SERVICIU

pentru îngri-

I

• Caut femeie
Jit doi copii. Deva, strada Ho
rea 24. (4446)

• Colegii de
. aduc un ultim _ ____

talului lor coleg
FARCAU VASILE.

(c. 11)
• Familia Ene mulțumește 

care l-au
ultimul drum pe

la linia fină 
omagiu regrc-

SCHIMB DE LOCUINȚA

• Schimb apartament ultra
central, 3 camere decomanda
te, două grupuri sanitare, De
va, cu apartament 4 camere 
(ultra) central. Telefon 17827, 
după orele 17. (4451)

PIERDERI

• Pierdut carnet de mem
bru cooperator nr. 21162623, al 
Cooperativei de credit „Dece- 
bal“ Deva, pe numele Para- 
dica Vilhelmina. îl declar nul.

(4433)
• Pierdut carnet de membru 

cooperator nr. 21041475, al Coo
perativei de credit „Decebal“ 
Deva, pe numele Dan Doina, 
îl declar nul. (4440)
• Pierdut legitimație de ser

viciu, pe numele Neag Marius, 
eliberată de I.E.C. Mintia-De- 
va. O declar nulă. (4444)
• Pierdut carnet de membru 

C.A.R. pensionari Deva, 
M 446, pe numele Medrea 
ra. îl declar nul. (4431)
• Pierdut legitimație de 

viciu cu numărul 139, pe

tuturor iudelor, prietenilor, cu
noștințelor, celor 
condus pe rltiz___________
cel care a fost un neprețuit 
soț, tată și bunic

ENE GHEORGHE»
Vei rămîne veșnic în amin

tirea și sufletele noastre ne- 
mîngîiate. (4452)
• Soția Eva, fiica Mariana, 

ginerele Damian, nepoțelul Ni- 
cușor, sora Livia, cumnatul 
Traian din Orășție mulțumesc 
conducerii I.M. Orăștie, pre
cum și tuturor celor care 
le-au fost alături la greaua 
încercare suferită prin pier- 

, derea celui care a fost un mi
nunat și bun soț, tată, socru, 
bunic, frate și cumnat 

DREJMAN NICOLAE, 
de 54 ani.

Amintirea lui va rămîne veș
nic *vie în memoria noastră. 

(4456) 
Consiliul Asociației ctiltu- 
din Romos anunță cu 
trecerea în neființă a

nr.
Cla
ser
ii liNICOLAE STANCIU

rale 
gret ____
n era bil ului medic,

dr. MIHAI BAICIUC, 
la vîrsta de 86 ani.

Pentru omenia cu care a 
alinat și vindecat suferințele 
romoșanilor îi păstrăm o ne- 
ștearsă amintire șl transmitem 
familiilor dr. Mihai Baiciuc jr. 
și ing. Emil Baiciuc sincere 
condoleanțe. (4459)

re- 
ve-

STUPEFIANTELE 
Șl MAFIA..,

Tribunalul din Napoli a 
emis alte șase mandate
de arestare în cadrul unei 
anchete cu privire la tra
ficul de stupefiante în 
Italia, afacere practicată cu 
precădere de Mafia, solda
tă cu imense cîștiguri pentru 
traficanți și cu — din ce în 
ce mai numeroase - pier
deri de vieți omenești în 
rindul consumatorilor, mulți 
dintre ei foarte tineri.

natural Kirthar din provin
cia pakistaneză Sind, zonă 
în care au trăit asemenea 
exemplare pînă acum 50 de 
ani. Administrația parcului 
a primit de la un donator 
15 exemplare de capră

vor 
lor.

15 exemplare de 
neagră asiatică care 
fi readaptate în mediul

CAPRA NEAGRĂ 
ASIATICA REVINE...

LĂMlIUL „CARE 
VORBEȘTE"

Capra neagră asiatică 
va fi reintrodusă în parcai

Lămîiul „care vorbește", 
sau, cel puțin, care sem-

nalizează el însuși că are 
nevoie de apă, este anul 
acesta vedeta Salonului 
agricol de la Paris.

Specialiștii de la Institu
tul național francez de cer
cetări agronomice au dotat 
lămîiul cu un sistem teh
nic de pal pa tori ce de
clanșează udarea plantei în 
cantitatea necesară, după 
ce arbustul semnalizează 
lipsa apei printr-o ușoară 
contracție a fructului. „In
formația" furnizată de truc-

tele lămîiului este captată 
de sistemul tehnic de 
palpare și transmisă unui 
creier electronic care 
clanșează irigarea.

TELESCOPUL 
„GALILEO GALILEI"

Ministerul italian al 
strucțiunii publice a apro
bat proiectul construirii 
unui mare telescop ce va 
purta numele lui Galileo 
Galilei. Telescopul, care va 
avea un diametru de 3,5 
m, va permite astronomilor 
să studieze fenomene cos
mice importante, cum sînt 
apariția și dispariția ste
lelor, evoluția galaxiilor, 
structura Universului.

de-

in-
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