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CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ

Duminică s-a acționat intens
la pregătirea terenului și însămînțări

Duminică vremea a fost 
bună pentru lucrările în 
agricultură. Ca urmare, 
tn unitățile Consiliului 
unic agroindustrial Geoa
giu au fost mobilizate pe 
ogoare numeroase forțe 
umane și mecanice.

în „Luncă" — o tarla de 
35 ha, aparținînd C.A.P. 
Aurel Vlaicu, ce urmează 
a fi cultivată cu cartofi, 
ciouă MIG-uri și un IFRON, 
conduse de mecanizatorii 
Gheorghe Suciu, Vaier Ghe- 
meș și Mircea Marin ad
ministrau îngrășămintele 
organice pe ultimele 10 
ha. Anton Pera, inginerul 
șef al cooperativei, aflat 
in cîtnp. ne spunea că 
imediat ce se va termina 
operația de fertilizare, vor

ta fertilizarea și curățarea pajiștilor naturale
Organizate de comitetul 

comunal de partid și con
siliul popular comunal 
Densuș, de organizațiile de 
partid și conducerile C.A.P. 
Densuș și Peșteana, dumi
nică acțiunile de curățare 
și fertilizare a pajiștilor 
naturale au cuprins, la 
cele două unități amintite, 
55 de hectare. Cooperatorii 
Rezi Danciu, Lucreția Bo
ier, Preda Băiuț, Paulin

Pîrvu, Achim Crăciunes- 
cu, Aristotel Șerban șl 
mulți alții au contribuit la 
efectuarea lucrărilor pen
tru sporirea producției pa
jiștilor naturale. Sînt insă 
și cetățeni ca Minuc Ilca, 
Anuța Prejban, Adam Va- 
siloni, Iozefa Dinișoiu, To- 
dică Țebianu și Justin To- 
mol care nu au înțeles ■ să 
răspundă chemării, igno- 
rînd îndeplinirea obliga- 

- țlilor ce le revin.

Statornic, 
ia vetrele

La cei 58 de ani ai săi 
se ține bine. Mic de statu
ră, vinjos și energic in miș
cări. Doar părul alb și cî- 
teva riduri ce-i brăzdează 
fața ii trădează, oarecum, 
virsta. Și miinHe. Miini ce 
poartă adine impregnate 
semnele muncii, ale celor 
peste 33 000 de șarje — 
sute de mii de tone de 
fontă — la a căror elabo
rare a participat Alexandru 
Bucur in cei 32 de ani de 
tind muncește la furnale.

S-a născut rn Zau de 
Cimpie, in județul Mureș. 
La 14 ani, ca atîția alți ti
neri din toate colțurile ță
rii, a venit la Hunedoara. 
De ce aici ? „Era orașul — 
ne spunea Alexandru Bucur 
- despre care se vorbea 
poate cel mai mult in acei 
primi ani de construcție so
cialistă. Orașul brigadieri
lor, al faptelor de eroism 
in muncă, localitatea unde 
se ridica una dintre cele 
mai mari unități ale econo
miei românești, cea mai pu
ternică cetate a siderurgiei 
naționale. Aici, unde era 
otita nevoie de forță de 
muncă, unde puteai învăța 
atîtea meserii, m-am hotă- 
rit să-mi încerc și eu no
rocul, Așa am ajuns, în a- 
nul 1949, ca proaspăt elev 
al școlii profesionale, in 
preajma furnalelor. Și de 
atunci aici am rămas.

Dm cei trei ant de uce
nicie, Alexandru Bucur mai 
păstrează în memorie sec- 

intra tractoa to cu plugu
rile la arat și pregătit te
renul. Tot el ne spunea 
că este pregătită pentru în- 
sămînțare întreaga supra
față ce va ti cultivată cu

C. U. A. S. C
GEOAGIU

sfeclă, ceapă și rădăci- 
noase.

în ferma de legume a 
unității, 25 de cooperatori, 
în frunte cu Aurel Mariș, 
președintele C.A.P. Aurel 
Vlaiou, curățau canalele 
pentru irigații. Notăm nu
mele unora dintre cei mai 
harnici : Ion Dînsoșean,

</e veghe 
nestinse

vențe din munca la vechile 
furnale. Era o muncă grea, 
procesul tehnologic nu era 
automatizat și mecanizat, se 
încărca furnalul cu „ghif- 
tele". Iar el se simțea atît 
de mic, de neînsemnat 
printre acele cuptoare uria
șe și conducte, era atît de 
speriat, incit ii venea s-o 
ia înapoi spre Zau de Cim
pie. Dar s-a obișnuit. „Am 
avut și noroc, zice, ca in 
anul 1952, după absolvirea 
școlii profesionale, să fiu 
repartizat la furnalul 6. Era 
primul furnal modern al 
țării, de concepție româ
nească. Altfel se făcea de- 

meseria de turna

atunci a muncit, zi
30 de ani bătuți pe

o-cum 
list !".

De 
de zi, 
muchie, numai la același 
furnal. Mai întîi la linia de 
zgură, acolo unde, de fapt, 
se începe meseria de fur- 
nalist —, apoi a urcat treap
tă cu treaptă în ierarhia 
profesională pînă a ajuns 
ceea ce este astăzi: prim- 
furnalist. Unul dintre cei 
mai valoroși, mai apreciați 
furnaliștl hunedoreni.

Am putea releva aici nu
meroase momente din mun
ca și din activitatea poli
tică șl obștească desfășu
rată de eroul acestor rin- 
duri în cei 32 de ani lu
crați efectiv în același Ioc

M. LIONEL

(Continuare In pag. a 2-a)

Traian
Borza, 

și Du-

Nicolae Cărăguț. 
Bătrîna. Vasile 
Wiliam Hellerman 
mitru Peștereanu.

Ora 10,45, tarlaua „Ghe- 
zuini" a C.A.P. Geoagiu. 
brigada Gelmar. Găsim la 
lucru o formație complexă 
compusă din trei MIG-uri, 
un IFRON șî patru trac
toare cu pluguri. Se mun
cea în flux. MIG-urile, con
duse de mecanizatorii Aron 
Inel, Simion Trosan, Teo
dor Olea și Augustin Ște
fan, aplicau gunoiul pe 
ogor. în urma lor veneau 
cu plugurile mecanizatorii 
Cornel Moga, Traian Rîn- 
zar, Simion Olea și Vasile 
Macoviciuc. Lucrările erau 
coordonate de loan Samoi- 
lescu, inginerul șef al 
cooperativei.

La C.A.P. Romos a înce
put semănatul plantelor 
medicinale. Pe tarlaua 
„Pîrîul Turcului", mecani-

MIRCEA LEPADATU

(Continuare in pag. a 2-a)

Foto : NICOLAE GHEORGHIUdin Colan.Peisaj Industrial pe noua platformă

Tonele de minereu de fier peste plan vin din munca și dăruirea minerilor"
— Munca plină de abne

gație și dăruire depusă de 
minerii noștri, de lăcătușii 
și electricienii de mină, de 
lucrătorii de la transpor
turile pe verticală și ori
zontală, de cei de la în
treținere și deservire, a- 
vîndu-i mereu în frunte 
pe comuniști ne-a adus a- 
nul trecut o depășire a pro
ducției fizice de minereu 
de fier de peste 20 500 tone 
— preciza pentru început 
interlocutorul nostru.

— Ce rezultate aveți Ia 
producția fizică de mine
reu de fier în perioada ce 
a trecut din acest an, cu
noscut fiind că mina Ghe
lari este furnizorul de ba
ză al acestei materii prime?

— Finalizarea în 1983 a

DIN CRONICA 
ÎNTRECERII 
SOCIALISTE

minelor 
Jiului 

zi (18

VALEA JIULUI
INTR-O SINGURA ZI — 

9180 TONE DE 
CĂRBUNE PESTE 

PLAN 
In abatajele 

din Valea 
într-o singură 
martie ax.) s-au extras 
suplimentar 9 180 tone 
cărbune, toate cele zece 
întreprinderi miniere ra
portând depășirea planu
lui zilei. De subliniat că 
și la minele Lupeni, Lo- 
nea și Bârbăteni. unde 
de la începutul lunii 
martie există încă res
tanțe, zilnic se extrag 
însemnate cantități de 
cărbune în plus, mine
rii fiind hotăriți să re
cupereze restanțele, să-și 
onoreze exemplar sarci
nile. Astfel, minerii de 
la Lupeni au extras in 
plus, în 18 martie. 
1495 tone, cei de la 
Lonea plus 1 307 tone, 
îar cei de la Bărbăteni 
plus 174 tone.

în- 
fost 
mai 
buș-

de la 
anului au 
peste plan 
2 000 mc

DEPĂȘIRI LA 
producția 

SORTIMENTALA 
DE LEMN

în sectoarele U.F.E.T. 
Orăștie 
ceputul 
realizate 
mult de 
teni total, 100 mc lemn 
stejar. 1 500 mc lemn 
PFL, 50 mc cherestea 
fag. Rezultate deosebite 
au obținut muncitorii 
forestieri din sectoarele 
de exnloatare Sibișel și 
Grăd'ște.

Convorbire cu VASILE PAVEL, 
directorul E. M. Ghelari

unui volum de investiții 
de peste 18 milioane lei, 
concretizat In 2 500 metri 

RfALiZATĂ CXZMPLAR. Z! Dl 2!
liniari de galerii, suitori, 
puțuri, deschideri în mine
reu, lucrări geologice, ne 
asigură condiții pentru rea
lizarea și depășirea planu
lui la producția de minereu 
și în acest an. Dacă în ia
nuarie am demarat ceva 
mai greu, în februarie am 
reușit să recuperăm res-

IN LUMINA HOTĂRÎRII COMITETULUI
POLITIC EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R., 

A INDICAȚIILOR Șl ORIENTĂRILOR 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Calitatea tricotajelor să devină 
o marcă de prestigiu 

a colectivului de muncă!

este depășit 
Deci, am de- 
acest an ho- 
realizarea in 
a sarcinilor

împreună cu tovarășa 
Maria Rostaș, șefa birou
lui plan și secretar adjunct 
cu probleme economice in 
comitetul de partid al în
treprinderii de tricotaje tip 
lînă Hunedoara, analizăm 
realizările colectivului ob
ținute în perioada trecută 
din acest an.

— După două luni și ju
mătate, ne spune interlo
cutoarea, la producțiile fi
zică și netă planul este în
deplinit în proporție de 
100 la sută, la producția 
marfă avem un plus de 1,6 
milioane lei (productivita
tea raportată la acest in
dicator este mai mare cu 
1 700 lei pe om al muncii), 
iar exportul 
cu 53 000 lei. 
butat bine in 
tărîtor pentru 
bune condiții 
trasate întreprinderii noas
tre în actualul cincinal. 
Colectivul s-a omogenizat, 
a cîștlgat experiență, dove
dește o mai mare capaci
tate de mobilizare în pro
ducție, realizează articole 
de calitate, atît pentru be
neficiarii din țară, cît și 
pentru cei de peste hotare.

— Cum se finalizează 
sarcinile stabilite de con
ducerea partidului In do
meniul ridicării nivelului 
calitativ al produselor ?

— Muncitorii, cadrele 
tehnico-inginerești ale în
treprinderii sînt permanent 
preocupate de îmbunătăți
rea calității articolelor, de 
creșterea eficienței econo
mice. Măsurile luate de 
consiliul oamenilor mun
cii în această privință, a- 
nalizele zilnice pe zone de 

tanțele, încheind cele două 
luni cu o realizare de 
105,91 la sută la producția 

fizică și cu 106,49 la sută 
la metal în minereu brut. 
La zi, în luna martie avem 
o depășire de peste 800 to
ne minereu. Vom încheia 
trimestrul cu sarcinile de 
plan și angajamentele în
deplinite și depășite la toți 
indicatorii.

— Inclusiv la investiții 1 

lucru, cu. muncitorii, la ca
re participă maiștrii, șeful 
de secție și controlorii teh
nici de calitate, au condus 
la schimbarea radicală a 
atitudinii lucrătorilor față 
de producția fabricată. 
Realizările sînt concluden
te. In anul 1983, indicato
rul de calitate a fost de 
93,6 la sută, în prezent a 
ajuns la 96,5 la sută. O 
creștere semnificativă, dar 
totuși cu aproape două pro
cente sub limita stabilită 
pentru ■aeeastă perioadă.

— Evldențiați, vă rugăm, 
ponderea produselor pe ca
tegorii de calitate.

— Din totalul produc
ției realizate, la tricotaje 
calitatea „extra" ae-am de
pășit planul cu 2,2 pro
cente, dar la cele de cate
goria întîi sîntem defici
tari cu mai bine de două 
procente. Pozitiv este fap
tul că la tricotaje adulți 
unde sînt clase de cali
tate îmbunătățite (lux, ex
tra și calitate superioară), 
aveau un plus de circa 
20 000 bucăți. Acestea sînt 
produse din lînă sută la 
sută, executate printr-o 
tehnologie proprie, care a- 
duc importante valori de 
plan unității.

— Cum acționați pentru 
realizarea indicatorului de 
calitate ? — am întrebat-o 
pe inginera Mariana Cîm- 
pean, de la compartimen
tul C.T.C.

— Calitatea tricotajelor 
este condiționată în primul 
rînd de calitatea firelor.

LIVIU BRAICA

(Continuare in pag. a 2-a)

— Desigur. Anul acesta 
am pus în funcțiune insta
lația de transport cu schlp 
la puțul hr. 3, pînă la ori
zontul 15, care asigură e- 
vacuarea ritmică a mine
reului extras și o bună a- 
provizionare a locurilor de 
muncă. Am introdus în a- 
batajele unde aplicăm me
toda de exploatare combi
nată instalații de perforat 
grele, care contribuie sub
stanțial la creșterea pro
ductivității muncii (ce de
pășește 10 tone pe post), 
la realizarea zilnică a pro
ducției fizice de minereu.

— Care este situația pe 
sectoare, tovarășe director?

GH. I. NEGREA

(Continuare in pag. a 2-a)



De ce a fost aminată adunarea
generală a organizației de

Minereu de fier 
peste plan

con avea loc sau nu, fiind 
destul de greu de stabilit 
numărul absenților nemo
tivați.

Se exprimau păreri pro 
și contra. Cereau să se ți
nă adunarea cîțiva comu
niști care la ora 18 urmau 
să reintre în schimb, 
opțiune 
cată, 
care 
aibă 
însă 
care 
me de partid nu au carac
ter ferm, sint facultative, 
deci pot fi conciliate. în 
consecință, adunarea poate 
avea loc în orice condiții.

în 
oarecum justâfi- 

în rîndurile celor 
țineau ca adunprea să 
totuși loc se aflau 

și tovarăși pentru 
unele principii și nor-

VIAȚA DE PARTID
con-

Joi, 15 martie, fusese 
vocată adunarea generală 
ordinară a organizației de 
bază de la noua fabrică 
de pîine Deva. Avea la 
ordinea de zi o informare 
cu privire la măsurile sta
bilite și rezultatele obți
nute pentru asigurarea 
bunei funcționări ă tuturor 
agregatelor și instalațiilor 
și discutarea cererii de 
primire în partid a tinerei 
Dorica Răbulea.

Maistrul Alecu Hăulică, 
membru în biroul organi
zației de bază, pregătise 
informarea de la primul 
punct de pe ordinea de 
zi. Materialul conținea un 
însemnat număr de ele
mente capabile să suscite 
interes pentru o dezbate
re. Păcat că biroul orga
nizației de bază n-a
ceput adunarea ca o ana
liză profundă, mai 
cretă, vizînd răspunderile 
oamenilor pentru modul 
în care funcționează utila
jele și mașinile, căci lă 
oameni se localizează to
tul.

Adunarea fusese convo
cată cu 5 zile înainte, de 
această latură ocupîndu- 
se amănunțit secretarul 
adjunct cu problemele or
ganizatorice, tovarășa Olga 
Demian.

Se întruniseră astfel, cel 
puțin formal, toate condi
țiile preliminare pentru ca 
adunarea să aibă loc. To
tuși ea n-a avut loc.

La ora 14,30, stabilită 
pentru începere, erau pre- 
zenți 40 din cei 59 de co
muniști. Membrii biroului 
prezenți urmăreau cu în
frigurare asigurarea majo
rității. Era o majoritate 
fragilă, de 67 la sută. în
tre timp, mai veniseră doi 
tovarăși. Vreme de aproa
pe o jumătate de oră s-a 
parlamentat dacă, în aceste 
condiții, adunarea poate

con- chiar cu 
disciplinei 
una dintre

opinii di

riscul ignorării 
de partid. Iată 
mostrele ilus- 

trînd asemenea
forme:

Ștefan' Suciu, 
cent calificat 
meserie :

— Să 
statutară, 
tatea !

Cînd, 
reprezentantului comitetu
lui municipal de partid a 
devenit inevitabilă amina- 
rea adunării, membrii bi
roului organizației de bază, 
consultând comuniștii af<ați 
de față. încercau să sta
bilească altă zi pentru ți
nerea ei. Iată altă părere ;

loan Făeran, maistru :
— S-o ținem mm, in 

altă zi eu nu mai vin.
Alecu Hăulică, cu calen

darul în mină ;
— S-o ținem în 21 mar

tie.
loan Făeran :
— E meci de fotbal, nu 

se poate.
Astfel, deocamdată, nu

morar, re
in această

n-o 
sin tem

atnînăm, e 
majori-

prin intervenția

e stabilită ziua. Dar nu 
acesta este lucrul cel mai 
grav, ci tendința evidentă 
a unor tovarăși de a pro
mova 
bază 
Plac, 
vorba 
lor 
tendința înlocuirii 
piilor 
tare cu manifestări de in
disciplină, străine nu nu
mai activității de partid, 
ci oricărei munci.
' Unii fac apel la caracte

rul statutar al adunării, 
cînd aceasta întrunește o 
majoritate de care vor
beam. dar nu procedează 
la fel cind se încalcă pre
vederile Statutului partidu
lui.

în fabrică sint destule 
nereguli, abateri de la dis
ciplina tehnologică, de su
praveghere a instalațiilor 
și mașinilor, iar toate a- 
cestea par normale. Cînd 
organizația de bază în
cearcă să dezbată aseme
nea nereguli și să stabi
lească măsurile ce se im
pun, tentativa este amputa
tă de tot felul de obstruc
ții.

Directorul unității, ing. 
Dorin Pisoi, membru al 
organizației de bază își 
permite să lipsească de la 
adunare. Inginerul șef. 
Dumitru Fleancu, își per
mite cu destulă dezinvol
tură să ia secretarul orga
nizației de bază și să-l 
ducă in Valea Jiului toc
mai in ziua 
dunarea 
merge '

în atari 
nea de zi 
neraie 
bil îmbogățită, iar lucrări
le sale să se desfășoare 
conform principiilor și re
gulilor de partid.

în organizația de 
conduita bunului 

tirguiala, cînd este 
de aplicarea reguli- 
disciplinei partinice, 

princi- 
și normelor statu-

adnnării. A- 
meargă cum o

situații, ordi- 
a adunării ge- 

trebuie considera-

CORNEL ARMEANU

Duminică s-a acționat intens la pregătirea terenului
(Urmare din pag. 1)

zatorul loan Jurj, ajutat 
de cooperatorul Gheorghe 
Walter, semăna coreandru. 
La fața locului se afla 
și Nicolae Timar, delegatul 
„Plafarului", 
veghea 
Toți trei 
că pînă 
termina 
treaga suprafață de 60 ha.

Bine »-a muncit dumini-

care supra- 
calitatea lucrării, 

ne-au asigurat 
la amiază vor 

semănatul pe in-

că și la C.A.P. Romoșel, 
unde, pe tarlaua „Costiș" 
(25 ha) o formație de șapte 
tractoare, condusă de loan 
Ștefan, ara și pregătea te
renul ce urmează a fi se
mănat cu porumb.

Aurei Doboș, președinte
le C.U.A.S.C. Geoagiu, pre
zent duminică în toate lo
curile unde s-a muncit, 
ne face bilanțul zilei pe 
întregul consiliu : s-au
transportat și aplicat pe

Statornic,
vetrele nestinse

de veghe la
• ••

(Urmare din pag. 1}

ogoare 400 tone de în
grășăminte organice, s-au 
arat 52 ha și s-a pregătit 
patul germinativ pe o su
prafață de 75 ha destinate 
culturilor din urgența întâi, 
în același timp s-au desfă
șurat ample lucrări pe pă
șuni și finețe. Mobilizați 
de organele de partid și 
de stat, locuitorii comune
lor au ieșit în număr 
mare la curățarea și ferti
lizarea pășunilor. Au fost 
curățate duminică 211 ha 
de pășuni și finețe, s-au 
feriilizat chimic 70 ha și 
cu îngrășăminte organice 
12 ha. De asemenea, au 
fost curățate 2 700 ml ca
nale pentru desecare și iri
gații.

(Urmare din pag. 1)

suplimen-
700 tone

este la

frunte ?

— Cel mai bine se pre
zintă sectorul II-est. în fe
bruarie — plus 3 600 tone 
minereu, iar de la începu
tul lunii martie, alte 2 500 
tone. Sectorul I-mina cen
trală a realizat 
tar în februarie 
minereu. Acum 
plan.

— Brigăzi de
— Cele conduse de Petru 

Mihalcea, Gheorghe Har
buz, Constantin Crîșmăriuc, 
Gherasim I. Mureșan, Ghe- 
rasim Tecar, Costică Pan- 
deleanu, Gelu Ionașcu, Con
stantin Trifan, Costache 
Maican, Gheorghe Muntea- 
nu, lord ache Scînteie, Pa
vel Deac

— Ce înseamnă perspec
tiva la mina Ghelari, pen
tru realizarea producției 
fizice de minereu de fier 7

— Pînă la sfîrșitul anu
lui vom pune în funcțiune 
puțul nr.4, care va deschi
de exploatarea zăcământu
lui din zona nord-vest Aici 
se vor executa lucrări de 
cercetare geologică la ni
velul orizonturilor 15, 16, 
17, 18, 19, 20, care vor asi
gura minereul de fier în 
anii următori, la nivelul 
sarcinilor de plan, com
pensând scăderea produc
ției din orizonturile supe
rioare, ca urmare a epui
zării rezervelor din aceste 
zone.

■ DEZBATERE. Ideile de 
importanță deosebită pen
tru ‘îmbunătățirea indicilor 
demografici și creșterea 
sporului natural al popu
lației — desprinse din cu- 
vintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la plenara Con
siliului Sanitar Superior — 
au stat la baza dezbate
rilor desfășurate la Coope
rativa „Retezatul" drn Ha
țeg. Organizată de Casa 
de cultură Hațeg și biblio
teca orășenească, cu con
cursul competent al tova
rășelor Cornelia Boceat și 
Emilia Chiriță, dezbaterea 
a fost deosebit de antre
nantă. Cu același prilej 
s-a prezentat cartea „Co
pilul întreabă, mama răs
punde".

■ COLOCVII DE ISTORIE. 
La Clubul „Constructorul* 
din Deva au fost organi
zate, cu sprijinul Muzeu
lui județean, două intri- 
rwi sub genericul „Coloc
vii de Istorie". In oadrul 
acestora, constructori și 
instalatori de la șantierele 
nr. 1 fi 6 ou aflat despre 
noile descoperiri arheolo
gice din județ, precum și 
despre valorile patrimoniu
lui cultural hunedorean.

de muncă — secția furna
le 1 din C.5. Hunedoa
ra care să contureze 
profilul moral și profesio
nal al muncitorului și co
munistului Alexandru Bucur. 
In primul rind, statornicia 
față de locul de muncă f’ 
faptul că in toți acești an 
n-a fost nici măcar „peri
clitat" cu vreo absență ne
motivată ori sancțiune. A- 
poi, numeroșii tineri pe ca
re i-a învățat meseria și o- 
menia („unii dintre ei au 
ajuns și pe la facultăți'), 
care sint astăzi, lo rindul 
lor, muncitori de bază in 
colectivul secției. Și, de a- 
semenea, distincțiile cu care 
a fost răsplătit după ce in 
cincinalul precedent a fost 
declarat fruntaș 
Sint citeva din 
re-i conturează 
om al muncii.

In cei 32 de 
cuți lo gura furnalelor, A- 
lexandru Bucur a avut par
te și de momente grele, dar 
și de numeroase satisfac
ții. „Pe toți tinerii care au 
trecut prin mina mea i-am

an de an... 
faptele ca- 
profilul de

am petre-

făcut să înțeleagă că fur
nalele sint ca omul. Dacă 
le „hrănești" bine și vez 
de .sănătatea' lor, atunci 
merg strună. Acum, cina 
mai am 14 luni pînă ies .a 
pensie, mă gindesc cu strin- 
gere de inimă la despărți
rea de furnale. Și caut să-i 
învăț pe cei mc tineri tot 
ce am acumulat eu in o- 
cești am. Așa fac eu, așa 
tac și ceilalți .veterani' din 
combinatul nostru. Avem ti
neri bum la no1 in sec
ție, avem cui lăsa „cirma" 
furnalelor. De exemplu, Du
mitru Damian, Alexandru 
Pajint, Sabin Ristea sau 
Gheorghe Ciocoiu pot ori- 
cind să-mi ia locul cu suc
ces. Fără îndoială, siderur
gia hunedoreană rămine pe 
mîini bune".

Este credința și, totoda
tă, dorința unui om, unui 
muncitor care timp de pe
ste trei decenii, poate cei 
mai frumoși ani din viațo 
lui, i-a petrecut statornic, 
cu pasiune, pricepere și 
Înaltă responsabilitate la 
vetrele de foc ale siderur
giei hunedorene.
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DRUMUL SOCIALISM

■ FILMUL DOCUMENTAR 
IN SPRIJINUL AGRICULTU
RII. La Brad, Ilia, Orăștie, 
Hunedoara, Hațeg și Deva, 
Întreprinderea cinematogra
fică județeană a organizat 
acțiuni cu filmul docu
mentar de popularizare a 
unor metode avansate do- 
bindite de unele unități a- 
gricole. Cinci filme docu
mentare, printre care „Te
renurile agricole in pantă", 
„Cultura porumbului", „A- 
nlmalele — o mare bogă
ție" au susținut cu succes 
acțiunea.

■ MASĂ ROTUNDA. „Pro
gramul unic de creștere a 
producției agricole vege
tale și animaliere" a fost 
tema unei mese rotunde 
organizate de căminul cul
tural din Slntămăria Orlea 
la școala generală din lo
calitate. Intre profesorii 
Cornel Tirnă, Aristică Tu- 
culină și cei peste 60 de 
participant s-a realizat un 
dialog viu, interesant, util.

va

■ TURNEU. In cadrul 
stagiunii permanente în ju
dețul nostru, colectivul Tea
trului de stat Sibiu
prezenta — miercuri și joi 
(21 și 22 marile a.c.) - la 
casele de cultură din De
va (orele 17 și 19,30) și 
Hunedoara (ora 18) come
dia „Logodnicul d'in Co
penhaga", de Ludwig Hol- 
berg, in regia lui Matei 
Varodi.
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o marcă deCalitatea tricotajelor să devină

prestigiu
(Urmare din pag. 1}

a colectivului de muncă!

de funcționarea utilajelor, 
de îndemînarea, sîrguința 
și atenția muncitoarelor. 
Adeseori materia primă nu 
se încadrează în sortimen- 
tația coloristică stabilită, 
iar determinările de labo
rator indică abateri de la 
rezistența fizică și meca
nică a firului, finețe, nere- 
gularitatea torsiunii, umi
ditate, 
daugă 
muncitoarelor, defecțiunile 
mecanice care survin la u- 
tilaje. Acestea sînt princi
palele cauze ale neînca- 
drării in calitatea prevă
zută și asupra lor, în sco
pul eliminării, acționăm cu 
toții.

— în secții, lucrătorii 
C.T.C. aplică controlul in- 
terfazic 7 Unde apar cele 
mai frecvente nereguli 7

— Cei 52 de lucrători de 
la C.T.C. își fac conștiin
cios datoria. Dintre ei se 
evidențiază Lidia Duca, 
Georgeta Gradu, Valeria

La acestea se a- 
uneori neatenția

Mihuțoni, Valeria Duduia- 
lă, Zorița Nicola și altele, 
însă nu toate procedează 
la fel. De regulă se așteap
tă să vină muncitoarele cu 
panourile la C.T.C., nu in
vers. Situația este frecven
tă mai ales la secția „tri
cotat".

— Să analizăm prin pris
ma calității producția unei 
zile din această lună. Să 
zicem 7 martie. Ce conclu
zie se desprinde 7

— Au fost controlate 
6 321 bucăți tricotaje, din 
care 158 au fost returnate 
secțiilor. Motivele 7 Cusă
tură triploc șerpuită, nas
turi aplicați necorespunză
tor, abateri la croire. Din 
această producție, 3 621 bu
căți au fost clasate la „ex
tra", 2 514 la categoria 
întâi, 153 la a II-a și dife
rența la a III-a. Au fost 
destul de 
returnate 
diere.

în secții am discutat eu 
multe muncitoare despre 
cauzele returnărilor, care

multe produse 
pentru reme-

influențează ritmicitatea 
producției, indicele de uti
lizare a mașinilor, fondu
lui de timp, despre buna 
organizare a muncii. Prin 
întărirea disciplinei, aten
ție sporită, preocupare 
permanentă a ajutorilor de 
maiștri pentru reglarea 
mașinilor de tricotat, ară
tau confecționerele Maria
na Foca și Marița Min- 
drean, calitatea tricotaje
lor poate și trebuie 6ă 
crească. Goana după can
titate duce la căderi de 
calitate, reliefa între altele, 
ing. Doina Stoica, șefa sec
ției confecții, nemulțumită 
de faptul că n-a reușit să 
realizeze indicele calitativ 
planificat, de 98 la sută.

Eforturile lucrătorilor de 
la întreprinderea de trico
taje Hunedoara trebuie 
conjugate spre înlăturarea 
tuturor neajunsurilor din 
propria activitate, pentru 
a asigura condiții propice 
îndeplinirii ritmice a pla
nului, în condiții calitative 
superioare.
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Preocupări susținute pentru diversificarea 
prestărilor de servicii către populație

în 
la

— De cițiva ani. Coope
rativa meșteșugărească 
„Drum nou" Hunedoara o- 
cupă locuri fruntașe 
întrecerea organizată
nivel de județ. Cum s-a 
ajuns la realizările bune 
obținute, tovarășe președin
te Ioan Manațe 7

— în șirul factorilor ca
re au contribuit la rezul
tatele obținute stă munca 
făcută bine și cu tragere 
de inimă de către covârși
toarea majoritate a lucră
torilor. în anul trecut am 
obținut depășirea planului 
la toți indicatorii: produc
ția marfă vîndută și înca
sată a fost realizată în pro
porție de 102,8 la sută, ia 
producția marfă industria
lă s-au dat peste plan pro
duse în valoare de 305 000 
lei, producția netă a însu
mat cu 23* 000 lei mai mult 
decît cea planificată. S-au 
realizat 275 modele noi de

încălțăminte, marochinărie, 
tricotaje, blănărie, încălță
minte, mobilă etc., din ca
re 6 au fost premiate la 
concursurile pe țară, iar 
numeroase altele pe județ. 
Depășiri însemnate avem 
înscrise pe agenda întrece
rii și în cele două luni 
care au trecut din acest an.

— Ce servicii stau la dis
poziția cetățenilor 7

— în anul 1983 am des
chis 13 unități noi pentru 
prestații de servicii către 
populație. între acestea se 
numără unitățile de repa
rații radio, marochinărie, 
reparații cizmărie, foto-ce- 
ramică, tapițerie, reparații 
serie, țesături etc., urmînd 
ca pînă la finele anului 
acesta să mai înființăm în 
cartierul 23 August din 
Hunedoara secții de croi
torie pentru bărbați și fe
mei, cizmărie comandă și

reparații, un magazin de 
prezentare 
produselor 
centru de 
curățătoria 
iangerie, o 
ehinărie și _ 
de tricotaje, precum și o 
unitate modernă de coafu
ră. Am avut în atenție și 
înființarea unor secții pen
tru transformarea frigide
relor cu agregat în ab
sorbție cu agregat cu com
presie, recondiționarea și 
valorificarea unor motoare 
electrice scoase din uz, 
pentru nevoi casnice, exe
cutarea de confecții îmbră
căminte din materiale re- 
folosibile, bolțare din zgu
ră de furnal, achiziționa
rea, recondiționarea și va
lorificarea aparatelor de 
radio, televizoarelor, bunu
rilor de folosință îndelun
gată, recuperarea și refolo-

și desfacere a 
cooperativei, un 
primire pentru 
chimică și bo- 
secție de maro- 
reparații, una

refolosi- 
proprie 
deșeuri 
înlocui-

sirea materialelor 
bile din producția 
(scamă de lînă, 
bumbac, piele și 
tori, țesături etc.), valoa
rea acestora ridicîndu-se 
trimestrial, în medie, la 
400 000 lei, extinderea coo
perării cu C.S.H. pentru lu
crări în valoare de 500 000— 
700 000 lei lunar etc.

La aceste activități se a- 
daugă cele executate în 
secția de artizanat textil, 
vândute în tîrguri, la dife
rite expoziții și- în unități 
de desfacere ale comerțu
lui.

— Gînduri de viitor 7
— Să facem din coope

rativa noastră o unitate 
mai puternică, să diversifi
căm tot mai mult 
ția, astfel încît ea 
pundă cerințelor și 
țelor populației.
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Corvinul -
A fost aproape surprin

zătoare reacția publicului 
vizavi de acest semieșec î 
fotbaliștii hunedoreni au 
părăsit gazonul în aplauze
le spectatorilor, aplauze a- 
dresate deopotrivă și oas
peților. A fost o recunoaș
tere deschisă a meritelor 
ambelor echipe — ale gaz
delor concretizate în domi
narea accentuată a jocu
lui, de la un cap la altul; 
ale vîlcenilor în reușita lor 
aproape incredibilă de a 
obține un punct în condi
țiile permanentei apărări 
cu întreg efectivul.

Pe bună dreptate au fost 
apreciate dăruirea, efortul, 
lupta jucătorilor hunedo
reni, situațiile de poartă pe 
care și le-au creat și, în 
aceeași măsură, a fost ac
ceptat, chiar cu mîhnire, 
insuccesul. însuși antreno
rul oaspeților, Ion Oble- 
menco, părea după meci cel 
mai mirat de rezultat, a- 
preciind: „Poftim, la Pitești 
și la Rapid am jucat fru
mos și am primit 3 și 4 
goluri. Aici am stat cu to
ții în poartă, n-am jucat, 
dar am cîștigat".

Cam așa ar putea fi ca
racterizat în ansamblu me
ciul de duminică. în deta
liu, însă, insuccesul Cor- 
vinului trebuie căutat și 
găsit obiectiv în randa
mentul totuși mai scăzut 
al unor jucători hunedo
reni — așa cum, spre me
ritul său, și-4 explica an
trenorul Ion Nunweiller 1 
„Nici la mijlocul terenului, 
nici la înaintare Jucătorii 
noștri n-au avut forța și 
luciditatea necesare pentru 
desfacerea apărării adver
se, pentru dislocarea ei din 
defensivă și găsirea unor 
soluții variate, surprinză
toare".

La fel de neplăcut sur
prins de acest rezultat a 
fost și antrenorul echipei 
naționale, Mircea Lucescu,

Chimia Rm.
prezent la meci, care do
rea să constate pe viu re
virimentul Corvinului, de
spre care auzise și se bucu
rase. Dar, a rămas deza
măgit, mai ales de Văetuș-, 
Petcu, Gh. Radu și alții.

De aici încolo am mai 
putea spune doar că între 
explicațiile acestei nereuși
te s-ar mal putea include 
o anumită doză de... liniș
tire cuibărită în sînul echi
pei, ca rezultat al necon- 
centrării maxime asupra 
fiecărui joc, ceea ce a dus 
la tratarea acestui meci cu 
oarecare suficiență, nume

ADIVIZIA

le partenerului neimpunînd 
temeri deosebite. Abia du
pă joc, mulți și-au dat sea
ma că, iată, nu e neapă
rată nevoie să ai în față 
pe Dinamo sau Craiova 
pentru... a pierde puncte. 
E suficientă o mică negli
jență, puțină deconectare 
și o echipă chiar fără nu
me mare îți poate face fi
gura.

Așa că, deși hunedoreni! 
au avut cel puțin șase mari 
ocazii de gol, dintre care 
cinci ale lui Gabor — cel 
mai activ înaintaș — în 
minutele 12, 47, 65, 76 și 
87, și un finiș practic ire
zistibil, care a ridicat tri
bunele în picioare, totul s-a 
stins o dată cu fluierul fi
nal al arbitrului, ea un vis 
de necrezut — căci mulți 
nu puteau crede că e po
sibil așa ceva...

S-a pierdut, e adevărat, 
un punct prețios, mai ales 
în conjunctura rezultatelor 
etapei și, am zice, că și 
neșansa (vezi meciul de la 
Baia Mare) stă prea mult 
în preajma Corvinului... 
Nu trebuie însă ca jucă-

Vîicea 0-0
torii să se descurajeze, să 
se demobilizeze. Dimpotri
vă, să se îndârjească, să 
lupte și împotriva ghinio
nului, chiar de azi, la Alba 
Iulia, unde vor întîlni pe 
Rapid în „sferturile" Cu
pei României. Căci, o cali
ficare în semifinale va fi 
tonifiantă, va avea efecte 
pozitive pentru continua
rea cursei în campionat cu 
mai mult succes.

A arbitrat foarte bine 
Ion Igna (Timișoara).

Corvinul: Alexa — Nic- 
șa, Dubinciuc, Oncu, Bog
dan (L. Moidovan — min. 
50), Petcu, Klein, Mateuț, 
Gh. Radu (Cojocaru — min.. 
46), Gabor, Văetuș.

Chimia : Roșea — Teleș- 
pan. Bas no, Preda, Cincă, 
Lazăr, Alexandru, Palea 
(Vergu — min. 62), Veri- 
geanu (Iovan — min. 88), 
Buduru, Carabageac.

La tineret-speranțe : Cor
vinul — Chimia 2—0.

MINERUL LUPENI - 

SOMEȘUL

SATU MARE 1-0 (0-0)
Partida dintre Minerul 

Lupeni și Someșul Satu 
Mare nu s-a ridicat la un 
nivel corespunzător divi
ziei B. Acest lucru s-a da
torat în primul rînd echi
pei oaspete, care a prac
ticat un joc strict de a- 
părare, trimițînd mingea 
deseori la întîmplare. Dar 
și echipa locală a folosit 
centrările înalte, convena
bile apărării oaspeților și 
nu a jucat pe extreme. 
Astfel, rezultatul la pauză 
a fost 0—0. Prima minge 
trimisă spre poarta oas
peților a fost în min. 19, 
expediată de Dina. în 
min. 25 se semnalează o 
altă ocazie de gol, la un 
corner executat de P. Popa, 
dar Sălăgean și Voicu ra
tează. Portarul oaspeților 
respinge în corner un șut 
puternic tras de Dina în 
min. 41.

După pauză, echipa gaz

dă joacă combinativ, folo
sind extremele, care cen
trează mai periculos și în 
min. 53 Sălăgean ratează 
o bună ocazie de gol. Dar, 
trei minute mai tîrziu, sco
rul este deschis de către 
Mușat, după o combinație 
cu Voicu și Sălăgean.

în continuare, jucătorii 
Minerului insistă să-și mă
rească avantajul, dar nu 
reușesc pînă la finele me
ciului, deși s-au ratat oca
zii mari în minutele 68 și 
85, cînd mingea trimisă de 
Popa Petre a întîlnit bara.

Minerul Lupeni : Grigo- 
re — Tereche, Chițac, Vî- 
nătoru, Sebestyen (Leor- 
dean — min. 80), Dina, 
Popa Petre, Voicu (Colceag 
— min. 60), Mușat, Sălă
gean, Nichimiș.

A arbitrat corect și au
toritar M. Ionpscu din Pi
tești. (I. Cotescu, corespon
dent).

METALUL HUNEDOARA 
— CHIMIA TlRNĂVENI 

5 255 — 4 942
Intîlnirea s-a desfâșural 

sîmbătă, 17 martie a.c, 
dimineața și a oferit celo» 
prezenți jocuri plăcute, ia 
care gazdele s-au dovedit 
mai bine pregătite tactic 
și tehnic, ele avînd în M. 
Kraitzer (922 p.d.) și M. 
Torok (910 p.d.) pe cel 
mai în formă jucători.

Oaspeții, deși au pierdut 
la o diferență de 31.3 p.d. 
(cel mai bun rezultat fiind 
realizat de Vasile Peta — 
872 p.d.) s-au dovedit 0 
echipă disciplinată, omoge
nă.

La individual scorul a 
fost de 5—1 pentru gazde. 
(Ioan Vlad, corespondent).
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DIVIZIA A

Rezultate : F. C. Argeș — Sportul studențesc 0—0 ; 
Corvinul — Chimia- 0-0 ; A.S.A. — Dunărea C.S.U. 2-0 ; 
S.C. Bacău — Steaua 3—0 ; C. S. Tîrgoviște — F.C. Baia 
Mare 0-1 ; Rapid - Jiul 1-0 ; Petrolul - F.C. Bihor 2-0 ; 
Poli, lași — Univ. Cnaiova 0—0. Meciul Dinamo — F.C. Olt 
— a mi n at.

CLASAMENTUL

1. Dinamo
2. Steaua
3. Univ. Craiova
4. Sportul studențesc
5. F.C. Argeș
6. S. C. Bacău
7. F. C. Bihor
8. F.C. Olt
9. Chimia Rm. Vîicea

10. Politehnica lași
11. Jiul Petroșani
12. F. C. Baia Mare
13. F.C. Corvinul
14. Rapid București
15. A. S. A. Tg. Mureș
16. Petrolul Ploiești
17. Dunărea C.S.U.
18. C.S. Tîrgoviște

23 13 8 2 44-20 34
24 15 3 6 49-19 33
24 13 3 8 38-21 29
24 12 5 7 35-25 29
24 13 3 8 30-22 29
24 11 4 9 25-29 26
24 10 5 9 36-32 25
23 7 10 6 22-15 24
24 9 6 9 28-33 24
24 7 9 8 22-26 23
24 9 5 10 21-28 23
24 9 5 10 25-39 23
24 8 6 10 31-29 22
24 7 7 10 20-25 21
24 8 4 12 21-32 20
24 6 5 13 20-35 17
24 4 8 12 16-28 16
24 3 6 15 17-42 12

Etapa viitoare (1 aprilie) : F.C. Olt — Petrolul ; Spor
tul stud. - Poli, lași; F.C. Baia Mare - S.C. Bacău ; 
Univ. Craiova — Dinamo ; Chimia Rm. Vîicea — A.SA. 
Tg. Mureș î F.C. Bihor — Dunărea C.S.U.; C.S. Tîrgoviște 
- Rapid ; Steaua - Corvinul ; Jiul — F.C. Argeș.

DIVIZIA B3

Rezultate t Minerul Cavnic — C.F.R. Timișoara 1—1 ; 
Gloria Reșița — Minerul Motru 2—0 ; Steaua C.F.R. Cluj- 
Napoca - Aurul Brad 0—1 ; U.T. Arad — C.S.M. Reșița 
2—1 ; Armătura Zalău - C.F.R. Caransebeș 6—0 j Minerul 
Lupeni — Someșul S. Mare 1-0 ; Ind. sîrmei C. T. — 
„U" Cluj-Napoca 0—f ; Poli. Timișoara — Metalurgistul 
Cugir 6—0 ; Oli mpia S. Mare — Rapid Arad 3ț1 .

CLASAMENTUL

1. Poli. Timișoara 20 13 2 5 56-21 28
2. „U“ Cluj-Napoca 20 13 1 6 39-14 27
3. C.S.M. Reșița , 20 12 1 7 30-19 25
4. Armătura Zalău 20 10 3 7 26-24 25
5. Aurul Brad 20 9 3 8 31-30 21
6. U. T. Arad 20 10 1 9 25-27 21

NICOLAE STANCIU

Cam asa a arătat tot timpul meciului careul vilcenilor...
Foto : AUREL ANCA

C.F.R. Caransebeș ; U.T. Arad — Olimpia S. M. ; C.F.R. 
Timișoara - Minerul Lupeni j Ind. sîrmei C. T. - Gloria 
Reșița ; „U“ Cluj-Napoca — Armătura Zalău; C.S.M. Reși
ța - Rapid Arad ; Someșul S.M. — Min. Cavnic ; Mine
rul Motru — Poli. Timișoara.

7. Olimpia S. Mare 20 10 0 10 40-28 20
8. Minerul Cavnic 20 9 2 9 31-28 20
9. Minerul Lupeni 20 8 4 8 23-20 20

10. Gloria Reșița 20 9 2 9 18-18 20
11. Ind. sîrmei C. Turzii 20 9 1 10 24-24 19
12. C.F.R. Timișoara 20 9 1 10 29-34 19
13. Minerul Motru 20 9 1 10 22-29 19
14. Metalurgistul Cugir 20 7 3 10 24-36 17
15. C.F.R. Caransebeș 20 8 1 11 18-46 17
16. Someșul S. Mare 20 8 0 12 22-32 16
17. Steaua C.F.R. Cluj-N. 20 7 1 12 28-33 13
18. Rapid Arad 20 4 5 11 17-40 13

Etapa viitoare : Met. Cugir — Steaua C.F.R. ; Aurul -

CAMPIONATUL JUDEȚEAN

Seria Valea Mureșului

Rezultate : Unirea Zam - Streiui Sim. Veche 0—3 ; 
Dacia service Huned. - Streiui Boșorod 1-0 ; Construc
torul Huned. - Min. Teliuc 7—1 ; Recolta Băcia - Oxi
genul Huned. 1-1 ; Voința Ilia - Mureșul Pricaz 5-0 ; 
Foresta Orăștie — Metalul Crișcior 1—1 ; C.F.R. Simeria 
- LM.C. Bîrcea 8-1.

CLASAMENTUL

1. GF.R. Simeria 16 12 2 2 53- 8 26
2. Construct. Hunedoara 16 10 4 2 46- 9 24
3. Voința liia 16 8 4 4 27-13 20
4. Streiui Sim. Veche 16 8 4 4 21-12 20
5. Metalul Crișcior 16 7 4 5 36-18 18
6. Oxigenul Huned. 16 7 4 5 38-22 18
7. Recolta Băcia 16 5 7 4 26-22 17
8. Dacia service Huned. 16 6 4 6 25-39 16
9. Unirea Zam 16 6 2 8 23-30 14

10. Foresta Orăștie 16 5 4 7 20-29 14
11. Mureșul Pricaz 16 4 3 9 14-52 11
12. I.M.C. Bîrcea 16 3 3 10 18-38 9
13. Minerul Teliuc 16 2 5 9 19-39 8
14. Streiui Boșorod 16 3 2 11 18-53 8

Etapa viitoare : CP.R. Simeria - Unirea Zam ; I.M.C.
Bîrcea — Foresta Orăștie ! Metalul Crișcior — Voința ll'ia; 
Mureșul Pricaz — Recolta Băcia ; Oxigenul Huned. - 
Constructorul Huned. ; Minerul Teliuc — Dacia service ; 
Streiui Boșorod — Streiui Simeria Veche.

«

i znflwnwn
NEW YORK 19 (Ager- I pres). — în cadrul con- 

’ cursului internațional de I gimnastică de la „Ma- 
dison Square Garden" din 

INew York, sportiva ro
mâncă Laura Cutina s-a 

' clasat pe locul doi cu 
i 38,95 puncte. Pe primul 
» loc s-a situat Mary-Lou 
| Retton (S.U.A.) — 39,50

METALUL HUNEDOARA 
— OȚELUL DR. PETRU 

GROZA 3—0
Cocheta sală de sport a 

Liceului industrial nr. 1 
Hunedoara a găzduit, du
minică, 18 martie, diminea
ța, o atractivă dispută în
tre cele două combatante, 
contînd pentru etapa a cin- 
cea (retur) a eșalonului 
secund, masculin, tineret, 
seria a IlI-a.

Hunedorenii, antrenați de 
prof. N. Onofrei, eu o 
bună condiție fizică, atențâ 
în linia a doua și eficace 
în jocul de la fileu și-au 
surclasat fără emoții adver
sarul în numai 50 de mi
nute (15—4, 15—5, 15—6).

Corect a fost arbitrajul 
bucureșteanului Gabriel 
Opriț, cît și al hunedorea- 
nului Victor Dombrovschi 
(a înlocuit secundul care_ 
nu s-a prezentat). De adău
gat că în întîlnirea restan
ță, cu „U“ Cluj-Napoca, 
contînd pentru prima etapă. 
Metalul Hunedoara a ob
ținut victoria, tot cu 3—0.

LAURA CUTINA - î 
LOCUL 2 |

* 
puncte, locul trei fiind I 
ocupat de Julianne Mc ‘ 
Namarra (S.U.A.) — 38,85 | 
puncte, urmată de Euge- « 
nia Golea (România) — | 
38,25 puncte, Elke Heine J 
(R.F.G.) și Silvia Topalo- | 
va (Bulgaria) — cite J 
38,15 puncte, Hana Ricna I 
(Cehoslovacia) — 37,90 ,
puncte.

PREGĂTIRI ALE DIVIZIONARELOR C

Victoria Călan: întinerire consistentă 
a lotului

După un tur bun, in ca
re echipa metalurgiștilor 
din Călan 6-a clasat pe un 
onorabil loc 4, profitînd de 
o programare mai favo
rabilă (8 meciuri acasă și 
7 în deplasare) și de o pre
ocupare deosebită din par
tea conducerilor asociației 
și secției, va urma retu
rul mult mai dificil, mai 
greu.

De aceea, lunile ianua
rie, februarie și martie 
s-au identificat cu cea mai 
importantă perioadă de 
pregătire a lotului, după 
etapa în care a predomi
nat îmbunătățirea factoru
lui fizic, cu accent deose
bit pe forță și rezistență, 
desfășurată sub îndruma
rea atentă și serioasă a an
trenorilor Savu Doda și 
loan Stan.

Față de lotul turului, ac
tualmente s-au produs u- 
nele remanieri. S-a renun
țat la serviciile jucătorilor 
Rădoi, Banc, P. Popa, But
narii, Bulz, Radu, loan. în 
schimb, au revenit la club, 
după satisfacerea serviciu

lui militar, Sabău, i'omșa 
și Cocîrlă — tineri jucă
tori cu reale calități Do
rind întinerirea lotului, an
trenorii Doda și Stan an 
promovat de la echipa de 
juniori (revelația turului), 
antrenată de inimosul Va
sile Bambuleac, trei tineri 
jucători cu calități ierte i 
T. Lazăr, G. Mureșan și M. 
Mureșan.

în ultima parte a pre
gătirilor, Victoria a sus
ținut o serie de meciuri 
de verificare cu C.F.R. Si
meria (tur-retur), Aurul 
Brad, Mecanica Alba lu- 
lia, Unirea Alba Iulia, Me
talul Oțelu Roșu, Pandurii 
Tg. Jiu. Prin aceste jocuri 
s-a urmărit mai puțin sco
rul și mai mult formula de 
echipă cea mai competiti
vă, maî omogenă, care să 
lupte mai mult și necon
tenit pentru prestigiul și 
culorile clubului, ceea ce 
ar propulsa-o ia sfîrșitul 
campionatului printre frun
tașele fotbalului divizionar 
C hunedorean. (Tiberiu 
Mîndrescu, corespondent).
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bulețiii rutier

pentru uma- 
în etapa ac
tual eficientă 

stăvilirea ei

Acțiuni in favoarea
WASHINGTON 19 (A- 

gerpres). — „Cursa înarmă
rilor nucleare prezintă un 
uriaș pericol 
ni ta te, iar
tuală, cea 
cale pentru
este încetarea producției, 
experiențelor șl amplasării 
de noi arme nucleare" — 
a declarat 
eandidat 
Partidului Democrat pen
tru alegerile prezidențiale 
care vor avea loc în Sta
tele Unite în luna noiem
brie a.c. tntr-un discurs 
rostit la Washington, omul 
politic american a apreciat 
între altele că se impun o 
diminuare a cheltuielilor 
militare masive ale State
lor Unite și începerea unor 
negocieri constructive între 
U.R.S.S. și Ș.UA... în sco
pul ajungerii la acorduri 
reciproc acceptabile în 
domeniul controlului arma
mentelor.

Jesse Jackson, 
la Învestitura

păcii și dezarmării
MADRID 19 (Agerpres).

— Sub. deviza „Pentru 
pace și dezarmare", „Nu
— înarmărilor 1“ în orașul 
spaniol Valladolid s-a des
fășurat o mare manifesta
ție la care au participat 
reprezentanți ai diferitelor 
organizații antirăzboinice 
din țară. Participanții au 
relevat necesitatea intensi
ficării luptei pentru pace 
și dezarmare, împotriva 
escaladării cursei înarmă
rilor. Ei au cerut, totoda
tă, ieșirea Spaniei din 
NAT.O. și evacuarea ba
zelor militare străine de 
pe teritoriul țării.★

DELHI 19 (Agerpres). — 
„Să salvăm lumea de o 
catastrofă nucleară !*, „Nu, 
pregătirilor de război !“ — 
sub aceste devize s-a des
fășurat, în orașul indian 
Patna, o amplă demonstra
ție a partizanilor păcii la 
tare au participat mai 
multe mii de persoane.

neridiane
BICICLETA GIGANT

Ce se mai întîmplă în 
traficul urban devean ?!

luptei pentru lichidarea 
inegalităților rasiale și sar
cinile ce revin militanților 
francezi pentru 
discriminărilor 
de rasă.

Doi vest-germani, Otto 
Troppman și Winfried Ru- 
loffs, au realizat o bici- 
dată ale cărei roți au dia
metrul de 1,90 m. După 500 
de ore de muncă asiduă, 
creatorii giganticei bicicle
te cu obținut un original 
mijloc de transport cu o 
lungime de 4,40 m, o înăl
țime de 2,10 m și o greu
tate de 70 kg. Viteza pe 
care o poate atinge este 
de 10 km.

Recordul in materie era 
deținut, pină in prezent, de 
americanul Paul Niguette, 
core in 1886 a construit 
o bicicletă avind roți cu 
diametrul de „numai* 1,60 
m. De aceea, cei doi vest- 
germani solicită înscrierea 
realizării lor — fără altă 
întrebuințare, de oltlel !... 
in „The Guinness Book 
Records*.

cotoare de mari neplăceri 
pentru cei suferinzi. Potri
vit relatării agenției China 
Nouă, aparatul, de construc
ție toarte fină, se inser- 
tează în vezică prin uretră, 
iar, printr-un sistem de 
oglinzi, imaginea calculului 
este reflectată în exterior. 
Apoi, aparatul este coman
dat să execute o pătrun
dere în calcul, după care 
explozivul este declanșat, 
determinînd sfârîmarea pie
trei, ce poate li ostiei 
eliminată cu destulă ușu
rință.

MASURI ÎMPOTRIVA 
FUMATULUI

ol

La prima vedere, răs
punsul e clar : se întîmplă 
multe. Cei mai mulți șo
feri conduc mașinile re
gulamentar. Dar se mai 
înregistrează și abateri, 
mai grave, sau mai puțin 
grave, iar unele chiar 
hazlii.

QUSQsSD
■ BRUXELLES. - Luni 

după-amiază s-au deschis 
la Bruxelles lucrările primei 
ședințe a reuniunii la nivel 
înalt a țărilor Pieței co
mune, sub președinția șe
fului statului francez, 
Francois Mitterrand.

Cei zece șefi de stat și 
de guvern vor încerca să 
reglementeze problema con- tuate de un grup de ex- 
tribuției Marii Britanii la 
bugetul C.E.E., relevă sur
sele diplomatice vest-ger- 
mane și britanice citate de 
agențiile internaționale de 
presă.

abolirea 
pe criterii

■ VIENA. - 
rata șomajului 
tineretului va crește in ur
mătorii 4-5 ani cu 8 la 
sută, iar in unele regiuni 
ale țării cu peste 10 la 
sută — scrie ziarul „Dle 
Presse", citind studiile efec-

In Austria, 
in rindurile

perți în problemele utiliză
rii forței de muncă.

MUZEU AL 
ECHITĂȚI El

intr-un vechi castel din 
apropierea orașului Chru- 
dim, din R.S. Cehoslovacă, 
este amenajat un „muzeu 
al echitației*. Printre ex
ponate se află și opere de 
artă dedicate cabalinelor — 
picturi, sculpturi și lucrări 
literare care le preamăresc 
frumusețea și utilitatea. 
Totodată, muzeu! expune și 
o vastă colecție de atelaje 
hipo.

■ PARIS. - La Paris 
s-au încheiat lucrările Con
ferinței naționale împotriva 
rasismului, organizată la 
inițiativa „Mișcării împo
triva rasismului și pentru 
prietenie intre popoare*. 
Timp de două zile, parti
cipant» la lucrări au exa
minat diverse aspecte de

■ WASHINGTON. - Nin
sori abundente neobișnuite 
pentru acest sezon s-au 
abătut asupra mai multor 
state americane, provocind 
pagube culturilor agricole 
și perturbări ale traficului 
rutier. După cum 
teoză agenția 
Press, un viscol 
făcut ca stratul 
să ajungă in 
la peste 
metru.

rela- 
Associated 
puternic a 
de zăpadă 
unele părți 

o jumătate de

„EXPLOZIA" CALCULILOR 
RENALI

Intervenția chirurgicală 
poate li evitată în cazul 
formării de calorii la ve
zica urinară, chiar și a- 
tunci tind aceștia depășesc 
3 centimetri in diametru. 
Metoda de tratare a fost 
pusă la punct de specia
liștii chinezi de la Spita
lul central din orașul 
Xi'an, care utilizează un 
aparat ce produce o micro- 
explozie a „pietrei* provo-

In orașul San Francisco, 
din Statele Unite, a intrat 
în vigoare una dintre cele 
mai serioase măsuri împo
triva fumatului. Noua lege 
solicită directorilor de com
panii să ofere condiții și 
aranjamente acceptabile ne- 
fumătorilor și fumătorilor 
la locurile lor de muncă. 
Dacă se întîmplă ca o per
soană nefjmătoare 
obiecții față de 
meritele respective, 
trebuie interzis cu 
locul de muncă, 
travenienții — amendați cu 
500 dolari pe zi.

In vederea oplicării nori 
legislații, deja au fost în
treprinse demersuri speciale, 
au fost căutate și găsite 
soluții tehnice, au fost sta
bilite regulamente.

POȘTA CEA MAI JEFUITA 
A FOST... ÎNCHISA

să aibă 
aronja- 
fumatul 
totul la 

iar con-

Autoritățile britanice au 
anunțat închiderea a ceea 
ce se consideră — în Marea 
Britanie — cel mai jefuit 
oficiu poștal din țară. Este 
vorba de unitatea din car
tierul Creggan din London
derry (Irlanda de Nord), 
care a fost jefuită recent 
a treia oară în ultimele 
șase luni și de 39 de ori 
in 12 ani.

CONCEPȚIA NOVATOARE, PROPUNERILE CONSTRUCTIVE ALE PREȘEDINTELUI

NICOLAE CEAUȘESCU iN APĂRAREA PĂCII, PENTRU COLABORARE ÎNTRE STATE

Negocierile—unica modalitate raționala

• De pildă, mulți pie
toni ignoră respectarea 
indicației privind traver
sarea firelor de circula
ție în zona hotelului „De
va", continuînd să treacă 
prin locuri nemarcate, 
nepermise, chiar și peste 
gardul din lanțuri ce se
pară cele două sensuri de 
deplasare a autovehicu
lelor. Unii dintre cei ce 
ignoră s-au ales cu sanc
țiuni, alții cu... semne. 
Fiind proaspăt vopsit, 
gardul din lanțuri a lăsat 
urme pe îmbrăcăminte, 
pe mîinile și chiar pe 
obrazul celor ce l-au 
trecut. Agenții de circu
lație continuă să fie pre- 
zenți în zonă...

• Mulți conducători
to nu se conformează 
glementărilor privind 
losirea luminilor, 
sondaj inopinat și rapid 
a scos... ’ ‘ -
ducători 
aprins 
(scurtă) 
(Kosztandl 
1 HD 1873 — nici nu știa 
că trebuie 
Nicolae — : 
Gh. Ieremia 
9964, Stelian Bumbaru — 
21 HD 3118, Torăk Iosif 
— 1 HD 6322, Petru Bog
dan HD 4 — 460).

• Curioasă ni se pare 
depistarea la volan a 
unor... șoferițe conducînd 
sub influența băuturilor 
alcoolice. Cu puțin timp 
după... mărțișor, Victoria 
Tecșa, ospătară la cabana 
„Bejan", conducea auto
turismul 3 HD 1629... din 
bordură în bordură. Cau
za s-a văzut la fiolă și ’ 
în declarația dată. O fi 
de vină mediul ambiant 
al locului de muncă ?...

au- 
re- 
fo- 
Un

la lumină 8 con- 
auto care n-au 

faza de intîlnire 
la lăsarea serii 

Nicolae —

—, Henț
3 HD 1414, 

— 1 HD

ÎNTREPRINDEREA PENTRU LIANȚI 
CHIȘCĂDAGA 

organizează 
CONCURS

în data de 30 martie 1984 orele 10 
pentru ocuparea postului de DACTILOGRAF 

PRINCIPAL.
încadrarea se va face prin transfer în inte

resul serviciului, în condițiile Decretului 367/1980 
postul fiind blocat.

ÎNTREPRINDEREA DE ȚEVI SUDATE 
ZIMNICEA

î

î
*

*

*

1.

în concepția și activita
tea practică pe plan inter
național de tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, soluțio- • 
norea pe cale politică, prin 
negocieri, a problemelor li
tigioase dintre state, a si
tuațiilor conflictuale din 
lume constituie un princi
piu cardinal și o preocu
pare perseverentă. Istoria 
arată că utilizarea forței 
pentru reglementarea liti
giilor nu poate duce, pe 
de o parte, la soluții via
bile, iar, pe de alta, se 
soldează cu cele mai tra
gice rezultate. „România 
- sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu - s-a pronunțat 
și se pronunță ferm pen
tru soluționarea tuturor pro
blemelor litigioase dintre 
state numai pe calea tra
tativelor. Viața, evenimen
tele au demonstrat că re
curgerea la calea militară 
provoacă mari pierderi u- 
mane și materiale țărilor 
respective și, în același 
timp, determină o accen
tuare a incordării și o creș
tere a pericolului de răz
boi in general. De aceea, 
oricit de îndelungate și 
grele ar fi tratativele, ele 
reprezintă singura alterna-

tivă logică ce răspunde in
tereselor fiecărui popor, ale 
păcii in general".

Este marele merit ai se
cretarului general al parti
dului, președintele Republi
cii, de a fi elaborat teza, 
de maximă importanță în 
octualui climot internațio
nal, potrivit căreia nu exis
tă divergențe — indiferent 
de originea, evoluția și na-

dunării Generale a O.N.U. 
figurează ca punct distinct, 
din anul 1979, „Reglemen
tarea prin mijloace pașnice 
□ diferendelor dintre state". 
Un rezultat semnificativ ai 
acestor eforturi l-o consti
tuit adoptarea, la sesiunea 
din 1982, a „Declarației a- 
supra reglementării pașnice 
a diferendelor internaționa
le". Totodată, la ultima se-

COMENTARIUL ZILEI

tura lor, de aria lor de râs- 
pindire — care să nu poată 
fi soluționate la masa tra
tativelor. Pornind de la o- 
cest concept, țara noastră 
a militat consecvent, în toa
te împrejurările, prin con
tacte directe cu diverse 
părți interesate, printr-o ac
tivitate asiduă în cadrul 
O.N.U. și al altor foruri in
ternaționale, pentru eradi
carea definitivă a forței șî 
a amenințării cu forța din 
viața internațională ca prin- 
cipiu fundamental al rela
țiilor dintre state, pentru 
generalizarea negocierilor. 
In urma unei inițiative a 
țării noastre, pe agenda A-

siune, România a propus 
crearea unei Comisii per
manente a O.N.U. de bu
ne oficii, mediere și con
ciliere pentru reglementa
rea diferendelor și preve
nirea conflictelor dintre 
state, inițiativă ce s-a bu
curat de un larg sprijin.

In actuala situație inter
națională, marcată de o în
cordare fără precedent In 
întreaga perioadă postbe
lică, de grave pericole la 
adresa păcii, probiema so
luționării prin mijloace paș
nice a problemelor litigioa
se dintre state se pune cu 
o acuitate extremă, în joc 
fiind însăși supraviețuirea

civilizației, a umanității. 
Așa cum releva tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, probie
ma cea mai importantă in 
actualele împrejurări atit de 
primejdioase, este reveni
rea la masa tratativelor. 
Iar în condițiile m care 
problema eurorachetelor nu 
privește numai cele două 
puteri, ci toate țările eu
ropene, întrucît acestea ar 
fi primele victime în cazul 
folosirii armelor nucleare 
respective, este absolut ne
cesară o lărgire a cadru
lui negocierilor pentru ca 
la ele să participe și sta
tele continentului.

Analiza lucidă a situa
ției mondiale existente, a- 
pei urile vibrante, insistente 
la oprirea măsurilor de es
caladare a înarmărilor nu
cleare, la reluarea dialo
gului, propunerile realiste 
avansate pentru ieșirea din 
impas constituie o nouă și 
strălucită dovadă a înal
tei răspunderi a conducăto
rului partidului și statului 
nostru față de soarta păcii, 
față de destinele civiliza
ției umane.

C. ȚINTEA I

cu sediul în Platforma industrială Port 
încadrează urgent 

următoarea categorie de personal:
9 maiștri mecanici
& maiștri așchietori
$ maiștri electricieni automatiști
Q maiștri laminoriști
• maiștri acoperitori metale sau decopa- 

tori pentru zincare țevi.
Condiții de încadrare conform Legii, nr. 12/ 

1971 și Legii 57/1974.
întreprinderea asigură locuință și butelie.

■micu""
publicitate

VINZARI
■ Vînd urgent apartament 

trei camere. Deva, strada Le
nin, bloc 2, apartament 19.

(4475)
■ Vînd urgent apartament

două camere, confort sporit, 
boxă. Deva, Minerului, bloc 
P1, apartament 10, telefon 
21646. (4462)

■ Vînd urgent casă in roșu,
posibilități gaze. Hunedoara, 
telefon 18622. (4895)

■ Vînd casă, anexe gospo
dărești, Deva, strada Pietroasa, 
nr. 20. (4893)

■ Vînd Dacia 1 300, la bord
36 000 km. Deva, telefon 21470, 
după orele 15. (4894)

■ Vînd Dacia 1 100 stare
perfectă. Deva, telefon 12929, 
după orele 16. (4476)

■ Vînd convenabil motoci
cletă IJ — Jupiter 2, stare per
fectă. Deva, telefon 23535, 
orele 7—15, (4889)

■ Vînd saxafon tenor (nou), 
". Hunedoara,

nr. 73, după 
(e. 15)

SERVICIU 
s pentru îngrl- 
Deva, telefon 

(4896)

ANIVERSARE
■ Olguța și Adi urează

dragei lor mame Marlș Flo
rentina, cu ocazia aniversării 
zilei de naștere, „La mulți 
ani !". (4496)

■ Profund îndurerați și 
pentru totdeauna nemin- 
gîiațl, soția Irina, mama 
Eliza, fiicele Adriana și 
Eliza, ginerii Gheorghe 
și Nelu, sora Viorica, 
fratele Pătru, nepoții Co
rina și Alexandru anun
ță încetarea din viață, 
după o lungă și grea su
ferință, a celui ce a fost 

IOAN COLCER, 
un fiu, soț șl tată bun 
și iubitor, bunic încăr
cat de dragoste pentru 
nepoți, frate devotat.

Amintirea Iul va rămîne 
mereu vie în Inimile 
noastre.

înmormîntarea va .avea 
loc miercuri. 21 martie, 
orele 12 de la domiciliul 
din strada Zamflrescu, 
nr. 22 A, Deva.

marca „Gubah". 
strada Chizid, 
orele 17.

OFERTA de
■ Caut femele 

jit doi copii. L . 
11026. după-amiaza.

■ Colegii de muncă de la 
Comitetul județean de partid 
sînt alături de familia greu 
încercată prin pierderea celui 
ce a fost

IOAN COLCER 
și transmit condoleanțe și 
toată campasiunea lor.

■ Coleotlvul S.I.K.D.S.C. 
Deva este alături de fa
milia ing. Brinzan Gheor- 
ghe, în greaua încercare 
pricinuită J~
rea celei ce 
bună mamă

TEREZIA 
și transmite 
doleanțe.

prin plerde- 
a fost o 

și soție 
brinzan 
sincere con-
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