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Eforturi conjugate, muncă bine organizată, 
ordine și disciplină pentru realizarea planului

. Secțiile dc pe noua plat
formă siderurgică de 

se confruntă 
vreme cu i

! la 
de 

unele
Călan 
multă 
greutăți și neajunsuri. Pen- 

, țru a îndrepta această 
stare de lucruri, la indica
ția și sub îndrumarea di
rectă a Secretariatului Co
mitetului județean de 
partid, aici acționează o 
brigadă complexă de spri
jin, îndrumare și control 
a activității de producție, 
și politico-organizatorice, 
în vederea redresării cît 
mai grabnice a actualei si
tuații. O analiză recentă 
la fața locului făcută de 
Secretariatul Comitetului 
județean de partid — la 
care au participat cadre 
cu munci de răspundere de 
la C.I.S. Hunedoara și C.S. 
„Victoria" Călan, de la 
unele organisme județene, 
I.C.S. Hunedoara, (care mai 
are de. construit și dc fi
nalizat unele lucrări de

investiții), precum și mem
brii brigăzii de control 
— a scos în evidență nea
junsurile cav s-au ma
nifestat în activitatea com
binatului,precum și faptul 
că realizarea planului la 
producția de fontă, cocs,

C.S. „VICTORIA" 
CĂLAN

turnate.
află pe 
făgașul

aglomerat, piese 
produse chimice se 
un făgaș bun. pe 
redresării.

Cunoscîndu-se greutățile 
din activitatea noilor sec
ții, lipsurile și deficiențele 
manifestate în munca unor 
cadre de conducere, mai 
cu seamă în ceea ce pri
vește coordonarea procesu
lui de producție, asigura
rea continuității în funcțio-

narea agregatelor și utila
jelor, întronarea ordinii și 
disciplinei 
de muncă.
lizei S-a 
măsurilor 
cate în 
în cel 
întregii 
tive din

Pentru 
mai grabnic 
producția de fontă cenușie, 
care. este în fond produsul 
final al combinatului — și 
de care economia națio
nală are mare nevoie — se 
cere făcută ordine în des
fășurarea procesului de 
muncă de la furnalele 3 

Realizarea în unele 
in ultimele 
continuu, a 

de peste

la fiecare loc 
în cadrul ana- 
insistat asupra 
ce trebuie aipli- 

vederea redresării 
mai scurt timp a 
activități produc- 
combinat.

a recupera cit 
restanțele la

și 4. 
perioade, iar 
zile în ritm 
unei producții
2 ooo tone fontă
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la începutul anului să se 
înregistreze depășiri la 
toate sortimentele : 20 la 
sută la plumb, 9 la sută 
la zinc, 42 la sută 
cupru și 10,4 la sută 
sulf, 
toate 
producție 
zate pe seama 
productivității 
care înregistrează o 
pășire față de plan 
peste 47 Ia sută.

ECONOMII 
DE MATERIALE

Oamenii 
șantierul 
din cadrul 
ra înscriu 
nate depășiri 
lucrările de instalații pe 
care le efectuează la Hu
nedoara, Călan și Baru. 
Pe lîngă aceasta, ei se 
preocupă stăruitor de 
economisirea energiei 
electrice și a materiale
lor pe care le reintroduc 
în activitatea concretă de 
producție. De la începu
tul anului, muncitorii de 
aici și-au depășit preve
derile de plan cu aproape 
500 000 lei. Folosind ma
teriale recuperate ei au 
economisit 15 km conduc
tori și cabluri electrice 
și 2(H) kg de material 
neferos provenit din ba
rele de aluminiu și cupru 
folosite în instalații. (loan 
Vlad, corespondent).

CERINȚELE 
BENEFICIARILOR 

ONORATE 
EXEMPLAR 

atelierul nr.

la 
la 
că 
de

De menționat 
aceste sporuri 

au fost reali- 
creșterii 
muncii, 

de- 
de

Hunedoara, se desfășoară 
o susținută activitate de 
rebobinare a motoarelor 
și transformatoarelor de
fecte. Folosind integral 
timpul efectiv de lucru, 
precum și materialele cu 
care lucrează, muncitorii 
din acest atelier au re- 
bobinat de la începutul 
anului 325 motoare elec
trice și 110 transforma
toare, au realizat aproa
pe 800 bobine pentru di
ferite aparataje, care au 
fost predate în termen 
și în avans beneficiarilor. 
Se evidențiază în muncă 
bobinatori ca Zorica 
Mihăilă, Maria Olarii, 
Sofia Hie, Angela Bur- 
ciu. Eugenia Gherman, 
maistrul Petru Stadii.

PIESE DE SCHIMB
PESTE PLAN

Secția construcții meta
lice din cadrul uzinei nr. 5 
asigură piese de schimb, 
confecții, subansamble 
pentru toate uzinele C. S. 
Hunedoara. Aici deviza 
este: operativitate, cali
tate, eficiență.

Muncind cu dăruire și 
abnegație, organizîndu-și 
atent lucrul pe formații 
și schimburi, colectivul 
secției a realizat supli
mentar sarcinilor de plan, 
de la începutul anului. 
27 tone piese de schimb 
diverse pentru oțelării. 
furnale, laminoare, a re
condiționat in plus mai 
mult de 30 tone piese 
de schimb, a colectat și 
expediat oțelăriilor 185 to
ne fier vechi. (Vasile 
Grigoras, corespondent).

MINERII DIN PAROȘENI
— 14 000 TONE 

CĂRBUNE PESTE PLAN
Minerii din abatajele 

Paroșeniului își sporesc 
cu fiecare zi strădaniile 
și hărnicia în muncă, de- 
pășindu-și ritmic prevede
rile dc plan. Organizîn- 
du-și temeinic lucrul pe 
brigăzi și schimburi, fo
losind la capacitate uti
lajele și instalațiile din 
dotare, ei au reușit să ex
tragă în cele două deca
de din martie mai mult 
de 3 000 tone de cărbune 
peste prevederile planu
lui. Acest spor de pro
ducție, adăugat celui rea
lizat în primele două luni 
ale anului, ridică produc
ția suplimentară a minei 
l’aroșeni „la zi“ la 14 000 
tone de cărbune. Cele 
mai mari depășiri de 
plan le înregistrează sec
torul 1, iar dintre brigăzi 
se evidențiază constant 
cele conduse de Meszaroș 
Gavrilă. Nicolae Brutu, 
Constantin Ciobănoiu și 
Fazekaș Francisc. Pînă la 
sfirșitul lunii martie, mi
nerii din Paroșeni sînt 
hotărîți să mai realizeze 
peste prevederile de plan 
încă cel puțin 1 000 tone 
de cărbune.

DEPĂȘIRI LA TOATE 
SORTIMENTELE

Rezultate deosebite în
registrează in cele două 
luni și două decade ale 
anului 
Certej, 
valoare însemnate canti
tăți de minereuri și meta
le pentru economia națio
nală. Abnegația și dărui
rea lor în muncă se con
cretizează în realizarea 
suplimentară a unor în
semnate cantități de mi
nereuri, în calitatea ri
dicată a acestora, ceea 
ce a făcut posibil ca de

lamuncii de 
electrotehnic, 

I.C.S. Hunedoa- 
zi de zi însem- 

de plan la

3

și minerii de la 
cei care pun -în

GH. I. NEGREA

IN ZIARUL DE AZI :

întreprinderea de lianți de la Chișeâdaga reprezintă unul din ..capitolele" economice noi 
create în județul Hunedoara in anii de învestitură a primului președinte al României so
cialiste. Cimentul de la Chișeădaga, exportat astăzi in multe țări ale lumii ridică la cote 
superioare exportului hunedorean de mărfuri industriale.

(Continuare în pag. a 2-a)

La
aparataj electric, din ca
drul uzinei nr. 6 a C.S.

Bircea. Atelierul polistiren. Mașina fle debavnrat 
unde lucrează operatoarea mase plastice Anuța Gordan.

■ Propunerile oamenilor 
muncii - orientate 
prioritar spre proble
mele de bază ale pro
ducției

■ Condițiile sociale din 
secții — în atenția co
mitetului sindicatului 
din întreprindere

■ Semnal

t t

Să determinăm o puternică 
forțelor 

sarcinilor
unic

PREOCUPĂRI 
MAJORE, 

REZULTATE 
PE MĂSURA 
LA EXPORT

La secția de articole teh
nice din cauciuc a Coope
rativei „Progresul" Deva se 
încarcă un nou lot de co
vorașe auto — 50 000- bucăți 
— pentru a fi expediate in 
Anglia. Starea generală de 
preocupare nu o constituie 
ineditul acestei livrări.

Cum s-a ajuns la această 
stare lăudabilă de lucruri ’

Prin diversificarea gamei 
de produse (garnituri șl 
furtunuri pentru mașinile 
de spălat, garnituri pen
tru mașini-unelte, pentru 
corpurile de iluminat, pen
tru articole de uz gospo
dăresc șl de uz casnic, di
ferite profile de roți pentru 
cărucioare șl mijloace de 
transport, tălpi șl fețe de 
toe pentru Încălțăminte) 
destinate partenerilor In
terni. prin realizarea unor 
modele noi de covorașe 
auto, eloeane șl șpacluri 
din cauciuc solicitate la 
export, prin atenția acor
dată recuperării șl refolo- 
slril resturilor rezultate din 
procesul tehnologic, prin 
elaborarea unor rețete pro
prii de fabricație, care să 
diminueze substanțial Im
porturile de materii prime. 
(Dan Câmpean, corespon
dent),

«CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ

Fiecare oră bună de lucru 
în cîmp - folosită din plin!

• Organizarea muncii — 
factor de seamă în buna 
desfășurare a lucrărilor • 
La semănat — cei mai buni 
mecanizatori • Acum se 
hotărăște soarta produc
ției • Unii lucrează de zor, 
alții mai așteaptă... nu se 
știe ce.

— Ținînd seama de con
dițiile climaterice din a- 
ceastă primăvară, cu nopți 
reci, cu ploi, ba chiar și 
cu ninsoare — ne spunea 
Virgil Hatfaludi, președin
tele C.U.A.S.C. Ilia — am 
organizat 
fel îneît 
din pli n 
de lucru 
diițiile efectuării unor 
arări de cea mai bună ca
ntate. Specialiștii, șefii 
secțiilor de mecanizare au 
primit sarcina — pe care 
șî-o îndeplinesc cu succes 
— să urmărească în dea-

proape starea șl tempe
ratura terenului și să dis
pună intrarea agregatelor 
în lucru imediat ce condi
țiile devin

Printre 
din zonă

intrat numai in tarlale

favorabile, 
primele unități 
ce au început

C.U.A.S.C. ILIA

munca in așa 
să se folosească 
fiecare oră bună 
în cîmp, în con- 

lu-

pregătirea terenului și în- 
sămînțarea culturilor din 
prima urgență se numă
ră și CA.P. Ilia.

— Am declanșat campa
nia de primăvară săptămâ
na trecută — ne spunea 
loan Cionca, inginerul șef 
al unității. In primele zile 
nu s-a putut lucra din 
plin, deoarece pămîmul era 
umed și rece, de aceea

s-a
mici, cu umiditate mai scă
zută,

— Ce s-a realizat pînă 
acum ?

— Am pregătit o supra
față de 45 ha și am însă- 
mînțat 12 ha cu legume și 
10 ha cu lucernă. Luni 
dimineața a nins, dar apoi 
vremea s-a îndreptat și pe 
la orele 10 am putut relua 
lucrul. Marți, 20 martie, 
am început semănatul sfe
clei de zahăr.

— Cu ce densitate mer
geți la această cultură ?

— Cu 300 000 glomerule 
la hectar, ceea ce va asi
gura 95 000—100 000 plan
te recoltabile. Această den
sitate ne va permite să 
obținem o producție de 
38 000—40 000 kg sfeclă de 
zahăr la hectar.

(Continuare in pag. a 2-a)

Programul unic adoptat 
de conducerea partidului 
privind creșterea produc
ției agricole vegetale și a- 
nimaliere în gospodăriile 
membrilor cooperatori și în 
cele ale producătorilor par
ticulari, alături de măsu
rile anterioare, vizînd rea
lizarea noii revoluții agra
re și obținerea în 1984 a 
unor producții record, pun

angajare a tuturor 
pentru înfăptuirea 

din Programul
vut menirea să înarmeze 
cu cunoașterea detaliată a 
sarcinilor ce ne revin, în 
primul rînd a activului de 
partid, a cadrelor de con
ducere — oameni implicați 
nemijlocit, cu toată anga
jarea șl răspunderea, în 
munca de transpunere în 
viață a acestora. Apoi am 
pregătit temeinic și am ți
nut adunările generale ale

Biroul de coordonare a activității 
politico-organizatorice al C.U.A.S.C. Brad

și în fața biroului coor
donator al activității 
politico-organizatorice din 
C.U.A.S.C. “ '
deosebite.

— Cum 
te sarcini 
cauză ? — întrebăm pe to
varășul Nicolae Pantea, se
cretarul biroului coordona
tor.

— Am început cu dezba
terea temeinică, atît a mă
surilor adoptate de condu
cerea partidului în decem
brie 1983, cît și a conți
nutului Programului unic. 
Ansamblul orientărilor și 
măsurilor le-am dezbătut 
începînd cu cadrele de con
ducere și terminînd cu lo
cuitorii tuturor satelor. Am 
organizat adunarea activu
lui de partid de la nivelul 
consiliului unic, care a a-

Brad sarcini

abordează aces- 
organismul în

membrilor cooperatori, pre
cum și cele sătești. Practic, 
am cuprins întreaga sufla
re a producătorilor agri
coli din teritoriu.

în toate unitățile au fost 
stabilite programe concre
te care să determine mobi
lizarea activă a tuturor de
ținătorilor de terenuri, in
diferent de natura proprie
tății, pentru realizarea sar
cinilor stabilite. în consi
liile de conducere ale coo
perativelor agricole au fost 
aleși cei mai activi membri 
cooperatori, capabili și ho
tărîți să asigure o aseme
nea mobilizare.

Interviu realizat de 
CORNEL ARMEANU

(Continuare în pag. a 2-a)



Propunerile oamenilor muncii - orientate prioritar 
spre problemele de bază ale producției

Eforturi conjugate, 
muncă bine organizată LI'

Principala sarcină ce 
revine colectivului de oa
meni ai muncii de la Ex
ploatarea minieră Deva, 
trasată de conducerea 
partidului, este de a ex
trage cantități sporite de 
minereuri complexe ți cu
prifere pentru cerințele e- 
conomiei naționale. Nu 
s-ar putea spune că aceas
tă importantă sarcină nu 
se materializează aici cu 
bune rezultate. Pe două 
luni și jumătate planul 
producției marfă a fost de
pășit cu 2,8 milioane lei, 
la minereu cuprifer extras 
cu 5,1 la sută, la minereu 
prelucrat cu 5,4 la sută. 
De asemenea, la toate me
talele prevederile au fost 
îndeplinite, exploatarea s-a 
încadrat în cheltuielile de 
producție și în consumu
rile specifice planificate, 
realizînd unele economii 
de materiale.

Meritul obținerii acestor 
frumoase realizări revine 
minerilor de Ia Deva și 
Muncel, dar șl preparato
rilor, preocupați zi de zi 
de creșterea coeficientului 
de -ecuperare a metalelor 
din steril. Angajarea fer
mă pentru aplicarea nea
bătută a indicațiilor date 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu privire la 
realizarea exemplară a 
planului de producție la 
toți indicatorii, atragerea 
tot mai largă a specialiș
tilor, a oamenilor muncii 
la soluționarea operativă a 
sarcinilor curente și de

Sâ determinam o puternica 
angajare a tuturor forțelor 
pentru înfăptuirea sarcinilor

(Urmare din pag. 1)

— Am înțeles că stadiul 
dezbaterilor, al stabilirii 
măsurilor ce se impun este 
deja depășit. La ce se lu
crează în prezent pe scară 
mai largă ?

— Urmărim înfăptuirea 
pas cu pas a programelor 
și măsurilor adoptate. Am 
început cu cîteva probleme 
de fond, între care cea 
mai importantă ni se pare 
folosirea întregului fond 
funciar. Pentru aceasta se 
află în desfășurare cîteva 
acțiuni concrete: identifi
carea tuturor terenurilor 
din localități, din incintele 
unităților și repartizarea 
acestora cetățenilor pentru 
a fi lucrate; colectivele 
constituite în fiecare loca
litate verifică toate supra
fețele de teren, destinația 
lor, stabilind măsurile ce 
se impun pentru creșterea 
producțiilor la hectar, des
țelenirea a 50 hectare de 
pășuni și finețe naturale, 
afînarea adîncă a 670 hec
tare, decolmatarea șanțuri
lor și săparea rigolelor pe 
53 km, care să elimine ex
cesul de umiditate pe o 
suprafață de 540 hectare. 
De asemenea, au început 
lucrările de defrișări, cu
rățări de tufe,' mărăcini, 
nivelări, care vor cuprinde 
4 100 hectare, iar alte 2 900 
hectare de pășuni și finețe 
naturale vor fi tratate cu 
îngrășăminte chimice și na
turale.

Măsuri asemănătoare în
treprindem și în privința 
creșterii producției vegeta
le și a celei din zootehnie, 
în legumicultura și pomi
cultură, atît pentru unită
țile socialiste, cît și pentru 
gospodăriile individuale.

— Am constatat că atît 
la nivelul consiliului unic 
cît și în unitățile aparți
nătoare există programe de 
măsuri bine gîndite, temei

perspectivă sînt, fără în
doială, la ora actuală, ele
mentele esențiale ce ca
racterizează activitatea co
lectivului exploatării.

— Dorința de a munci 
mai bine zi de zi, mai e- 
ficient — sublinia tovară
șul Cornel Gros, secretar 
cu probleme organizatorice 
al comitetului de partid al 
unității — este firească în 
noile condiții create, cînd 
minerul sau preparatorul 
se poate exprima, mani
festa convingător în cali
tate de proprietar, produ-

EXPLOATAREA MINIERĂ DEVA

câtor și beneficiar. La E.M. 
Deva interesul pentru soar
ta producției a crescut con
siderabil. Începînd din a- 
bataj și pînă Ia locurile 
de muncă de la suprafață, 
muncitorii depun eforturi 
pentru a realiza planul cu 
cheltuieli mici, fac propu
neri pentru buna derulare 
a producției, pentru înlă
turarea unor neajunsuri 
proprii.

— Adevărul este — a 
completat tovarășa Maria 
Trif, secretarul consiliului 
oamenilor muncii — că oa
menii noștri nu mai aș
teaptă o anume ședință 
pentru a face o propunere 
de larg interes. Pentru că 
frecvent se intilnesc cu ca
drele de conducere ale în
treprinderii. direct la locu

din Programul
nic fundamentate și eu un 
pronunțat caracter anga- 

. jant. înfăptuirea lor depin
de, evident, de modul în 
care vor lucra birou, coor
donator, toate organele co
lective de conducere din 
teritoriu, toate cadrele. Ce 
ne puteți spune in legătu
ră cu aceasta, tovarășe se
cretar ?

— Am pus un accent 
deosebit pe caracterul cu
prinzător și concret al pro
gramelor, pe nominalizarea 
sarcinilor și acțiunilor sta
bilite cu termene, pentru 
a fi astfel controlaoile in 
timp. Programul consiliu
lui unic este conceput ast
fel incit biroul coordonator 
să acorde un sprijin cit 
mai consistent comitetelor 
comunale de partid, orga
nizațiilor de partid din 
C.AP., I.A.S. și SAÎ-A., 
consiliilor de conducere ale 
cooperativelor agricole. 
Concepem în acest mod în
treaga activitate întrucât 
exigențele sarcinilor anului 
1984 sînt deosebit de soli
citante, cer un efort cu to
tul deosebit, încărcat de 
răspundere comunistă, de 
angajare foarte activă, de 
ordine și disciplină — așa 
cum se subliniază în cuvân
tarea secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la con
sfătuirea de la Mangalia, 
din august 1983.

De aceea, unul dintre o- 
biectivele stilului și meto
delor de lucru ale birou
lui coordonator este spri
jinirea directă și eficientă 
a organelor de conducere 
Colectivă, întărirea răspun
derii personale, sporirea te
nacității, a insistenței pînă 
la finalizarea tuturor mă
surilor. Vom manifesta și 
mai multă exigență față de 
modul în care cadrele de 
conducere din unități îșl 
perfecționează organizarea 
și planificarea muncii, cum 

rile lor de muncă, apoi știe 
orice muncitor că ușa di
rectorului, a secretarului 
comitetului de partid Ie 
este tn permanență des
chisă.

— Cu prilejul adunări
lor generale ale oameni
lor muncii din toamna a- 
nului trecut și din acest 
an, cite propuneri s-au fă
cut, ce au vizat ele și cum 
au fost soluționate 7

— în total s-au făcut 16 
propuneri. 13 în noiem
brie 1983 și 3 februarie 
a.c. Ele sînt orientate spre

problemele majore ale pro
ducției, cum sînt intensi
ficarea ritmurilor de ex
tracție și prelucrare a mi
nereurilor, creșterea pro
ductivității muncii. îmbu
nătățirea aprovizionării eu 
materiale a locurilor de 
muncă, asigurarea de noi 
utilaje, autorizarea unor 
artificieri, completarea e- 
fectivelor la iazul Here 
pcia, îmbunătățirea apro
vizionării cu alimente, a- 
sigurarea unui număr ma 
mare de apartamente pen
tru mineri și altele. In 
funcție de problemele ri
dicate ele au fost analiza
te, considerîndu-se ?ă opt 
sînt de competența exploa
tării, șase a centralei mi
nereurilor, una a Ministe
rului Minelor și una a

unic
acționează pentru aplica
rea hotâririlor legilor, 
cum :mp.n _ad-e.e tehni
ce respectarea tehnologiilor 
ia culturile ce le av>m, a 
perina* alor optime de se
mănat și întreținere.

în acest spirit am făcut 
și repartizarea membrilor 
biroului coordonator pe co
mune și unităti agricoie. 
cerîndu-le să ajute con
cret In organizarea, plani
ficarea și desfășurarea e- 
fectivă a acțiunilor, -ă par
ticipe la tot ce se între
prinde acolo și să soluțio
neze operativ greutățile cu 
care se confruntă colecti
vele. Pe de altă parte, vom 
întări controlul sub toate 
formele, cerând tuturor ca
drelor. indiferent de func
ție, sâ raporteze asupra 
modului in care iși aduc la 
îndeplinire însărcinările 
primite, întărind exigența 
și intransigența față de 
orice lipsuri și abateri.

în prezent se af’ă in pli
nă desfășurare acțiunea de 
contractare și merge bine 
la Băița (porcine), Ribița 
(la lapte), crescînd mult 
față de anii precedenți can
titățile contractate și pre
date în toate comunele și 
orașul Brad. Avem un nu
măr mare de familii care 
au încheiat contracte la ni
velul prevederilor Progra
mului unic, in frunte aflin- 
du-se organizațiile de partid 
din Tîrnava, Ribicioara de 
Sus, Dumbrava de Sus, Ca- 
raci și altele.

Urmărim cu insistență 
creșterea în acest an a 
producțiilor în unitățile 
care în anii trecuți au ob
ținut rezultate mai slabe.

Sîntem convinși că uni
tățile din consiliul unic 
Brad dispun de posibilități 
reale pentru îndeplinirea 
sarcinilor ț.î vom acționa 
cu toată hotărîrea pentru 
aceasta.

Consiliului municipal al 
sindicatelor Deva. Dintre 
acestea, 15 au fost rezol
vate în scurt timp, iar răs
punsurile au fost aduse la 
cunoștința oamenilor cu 
prilejul ședințelor de gru
pe sindicale. Iar una, refe
ritoare la completarea e- 
fectivelor de muncă pen
tru lucrările geologice la 
mina Vețel — autor ing. 
Aurel Marina, de compe
tența C.M. Deva, este în 
curs de rezolvare.

— In consiliul oameni
lor muncii — sublinia ing. 
loan Stănculescu. directo
rul exploatării — se urmă
rește cu maximă atenție 
modul de soluționare a 
propunerilor la termenele 
prevăzute. Membrii acestui 
organ de a utocondocere 
muncitorească și autoges- 
tiune economico-flnanciară 
desfășoară o activitate sus
ținută. convingătoare de 
informare a oamenilor 
muncii cu problemele dez
bătute și ho țări rile luate 
la acest nivel, fiind, in a- 
celași timp, primii care ac- 
țior.eazg ra perseverentă 
răspundere in vederea În
deplinirii lor. Sbt convins 
că succesul nostru tn pro
ducție a-e Ia bază tocmai 
legătura aceasta strinsă cu 
oamenii, stilul de muncă 
dinamic adoptat la toate 
nivelurile, cit și seriozita
tea cu care sînt soluționa
te propunerile făcute de 
oamenii muncii.

LIVIU BRAICA

Ceeprrativ> mestesugârruseâ „Moțul- Brad. Aspect din secția broderie mecanică.

Fiecare 
în cîmp 

(Urmare din pag. 1)

Duminica trecută și iuni 
s-a muncit La insâmînțarea 
mazării la cooperativele a- 
gricole de producție din 
Gurasada, Ilia și Dobra, 
în ceie două zile s-a mun
cit cu spor pină seara târ
ziu, astfel că 9e preconi
zează ca in cursul zilei 
de azi (21 martie) să se 
încheie lucrarea pe toată 
suprafața planificată — 50 
ha.

Luni a început plantarea 
cartofilor la C.A.P. Burjuc. 
Maria Nicula, inginerul 
șef al unității, ce coordona 
îndeaproape efectuarea lu
crării în tarlaua de la Tă- 
tărăști, ne spunea că a 
început cultivarea cartofi
lor imediat ce s-a zvmtat 
solul după fulguiala de luni 
dimineața. S-a semănat 
într-un pat germinativ pre
gătit cu multă grijă de 
către mecanizatorii Virgil 
Țudosim, TeofiJ Suba, Cră
ciun Cloază șl Iosif Orșa. 
Plantatul îl efectuează 
loan Căllan, unul dintre 
cei mai buni mecanizatori 
ai secției din Burjuc.

— Ne străduim să fo
losim din plin fiecare oră

(Urmare din pag. 1)

este o dovadă că se poate. 
Stabilizarea producției zil
nice la 2100 tone presu
pune însă eforturi și la 
cocserie și la aglomera- 
tor, la transporturi, la ma
șina de turnat fontă pe 
bandă. Se impune înainte 
de toate ca fiecare om să 
fie responsabil conștient 
la locul său de muncă 
pentru îndeplinirea sarcini
lor încredințate. Numai 
dacă fiecare, de la direc
tor la muncitor, iși va face 
datoria cu răspunderea cu
venită. întregul colectiv al 
combinatului va putea ra
porta realizarea integrală a 
planului. în acest sens, 
măsurile stabilite vizează 
întărirea ordini: și disci
plinei. crearea unui front 
comun împotriva celor ce 
se abat de la normele de 
comportare în muncă. Nu 
vor mai fi tolerate nici 
un fel de abateri de 
Ia disciplină. nici 
w= fel de Justificări, se va 
pune capăt obiceiului unor 
cadre de condu'ere de a 
se văicări. tn loc de a 
a--tx>--a in vederea rezol
vări: problemelor pentru
ra*’? <fnt retribuite.

O altă cale de acțiune 
este af:-marea gi-dirii teh
nice. inginerești, chemată 
să contribuie la înnoirea 
tehnologiilor de fabricație, 
reducerea consomurilor ma
teriale. creșterea indicilor 
de utilizare a ta-v»ritătilor 
productive, a OEtar de ca-

tn f3-u bi-nui-j- comite

oră bună de lucru 
- folosită din plin!

bună de lucru și să efec
tuăm o lucrare de cea 
mai bună calitate — a con
chis inginerul șef.

Despre utilizarea la ma
ximum a timpului, ca și 
despre calitatea lucrărilor 
pe ogoare am discutat și 
cu Mircea Jivan, inginerul 
șef al C.A.P. Dobra, care 
ne-a spus :

— Avem de cultivat cu 
cartofi o suprafață de 35 
ha ce se pregătește în aces
te zile de către mecaniza
torii Ioan Miron și Marius 
Dates. Miercuri, 21 martie, 
vom începe plantatul car
tofilor.

— în 1984, așa cum a 
indicat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, trebuie 
să se obțină producții a- 
gricole record. Cum asigu
rați Îndeplinirea acestui 
obiectiv, in cultura car
tofului 7

— Am sortat cu grijă 
cartofi: de sămânță, iar te
renul l-am fertilizat în în
tregime cu gunoi de grajd, 
sare potasîcă șl îngrășă
minte complexe. Patul ger
minativ este pregătit eu 
multă atenție. Mașina de 
cultivat am reglat-o pen

tului de partid, a consi
liului oamenilor muncii, a 
întregului colectiv de si- 
derurgiști s-au pus sarcini 
a căror finalizare este pe 
deplin posibilă, subliniin- 
du-se că planul de produc
ție pe acest an se poate 
realiza. Organului de 
partid, celui de conducere 
colectivă le revine în 
acest sens o mare și per
manentă răspundere. Asi
gurarea echilibrată a mem
brilor de partid pe schim
buri, a asistenței tehnice 
la fiecare loc de muncă, 
acțiuni permanente, perse
verente pentru prevenirea 
strangulărilor pe fluxul 
productiv, efectuarea revi
ziilor preventive la utilaje 
și agregate, dar, mai cti 
seamă, creșterea răspunde
rii personale a fiecărui 
lucrător în postul ce i s-a 
încredințat — sînt tot 
atîtea cerințe de a căror 
rezolvare depinde îndepli
nirea planului la producția 
fizică.

Colectivul de siderurgiști 
de ia Călan are înalta în
datorire patriotică de a 
a ționa în spiritul indica
țiilor și orientărilor for
mulate de «ec-etarul gene
ral al partidului, tovarășul 
K^o’ae Ceaușescu, în ve
derea sporirii producției 
de cocs și fontă cenușie 
■ie 'are tara are nevoie, 
■H-ntru a întîmmna cu rea- 
'iză-i de înalt prestigiu 
muncitoresc istoricele eve
nimente ale anului — 40 
de ani de la eliberarea 
patriei și Congresul al 
Xiîl-lea al pa-tidu'ui.
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tru a asigura 65 000 plante 
la hectar, ceea ce ne va 
permite să îndeplinim pla
nul de producție stabilit 
pentru acest an de 21000 
kg cartofi la hectar.

încereînd o apreciere 
generală asupra modului 
cum se desfășoară campa
nia. de primăvară în 
C.U.A.S.C. llia se poate 
spune că se muncește cu 
hărnicie în majoritatea uni
tăților. Pe fondul acesta 
însă se manifestă și as
pecte ce nu se încadrează 
în această apreciere. Iată 
cîteva : La C.A.P. Sirbi 
și Teiu n-a fost pregătit 
și semănat nici un mp de 
pămînt. La C.A.P. Zam 
pregătirea patului germina
tiv a început cu întârziere, 
pînă marți seara realizîn- 
du-se doar 10 ha.

Este necesar ca factorii 
de conducere din unitățile 
menționate ți în special 
inginerii șefi ai celor trei 
cooperative — Teodor So
lomon, Lucia Onițiu și So
rin Moraru — să declan
șeze Intr-un timp cît mal 
scurt lucrările ce se cer 
efectuate pe ogoare, să se 
Implice mai mult în buna 
organizare și desfășurare e 
acestora.
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tre minus 1 
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Autofinanțarea la casa de 
cultura e... acasd

Deschiderea spre marele 
public a activităților Casei 
de cultură din Deva s-a 
făcut încet, dar sigur. în
cet, pentru că formarea 
personalității unui colectiv 
se realizează prin valori, 
iar ca să atingi dimensiu
nile acestora e necesară o 
muncă stăruitoare, tenace, 
însoțită permanent de atri
butele 
a 
la 
municipiul 
tă cu afirmarea formații
lor artistice reprezentative 
ale acesteia — ansamblul 
folcloric „Silvana", grupul 
de recitatori, montajul li
tera r-muzical, teatrele de 
adulți și de păpuși ș.a. — 
remareîndu-se și activită
țile din cadrul Universi
tății cultural-științifice ce 
ființează pe lingă așeză
mântul de cultură. Și, în 
timp ce formațiile artistice 
au cucerit lauri în Festi
valul național „Cintarea 
României", activitatea 
cursurilor și cercurilor teh
nice ale universității cultu
ral-științifice a ocupat pri
mele locuri pe 
1982 — locul al 
pă municipiul 
în 1983 — locul

Un asemenea 
se cîștigă oricum, iar oda
tă cîștigat trebuie onorat. 
Și aceasta în condițiile în 
care cerințele autofinanță
rii au devenit probleme 
prioritare ale activității a- 
șezămintelor de cultură.

— Consiliul nostru de

fost
Casa

calității. Cerința 
înfăptuită 

de cultură din 
Deva, oda-

țară. în 
II-lea (du
ll ucu rești), 
I pe țară I
statut nu

conducere a analizat cu 
toată răspunderea proble
ma autofinanțării, eu atît 
mai mult cu cît planul pe 
acest an este deosebit de 
mobilizator. Am stabilit — 
ne spune prof. Sandu Po
pescu, directorul Casei de 
cultură din, Deva — un 
program de măsuri bine 
conceput, prin care am cău
tat să aducem noutăți, 
atît prin cursurile și cer
curile universității cultural- 
științifice, cit și prin reali
zarea unor spectacole cu 
formațiile artistice.

— în cadrul universită
ții, pe lingă cele 33 cursuri 
pe probleme de populari
zare a documentelor de 
partid și de stat, a legisla
ției muncii, cursurile de 
istorie și civilizație româ
nească, de istorie univer
sală, de etică, estetică, bio
logie — organizate cu pre
cădere în întreprinderi și 
instituții, funcționează și 
44 de cercuri tehnico-apli- 
cative. Desigur, cele mai 
solicitate sînt cercurile de 
balet pentru copii, de croi
torie, radio-tv., desen teh
nic, noțiuni introductive 
despre proiectări de con
strucții civile și industriale, 
operator mașini calcul și 
altele. Pentru că ființarea 
unor asemenea cercuri are 
un mare rol în realizarea 
autofinanțării așezămintu- 
lui nostru, ne-am propus 
— arată instructorul A- 
vram Dara — inițierea u- 
nor noi cercuri: de cos
metică, acupunctură, gim-

Condițiile socials din secții
■ g g Iîn atenția comitetului 

sindicatului din înirepimdereii

— Asigurarea condițiilor 
sociale în secții; acolo 
unde iși desfășoară activi- 
tatea, pe trei schimburi, 
citeva sute de muncitoare
— subliniază Otilia Andră- 
șescu, președinta comitetu
lui sindicatului de la Țe- 
sătoria de mătase Deva, 
este o preocupare perma
nentă a noastră. Pentru a- 
bonații microcantinei se a-

. sigură zilnic un meniu con
sistent, iar bufetul de in
cintă este aprovizionat cu 
sortimente diverse de dul
ciuri, 
toare. Recent au fost înlo
cuite chiuvetele deteriora
te de la grupurile sociale 
ale celor trei secții, iar la 
căminul de nefamiiiști a 

i fost asigurată lenjeria de 
‘ pat pentru iarnă și vară. 
I în general luminozitatea și 
j căldura sînt bine dozate în 
1 fiecare sală.

— în scopul perceperii 
diminuate a zgomotului 
produs de războaiele de 
țesut și evitării hipoacu
ziei, fiecare muncitor de la 
secția țesătorie a primit 
căști antifonice — sublinia
ză Vitali* Stavilă, tehnician 
principal cu protecția mun
cii. Iluminatul a fost loca
lizat pe 
du-se o 
bună a 
muncă.

Ce am mai constatat, față 
de cele declarate de inter
locutorii noștri ? Există un 
cabinet medical modern, 
dotat cu mobilierul și in
strumentarul necesar con
sultațiilor, în cadrul căruia 
o cameră specială este des
tinată examenelor gineco
logice.

— Avem întocmit un 
program de lungă durată
— subliniază dr. Magdale
na Tot — conform căruia, 
în fiecare miercuri, prin 
rotație, se deplasează un 
specialist pentru efectuarea 
consultațiilor de specialita
te. în baza acestei planifi
cări, va urma să se depla
seze și echipe de medici 
specialiști O.R.L., oftalmo
logie și psihiatrie.

Tot aici s-a izolat fonic 
o sală ce va fi destinată 
testării acuității auditive.

prăjituri și râcori-

j I
i

mașini, obținîn- 
luminozitate mai 
fiecărui loc de

ceunor controale periodice 
vor urmări adaptabilitatea 
la condițiile de zgomot. 
Numai ea, deocamdată este 
încinsă. Se așteaptă dota
rea ei cu aparatură nece
sară. Vestiarele și grupuri
le sociale de la atelierul 
preparație și de la țeșă- 
torie, camera intimă a fe
meii — sînt ordonate.

„±.a noi, la finisaj — ne 
spunea Șimo Susana, apa 
caldă este foarte necesară 
pentru spălatul pe mîini. 
în general avem, dar se 
mai intîmplă și să nu 
curgă". Aici, ca și la cele
lalte vestiare, dușurile sînt 
defecte, unora le lipsesc ro- 
zetele, altele sînt incom
plete.

Punctul de prim-ajutor 
de la țesătorie este prevă
zut cu trei cutii — pentru 
fiecare schimb. Tînăra Flo- 
rica Todea, care răspunde 
de unul dintre aceste punc
te, ne demonstrează că lip
sește din dulăpior pansa
mentul steril. „într-o sea
ră, la ora 18,00 s-a acci
dentat o colegă la un de
get. Am fost nevoiți s-o 
trimitem la spital pentru 
că n-am găsit pe nimeni la 
cabinetul nostru medical".

„Pe lingă dotarea came
rei de audiometrie cu apa
ratura necesară, comitetul 
sindicatului și-a mai pro
pus — completează Otilia 
Andrășescu — să ia mă
suri pentru repararea aco
perișului întregii unități și 
a căminului de nefamiiiști, 
ca și amenajarea unui puț 
propriu de apă potabilă".

Nu trebuie să fie scă
pată din atenția celor care 
răspund de protecția mun
cii nici dotarea punctelor 
de prim-ajutor cu tot ceea 
ce prevede regulamentul 
în acest sens și nici apli
carea de către femeile care 
muncesc în secția țesătorie 
a căștilor antifonice care, 
după cum am văzut, nu 
sînt folosite decît de foar
te puține muncitoare. Un 
semn de întrebare se ridi
că și în ceea ce privește 
respectarea orelor de pro
gram de către personalul 
mediu medical.

E. ȘINA

naștică ritmică pentru co
pii, gimnastică de întreți
nerea condiției fizice 
pentru femei, și mai 
avem în Vedere reo'gani- 
zarea cursului de depana
re auto în colaborare cu 
A.C.R. Avem în intenție și 
un curs de desing și vrem 
să organizăm pe principii 
noi, mai bune, mai atrac
tive, cercul de turism. Sint 
cursuri și cercuri pe care 
le coordonăm împreună cu 
tovarășul Victor Murășean 
și care fac ca zilnic, de la 
orele 7 la 21. pragul casei 
de cultură să fie 
4—500 de tineri 
nici.

Zilnic, 4—500 
și virstnici trec pragul ca
sei de cultură. Iată atitu
dinea față de cultură, care 
este semnul distinctiv al 
civilizației. Și acestor 4— 
500 de oameni de toate ca
tegoriile socioprofesionale 
și de toate virstele, li se 
oferă acel CEVA care îi a- 
trage și astăzi și mîine 
spre așezămînuil de cultu
ră, pentru că acel ceva in
cumbă valorile calității. A- 
cestor sute de amatori ai 
cursurilor și cercurilor teh- 
nico-aplicative li se alătu
ră alte sute — iubitorii ar
tei dramatice, coregrafice, 
muzicale. Ultimele specta
cole ale ansamblului fol
cloric „Silvana" stau măr
turie. Trei reprezentații cu 
spectacolul „Mureșan cu 
țundră sură", toate trei sus
ținute în aceeași zi pe sce
na casei de cultură, s-au 
desfășurat în fața unor 
săli arhipline. Cu aseme
nea spectacole prezentate 
la sediu și in deplasare, 
cu interesul pentru înnoi
rea repertoriilor, dar și a 
cercurilor de diferite pro
file, cu acțiuni pe cît de 
atractive pe atît de educa
tive, colectivul casei de 
cultură poate spune că își 
îndeplinește rosturile edu
cative și, în același timp, 
și pe cele fără de care nu 
poate ființa — ale autofi
nanțării.

trecut de 
și vîrst-

de tingiri

LUCIA LICIU

Fer irita trudă
Ne întrebam deseori, 

privindu-i dansind pe 
membrii ansamblului fol
cloric „Silvana" al Casei 
di cultură Deva, de unde 
atita energie,' farmec și 
candoare ? Răspunsul 
aveam să-l aflăm curind: 
muncă, dăruire, pasiune, 
talent și... mult suflet.

Oameni cu cele mai 
: instala- 

_ țesătoare, 
se transformă, 

seară. Ic repe- 
speetaco’e, în 

maeștri ai don-

diverse profesii : 
tori, strungari, 1 
profesori 
seară de 
tiții sau 
ade votați 
sulul popular, dărurndu-ne 
clipe de neu'tat O lumi
na lăuntrica o sufletului 
irumpe ca o flocără in 
ochii dansatorului, atunci 
cind oduce pe scenă bu
curia de a trăi f'umos 
și curat

Cu „Pădu'er.ească", 
„Țarina", „Fecio'ecsîa", 
..Hațegana", ansamblul 
„Silvana" aduce în scenă 
momente de artă auten
tică.

îndrumat cu pricepere 
și profesionalism de că
tre maestrul coregraf Ti
tus Bu'ducea, ansamblul 
folcloric „Silvana" și-o 
confirmat înalta valoare 
în spectacole apreciate în 
județ, în turneele din țară 
si din străinătate. Ediția a

IV-a a Festivalului națio
nal „Cintarea României" 
a adus ansamblului, ală
turi de olte numeroase 
premii, locul doi la faza 
republicană pentru spec
tacolul de creație folclo
rică „Pe-un picior de 
plai", gen nou, ce reu
nește mai multe variante 
sub core se irrtilnește. in 
județul nostru, balada 
„Miorița"-

Drogos tea pentru fru
mos i-a schimbat. S-au 
legat aici prietenii traini
ce. Unii s-cu cunoscut 
oici, s-au căsătorit, ia' 
astăzi iși oduc copiii 'a 
repetiții și Io spectaco'e.

Autenticitatea dansului, 
o portului, o strigăturilor, 
măiestria și pricepereo cu 
care sint prezentate spec
tatorului, seriozitatea cu 
care se muncește fac din 
acest ansambfu ortistic 
unul din cele mai valo
roase mesagere afe artei 
populare din județ.

Ropotele de aplauze 
din timpul și de la sfir- 
șitul fiecărui spectacol 
răsplătesc cu generozita
te fericita trudă a celo' 

la „Silvana".

FELICIA TR1FAN 
IOVÂNESC 

corespondent

In fiecare duminică se acționează cu mijloace mecanice 
și forțe umane la amenajarea viitorului parc al orașului 
Hațeg. Foto : AUREL ANCA

UN ACT CONDAMNAT DE LEGI Șl NORMELE MORALE

întreruperea cursului normal ai sarcinii
„...Medicul trebuie să ajute Ia naștere, 

și nu să întrerupă cursul firesc al vieții ! 
fel de medic, ce fel de om este acela care încalcă atît 
principiile de etică profesională (. . .) care 
legile naturii, legile statului, legile 
ciale ?“

Faptele s-au petrecut, 
și pentru ele s-a primit 
sau se va primi pedeapsă, 
întoarcerea la 
dinaintea lor 
posibilă. Din 
mai e posibilă 
rarea răului făcut 
ele societății. Căci fap
tele la care ne referim 
sînt condamnate de legi 
și de normele noastre 
morale, ele se numesc în
treruperi fără motive de
monstrate pe calea știin
ței medicale a cursului 
normal al sarcinii. Supri
marea în acest fel, fie și 
în germene, a vieții este 
un act ce prejudiciază 
grav sănătatea și vigoa
rea națiunii.

Sînt cu atît mai con
damnabile acele fapte, cu 
cît au fost săvârșite de 
oameni care au depus ju- 
rămîntul lui Hipocrate 
sau care au purtat hala
tul alb în care sîntem o- 
bișnuiți să-1 vedem pe 
cadrul medical ce veghea
ză la sănătatea semeni
lor săi.

Doina R., Isabela A., 
Katalina I., Maria Ch. 
erau candidate la înalta 
misiune de mamă. N-au 
ajuns să dea viață altei 
vieți din trupul lor pen
tru că au întâlnit-o pe ea, 
„binevoitoarea" în hala
tul alb, asistentă medica
li la secția obstetrici gi- - 
necologie a Spitalului din

starea de 
nu mai e 
păcate nu 
nici repa- 

prin

NICOLAE

la viață 
(. . .) Ce

încalcă
dezvoltării So-

CEAUȘESCU

vremea socote-Deva. La
Iilor, Cornelia Cranciova, 
căci ea este cadrul medi
cal nedemn de această 
calitate, a plecat capul 
sub povara rușinii. Mese
ria ei de toate zilele era 
aceea de a îngriji noii 
născuți. Condamnată cu 
executarea pedepsei la lo
cul de muncă, ea are zi 
de zi sub ochi trupșoa- 
rele plăpînde, abia venite 
pe lume, unele prin ade
vărate sacrificii din par
tea celor care au accep
tat să le dea viață.

Eleonora Pătrășcoiu era 
moașă la dispensarul co
munal Teliuc. Trei avor
turi provocate au fost re
ținute în sarcina ei de or
ganele de cercetare pe
nală, care 
judecată.

Trist și 
fie sufletul acelei femei 
care trăiește cu conștiin
ța vinovăției că a împie
dicat venirea pe lume a 
unor copii.

Iuliana P., Virginia- 
Paulina F., Liliana P., 
Violeta I., Carmen D. și 
Maria V. erau alte șase 
posibile mame. Nici ele 
n-au vrut să trăiască bu
curia maternității. Le-a 
„ajutat" să nu o mai cu
noască tot un om în ha
lat alb. Cînd una dintre 
ele era aproape să trea
că granița neființei din 
cauza intervenției incom-

au trimis-o în

gol trebuie să

plete și pripite făcute de 
Radu Pătrășescu, medic 
primar la Spitalul din 
Deva, cercetat sub stare 
de arest pentru faptele 
sale, atunci deci cînd dis
perarea pusese stăpînire 
pe ea. Violeta I. s-a în
credințat altor medici 

- spre a o salva. Ceea ce 
nu se putea ascunde mul
tă vreme, a ieșit la lumi
nă: medicul ginecolog fă
cea ilegal întreruperi de 
sarcină. Și ca orice acti
vitate ilegală, și aceasta 
avea riscurile ei. Suflet 
„caritabil", medicul între
rupea cursul unor vieți 
pe „tarife" care frizează 
uneori ridicolul, iar alte
ori vădesc rapacitate: de 
la 1 kg de lînă la 5 000 
lei. Sînt adevăruri ce nu 
mai pot fi tăgăduite. Un 
medic în pragul pensio
nării s-a acoperit de ru
șine și s-a dezonorat pro
fesional. Pentru ce ? Pen
tru bani.

„Sînt unii medici care 
și-au creat o bază de cîș- 
tig din practicarea avor
turilor. Or este inadmisi
bil ca pe seama viitoru
lui poporului, al națiunii 
noastre, unii medici să-și 
creeze câștiguri" — afir
ma secretarul general al 
partidului în cuvintarea 
rostită la plenara lărgită 
a Consiliului Sanitar Su
perior, Pe bună dreptate 
acei medici, acele cadre 
medicale, toți cei care se 
dedau la asemenea acte 
primesc replica aspră dar 
dreaptă a legii.

Căpitan IOAN ARSENIE 
șef serviciu in codrul 

Inspectoratului 
județean de interne

I 
ț

ț

I
I

J

j

*

INCORECTĂ 
Șl OBRAZNICĂ !

„Nu de puține ori in 
ziar s-a luat atitudine îm
potriva abaterilor de la ț 
etica și normele comercia- i 
le — ne scrie Constantin ’ 
Bucerzan, muncitor la Ti- ț 
pografia Deva. Se pare i 
insă că aceste apucături ’ 
n-au dispărut încă din ț 
practica unor lucrători dm 1 
comerț. Așa mi s-a intim- ? 
plot și mie în ziua de 13 ț 
martie, la magazinul cu i 
autoservire nr. 9 din car- ) 
tie ral „Progresul". După ' 
ce mi-a spus că nu mai 
are pline albă, ci numai 
intermediară, vinzătoorea 
Adriana Tripon a luat sa- \ 
cosa de la un cunoscut 1 
și, din magazie, i-a adus / 
pline albă. Întrebată Je ț 
ce procedează așa, fot ea i 
s-o supărat, răspunzînd ! 
foarte obraznic și insul- i 
tîndu-ne. Nici intervenția-1 
șefei de unitate n-a po- 
tolrt-o. Nu este prima da
tă cînd procedează așa. 
Cred că asemenea per
soane aruncă cu noroi rn

munca tuturor lucrătordor 
din comerț". Aveți drep
tate, iar noi așteptăm de 
la cei în drept măsurile 
de rigoare.

I
I
I
I

I

i

*
L
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JUMĂTĂȚI DE ZILE...

Pauil Lingurar, losd 
Bumbi, loan Dumitrescu, 
muncitori constructori pe 
șantierul de locuințe din 
Lupeni, ori lipsesc nemo
tivat de la lucru, ori mun
cesc jumătăți de zile. Da
că li se atrage atenția, 
amenință că pleacă la 
mină și lasă șantierul. 
Cînd li se urează spor 
la muncă în altă parte, 
se răzgîndesc. Dar cole
gii ior constructori le-au 
spus-o drept in față: dacă 
nu se pun pe treabă, mar 
bine tară ei. Cu zile mun
cite pe jumătate sau de 
loc, nu mai ține I

„EXTRA” PENTRU 
PROPRIUL BUZUNAR

ț 
ț
*— Care este costul me

relor, tovarășe responsa
bil, pentru că etichetă de l 
prețuri nu văd ? ,
- 8,50 lei kilogramul, ț 

Sint de calitate „extra". 
Cum adică de c-alr- 
„extra" cînd unele 
cît nucile, iar altele 
mai m

ta te 
sînt 
sînt 
te stricate ?

— Așa le-am primii, așa 
le vindem !

Discuția am avut-o cu 
flie Diaconeasă, responsa
bilul unității nr. 18 o 
C.L.F. Orăștie - secția Sri- 
meria. Verif kind cele con
statate la unitatea armn- 
tită, am aflat de la M. 
Țîncu, responsabilul depe 
zitului, că unitatea a pri
mit (s-a confirmat și d'm 
nota de livrare) atît mere 
de calitatea „extra", cit 
și de calitățile I și a It-a. 
S-au vîndut insă toate fa 
calitatea „extra" ! Cum 
altfel se putea realiza 
ciubucul ? C.L.F. Orăștie 
este datoare să :a măsu
rile cuvenite.

•idt de iu mate-

ț

*CU TRACTORUL 
PE SEMĂNATURI

în
de

* 
I
I 
I
I

*

ț

Ferma din Șoimuș a 
treprinderiî județene 
exploatare ș! îmbutiâta- 
țire a pajiștilor a început 
executarea unor lucrări pe 
raza comunei Brănișco. 
Au fast duse la fața lo
cului două dormitoare mo
bile unde locuiesc cei ce 
efectuează noua investiție, 
lrr drumul lor spre loc»! 
stabilit, tractorul - ți ’ «ele > 7 
două remorci-dormitor ou 1 
intrat pentru a ocoli c 
groapă, într-o tarla semă- i 
notă cu orz a C.A.P. tfln » 
localitate, prod-ucind pa- ț 
gube. Vinovății trebuie'ia ‘ 
suporte consecințele. i

tatiU.de


?ag. 4

din zona epi- 
au fost distruse 

Un cutremur de 
a fost înregistrat,

rostita

★

pe navâe flotei a 7-a ame
ricane din Pacific.

amplasării
pe navele 

aflate

lumii să apere 
olimpic .joent-j 
umanității".

Noi acțiuni 
apărarea păcii

de poziție pentru 
și dezarmare

WASHINGTON 20 (A- 
gerpres). — Mișcarea îm
potriva războiului și. pen
tru salvgardarea păcii con
tinuă să ia amploare în 
Statele Unite, antrenînd 
cele mai variate categorii 
ale populației. După cum 
relatează agențiile interna
ționale de presă, în orașul 
Oakland a avut loc un 
simpozion al reprezentan
ților cercurilor de afaceri 
și financiare din Califor
nia, în cadrul căruia parti- 
cipanții și-au exprimat în
grijorarea în legătură cu 
creșterea cheltuielilor mi
litare și s-au pronunțat 
pentru adoptarea unor mă
suri eficiente pentru pre
întâmpinarea războiului și 
asigurarea păcii.

★
TOKIO 20 (Agerpres). — 

Federația organizațiilor de 
femei din Japonia a consti
tuit un Comitet de luptă 
împotriva amplasării de 
arme nucleare 
militare americane 
in Oceanul Pacific. în de
clarația publicată cu prile
jul constituirii se subli
niază pericolul pe care îl 
comportă pentru Japonia 
amplasarea de rachete nu
cleare de tip „Tomahawk"

★
ATENA 20 (Agerpres). — 

în cadrul conferinței in
ternaționale pentru prote
jarea idealului olimpic, găz
duită de localitatea Olym
pia, a fost adoptat un apel 
adresat tuturor organisme
lor internaționale — Intre 
care Organizația Națiunilor 
Unite, U.N.E-S.C.O. — și 
guvernelor din întreaga 
lume prin care se cere 
oprirea conflictelor arma
te, înghețarea înarmărilor 
nucleare și renunțarea 1a 
utilizarea forței în timpul 
Jocurilor Olimpice, urmînd 
să fie instituit astfel anticul 
armistițiu olimpic. în apel 
este, de asemenea, formu
lată dorința ca toate po
poarele 
idealul 
progresul

STOCKHOLM 20 (Ager
pres). — Desfășurarea de 
arme nucleare constituie 
o încălcare a dreptului in
ternațional și Împotriva sa 
trebuie deschise procese 
in instanțele juridice inter
naționale. a declarat Sear. 
McBride, laureat al pre
miului Nobel pentru pace, 
președinte al Biroului In
ternațional pentru Pace.

CUPA ROMÂNIEI
CORVINUL RAPID 3-1

(1-1; 0-0; 2-1; 3-1)
Spectatorii prezenți în 

tribunele elegantului sta
dion „Unirea" din Alba 
•Iulia — peste 16 000 — au 
aplaudat cu dărnicie un 
spectacol fotbalistic deplin 
reușit, iar în final, după 

■? prelungiri și victoria clară, 
categoric meritată a Corvi- 
nului. Au aplaudat inciusiv 
numeroșii suporteri rapi- 
diști reuniți intr-o galerie 
admirabilă, care, însă, 
de data aceasta a primit o 
replică similară din partea 
suporterilor hunedoreni, 
prezenți în număr mare 
și deosebit de atașați e- 
ohipei lor.

A fost un meci pe cit 
de dramatic pe afât de fru
mos, desfășurat intr-un 
tempo accelerat, deschis, 
cu dîrzenie și multă dărui
re de ambele părți. Și a 
fost reconfortantă atitudi
nea jucătorilor hunedoreni 
față de acest meci, luptând 
exemplar pentru a-și im
pune superioritatea. Cor
vinul a reușit complet să 
șteargă amintirea neșan
sei din meciul cu Chi
mia, printr-o mișcare auto
ritară în 
terilor, 
Klein, pcu,
de Gabor, Văețuș, Mateuț 
și L. Moldovan, de Oncu 
și Nicșa și nu în ultimul 
rfnd de Dubincîue și 
Alexa — toți cu mari 
merite în adjudecarea di
ficilei 
pentru că de la meciul 
din campionat, de la Hune
doara, echipa giuleșteană a 
marcat o evidentă crește
re de formă — fapt sim
țit de jucătorii hunedo- 
«reni în timpul primelor 
șo de minute de joc.

Deși hunedorenii au do
minat autoritar jocul, asi- 
gurîndu-și prin spectacu- 

ț -

teren a jucă- 
impulsionați de 

dezlănțuit parcă,

victorii. Dificilă,

pre-loase combinații o 
zență non-stop in careul 
rapidist, concretizată în
deschiderea scorului în

17 — dribling prelun- 
il lui Gabor, centrare 

întoarsă iui Klein, șut pu
ternic al acestuia și 1—0 
— și in numeroase alte 
ocazii, ei nu s-au putut 
desprinde in învingători 
decît în prelungiri- Fiindcă, 
la a doua lor ocazie 
(prima Ion Ion. în min. 
30), excelentul Manea nu 
poate fi oprit și mingea 
centrată de el a ajuns la 
același Ion 
trimis precis 
33).

A urmat 
contraindicată 
in care presingul hur.edo- 
rean a fost sufocant, dar 
în nici un fel Petcu, Co
jocarii și Gabor n-au reu
șit să trimită mingea in 
poarta lui Mânu foaia. 52, 
59, 64, 73), ci doar Kleir. 
a reușit să o trimită în... 
bara transversală (min. 
75), iar Cojocaru spulberă 
ultima speranță în min. 
89, la o altă centrare ex
celentă a lui Văetuș, pe 
care parcă îl prinde mai 
bine postul de fundaș. în 
repriza secundă absența 
golului decisiv a fost dra
matic trăită de întregul 
stadion. Au tymat prelun
girile și emoțiile în cele 
două tabere s-au întețit, 
însă, în min. 98 I>. Mol
dovan înscrie cu capul 
golul atât de așteptat, și 
prima repriză de prelun
giri se încheie cu avan
tajul Corvinului, și elimi
narea lui Manea, pen
tru gest nesportiv. în 
min. 108, o acțiune fru
moasă, urmată de o pasă 
inteligentă a Iui Gabor 
îî pune în situație de gol

Ion, care a 
în gol (min.

o repriză— 
cardiacilor.

■ MOSCOVA. - La 
Moscova a avut loc sem
narea acordului guverna
mental româno-sovietic, pri
vind cooperarea și livră
rile reciproce pe termen 
lung in domeniul industriei 
de aviație.

■ MAPUTO. - Președin
tele Mozambicului, Samora 
Machel, ți primul ministru 
sud-african, Pieter Botha, 
au semnat un acord „de 
neagresiune și bună veci
nătate*, transmite agenția 
mozambicană de știri AIM. 
O comisie comună de se
curitate formată din înalți 
reprezentanți va controla 
și sup-aveghea aplicarea 
acestui oco'd.

tn cwîntorea
CU prilejul Semnării docu
mentului. președintele mo- 
zem b'Can a o'ătat că s-a 
ajuns la acest acord in
elude faptului că „deose
birile dintre concepțiile
politice» econom ce și so
ciale sînt mori și chior 
antagoniste* :-tre Mozcm. 
b< și R.SA

a cărui intensitate, în zona 
epicentrului, localizat in 
regiunea Buhara, a depășit 
9 grade pe scara Med
vedev - de 12 grade. In 
orașele Gazlt, Buhara și în 
localitățile 
centrului 
clădiri. I 
pămînt < . ____
de asemenea, in Turkme
nistan. Populației din zo
nele calamitate îi este acor
dat ajutor pe linia organi
zațiilor unionale și repu
blicane.

■ MOSCOVA - După 
cum transmite agenția 
TASS, la 19 martie, ora 23 
fi 29 de minute (ora Mosco
vei), stația seismică „Taș- 
kerrt* a înregistrat un pu
ternic cutremur de pămint,

H KUWEIT. - Cele șase 
țări membre ale Consiliu
lui de Cooperare ol Golfu
lui (C.C.G.) studiază posi
bilitatea instalării unei con
ducte de petrol peste 
Peninsula Arabică, ale că- 
rei terminale se vor afla 
in Oceanul Indian - a 
anunțat agenția kuweitiană 
de presă Kuna. Potrivit 
agenției, finanțarea unui 
asemenea proiect ar ur
ma să fie asigurată în 
comun de țările C.C.G. — 
Arabia Saudită, Kuweit, 
Emiratele Arabe Unite, 
Bahrein, Qatar și Oman.

■ WASHINGTON. - Ba
lanța de plăți a S.U.A. s-a 
încheiat in anul 1983 cu 
un deficit record, de 40,8 

de dolari — a 
Ministerul ameri- 
comerțuluî. Pre
sold pasiv record 

de 15,5 miliarde

miliarde 
anunțat 
can o!
cedentul 
a fost 
de dolari s-a înregistrat în 
1978.

pe V. Stoica, 
portarul;
3—1. 
cate, 
renii 
re și

liber cu 
șut decis și 

Zarurile sînt arun- 
mai ales că hunedo- 
forțează în continua- 
obțin cea mai mare 

ocazie prin Gh. ~ 
singur cu Mânu 
careului 
încurcă. Pe acest 
marcăm câteva intervenții 
decisive ale lui Dubincuc 
și ultima in min. 110, a 
Iui Alexa, cu iotul excep
țională — acestea pe sea
ma unor rapide contraata
curi ale bbcureșteni'or. 
scăpați din chingi.

Pentru modul exemplar 
in care au luptat, pentru 
spectacolul oferit, jucăto-

mare,

Radu — 
in afara 

dar se 
fond re-

rii ți antrenorii Corvinu- 
lui au meritat aplauzele 
adresate cu 
ritâ și pe 
felicitări.

A arbitrat
rPii

căldură, me- 
această cale

Fi. Popescu
iești).

Corvinul: Alexa — 
șa. Dubmciuc, Oncu, 
tuș, Petcu (Stoica — 
87). Klein, Mateuț. L. 
dpvan. Gabor, 
(Gh. Radu —

Rapid : Mânu — Bâjan 
(Avram — min. 101), Sa- 
meș. I. Popescu, Ad. Du
mitru. Rada. Ion Ion, Șt. 
Popa. Petruț. Cojocarii 
(Aron — min. 107), Manea.

Nic- 
Văe- 
min. 
Mol- 

Cojocaru 
mia. 94).

NICOLAE STANCIU

ALTE REZULTATE
La Sibiu. Sportul Studen

țesc a cîștigat cu 3—1 
(1—0) meciul eu AS.A. Tg. 
Mureș, la capătul unui joc 
in care a dominat terito
rial marcând trei goluri 
prin Iorguiescj (min. 27), 
Munteanu I (min. 47) și 
Floria Grigore (min. 87). 
Punctul echipei din Tg. 
Mureș a fost înscris, în 
minutul O, de atacantul 
central Muntean.

în partida de ia Ploiești. 
Steaua a întrecut cu 2—0

(1—0) formația F.C. Argeș 
Pitești. Echipa bucureștea- 
nă, cu o linie mediană su
perioară, a lansat nume
roase acțiuni ofensive două 
dintre acestea fiind concre
tizate de Peteu (min. 15) și 
Majaru (min. 71).

Pentru semifinalele „Cu
pei României-1 s-au califi
cat echipele Steaua Bu
curești, Corvinul Hunedoa
ra și Sportul Studențesc 
București.

(Agerpres)

ASTĂZI, MECIURILE RETUR 
DIN CUPELE EUROPENE DE FOTBAL

La București : Dinamo — Dinamo Minsk
Miercuri, 21 martie, sînt 

programate meciurile re
tur din cadrul cupelor eu
ropene de fotbal. în capi
tală, pe stadionul „23 Au
gust", cu începere de la 
ora 15,30, se dispută parti
da dintre Dinamo Bu
curești ți Dinamo Minsk. 
Asa cum se cunoaște, în 
pffînul joc, desfășurat eu 
două săptămîni în urmă 
la Tbilisi, scorul a fost 
egal, 1—1, astfel că fotba
liștii români pornesc cu 
prima șansă în lupta pen
tru calificarea în semifi
nale. în aceeași compe
tiție, au loc întâlnirile Di-

CONCURENȚA... 
CEASURILOR

lunii aprilie, renovarea a- 
cesteia urmînd să se în
cheie în mai 1986.

neridiaiic

publicitate

AMENINȚARE LA VIAȚA 
ELEFANȚILOR

Peste 60 000 de elefanți 
sînt uciși anual în Africa,
se arată intr-un raport o/ 
specialiștilor Uniunii Inter
naționale pentru apărarea 
naturii și resurselor natu
rale. Uriașele pachiderme 
sînt omorîte de regulă pen
tru fildeș. Numai în cursul 
anului trecut. din Africa 
s-a transportat spre unele 
țări din Asia și America 
Latină peste 800 de tone 
de fildeș. —

RENOVAREA STATUII 
LIBERTĂȚII

Statuia Libertății din New 
York va fi complet acope
rită de schele la sfirșitir!

Elveția produce în pre
zent 50 milioane de ceasuri 
pe an, ceea ce înseamnă 
aproximativ jumătate din 
producția Japoniei. Publi
când această informație, 
ziarul „La Suisse” adaugă 
insă că veniturile obținute de 
firmele elvețiene sînt mult 
mai mari față de cele ni. 
pone. Astfel, Elveția reali- 
zează anual din exportul 
de ceasuri venituri de 3,5 
miliarde frânei elvețieni, 
față de numai 1,9 miliarde 
încasați de Japonia,
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namo Berlin — A.S. Roma, 
Benfica Lisabona — Liver
pool și Dundee United — 
Rapid Viena.

Iată și programul din 
celelalte cupe europene î 
Cupa cupelor ! Manchester 
United — F.C. Barcelona, 
Aberdeen — Ujpest Dozsa, 
Șahtîor Donețk — F.C. 
Porto, Juventus Torino — 
Haka Valkeakoska; Cupa * 
U.E.F.A. i Austria Viena — | 
Tottenham, Sturm Graz— * 
Nottingham Forest, Hajduk | 
Split — Sparta Praga, * 
Spartak Moscova — An- I 
derlecht.

COOPERATIVA „STREIUL" CĂLAN, 
sediul în Călan, str. Aurel Vlaicu nr. 2, 

telefon 30031 
ÎNCADREAZĂ DE URGENȚA ■.

revizor contabil principal 
tehnician principal organizarea și norma
rea muncii
mecanic de întreținere mașini de cusut și 
utilaje.

Mai încadrează, pentru calificare la locul de 
muncă, prin cursuri, absolvenți ai școlii gene
rale :

• tîmplari la rindeluit
• cizmar tălpuitor
• fierar-betonist
• curățător chimic
• sudor
• tinichigiu industrial 
Retribuția se va face conform Legii 57/1974

și Hotărîrii UCECOM nr. 5.

- 2
- 1
- 2
- 1
- 1
- 1

leta, eliberată de I.L. Deva. 
O declar nulă. (4490)

■ Pierdut legitimație de ser
viciu, nr. 220497, pe numele 
Luca Li via, eliberată de I.L. 
Deva, o declar nulă. (4478)

■ Pierdut legitimație de ser
viciu. pe numele Stanca Ionel, 
nr. 1221, eliberată de Autobaza 
Brad, o declar nulă. (c. 9)

ANIVERSARE
■ Soția, copiii 81 nepoții 

urează dragului lor Benea 
Gheorghe, cu prilejul împli
nirii venerabilei vîrste de 80 
ani, viață îndelungată, multă 
sănătate și fericire.

DECESE

V IN Z A B 1
■ Vînd apartament două

camere, cărămidă, gaze, etajul 
I. Deva, telefon 22587, după 
orele 17. (4471)

■ Vînd apartament două
camere, contort I. Predau con
tract Deva, bulevardul Băl- 
cesou, bloc 3, scara D, apar
tament 55. (4892)

■ Vînd apartament cărămi
dă. etaj L Orăștie. Pricazulul 
56, apartament 37. Informații 
telefon 42255. ' -■

■ Vind Dacia ___ ________
cată. Hunedoara, telefon 12969, 
după orele 16. ------

■ Vind Dada ± „w, sune 
toarte bună. Informații, Brad, 
magazinul auto-moto. (4890)
_■ Vînd Dada 1 300 — 2 hd 

•340. Bor Anton. Hunedoara, 
Intrarea Lanului, bloc C 7, a- 
partament 20, telefon 18065, 
după orele 16. (c. 17)

■ Vind plan vlenez. coadă 
scurtă. Hunedoara, telefon 
18100. (4498).

■ Vînd radiocasetofon „Grun
dig c 9 000“ stereo, magne
tofon „Maîak 293", taragot 
„Stowasser", stare perfectă, 
telefon 16641 — 17775, (c. 16)

■ Vînd acordeon „Hohner*
48 bași. Brad, strada 7 Noiem
brie, bloc 13, apartament 19, 
orele 17—22. (4474)

■ Vind puiețl mesteacăn
1—3 m. Deva, strada Lenin, 
hloc C, scara B, apartament 
45. (4906)

OFERTE DE SERVICIU
■ Caut femeie pentru îngri

jit copil. Deva, strada Lenin, 
bloo A, scara A, apartament 
12, după orele 17. ------

■ Caut femeie [“ 
grljlt doi copii. Deva, 
11036, după-amiază.

PIERDERI
■ Pierdut legitimație

(4898) *

(C. 5)
1 300 neridl-

(4908) 
1300, stare

(4493) 
pentru în- 

telefon 
(4896)

J ■ Pierdut legitimație de ser- 
— viciu, pe numele Ghindă Vto-

■ Familia îndoliată a- 
nunță cu nețărmurită du
rere moartea neașteptată 
a scumpei lor “mamă gî 
soție

BRINZAN TEREZIA, 
născută SCHTUIBER. 
tnmormîntarea are loe 

astăzi, 21 martie last, 
orele 18. la cimitirul din 
strada Popa Șapcă, Hu
nedoara. (4902)

■ Colectivul magazinu
lui alimentar nr. 5 Deva 
este alături de colega 
Irina Cdcer, in greaua 
încercare pricinuită de 
pierderea soțului drag, 
loan și transmite since
re condoleanțe. (4904)

■ Crișan Iosif, contabil 
al Consiliului popular 
Lăpugiu de Jos anunță 
cu aducă durere înce
tarea fulgerătoare din 
viață a dragei sale soții

CRIȘAN REGHINA 
in vîrstă de 61 ani.

tnmormtatarea va ave» 
loo țol, se martie a.e., 
orele 14, fc satul Lăpu- 
giu de Jos. (49111
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