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PLENARĂ COMITETULUI
CENTRAL AL PARTIDULUI 

COMUNIST ROMÂN
i

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, miercuri, 21 martie, au 
început lucrările Plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român.

Participant» au păstrat un moment de 
reculegere în memoria tovarășilor Vasile 
Sechel și Iosif Kovacs, membri ai C.C. 
al P.C.R.. precum și a tovarășului Nicolae 
Matei, membru al Comisiei Centrale de 
Revizie a P. C. R„ care au încetat 
din viață în perioada care a trecut de 
la ultima plenară a Comitetului Central.

La propunerea Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., plenara a adoptat, 
în unanimitate, următoarea ordine de zi :

1. Raportul Consiliului de Miniștri cu 
privire la realizarea planului național 
unic de dezvoltare economico-socială a 
României pe anul 1983 și pe primele două 
luni ale anului în curs, măsurile pentru 
înfăptuirea integrală a sarcinilor stabilite 
pe 1984.

2. Proiectul de Hotărîre privind cea 
de-a 40-a aniversare a revoluției de eli
berare socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă.

3. Raportul privind activitatea organi
zatorică și politico-educativă desfășurată 
în anul 1983 de organele și organizațiile 
de partid pentru înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al XII-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului,

4. Raportul cu privire la activitatea 
desfășurată în anul 1983 de către organele 
de partid, de stat și organizațiile de masă 
pentru înfăptuirea politicii de cadre a 
partidului.

5. Raportul privind 
zolvare a propunerilor, 
•națiilor și cererilor 
în anul 1983.

6. Raportul privind
națională a partidului și statului în 1983 
și principalele orientări ale politicii exter
ne în anul 1984.

activitatea de re- 
sesizărilor. recla- 

oamenilor muncii

activitatea inter-

In fiecare 
pentru 

Din inițiativa Biroului 
Comitetului județean de 
partid au avut loc recent 
controale asupra activității 
ce se desfășoară în ferme
le și sectoarele zootehnice 
din cadrul consiliilor unice 
agroindustriale Orăștie și 
Hunedoara, urmărindu-se 
realizarea efectivelor plani
ficate, reproducția, cum 
sînt furajate și îngrijite a- 
nimalele, evoluția produc
ției de lapte, ordinea și cu
rățenia în adăposturi și în 
incinte, disciplina și res
ponsabilitatea ce o dove
desc îngrijitorii și specia
liștii și alte aspecte ale 
muncii de zi cu zi. Con
troalele au fost urmate de 
consfătuiri la care au luat 
parte primari și cadre de 
conducere din unitățile a- 
gricole controlate, în ca
drul cărora s-au prezen
tat pe larg și concret con
statările și s-au stabilit di
recții de acțiune pentru 
viitor, menite a spori preo
cuparea pentru activitatea 
din zootehnie, pentru creș
terea participării acestui 
sector la înfăptuirea auto- 
aprovizîonării teritoriale. 

Principalul aspect ce s-a 
evidențiat eu acest prilej 
a fost acela eă a sporit

Pregătiri temeinice pentru semănat

7. Cnele probleme organizatorice.
La Plenară participă, ca invitați, primii 

secretari ai comitetelor județene de 
partid, cadre din ministere, instituții 
centrale și organizații de masă, redactori 
șefi ai presei centrale, care nu sint mem
bri ai C.C. al P.CJR.

La primul punct al ordinii de zi, to
varășul Constantin Dăscălescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv al C. C. al 
P.C.R., prim-ministru al guvernului, a pre
zentat Raportul Consiliului de Miniștri.

în continuare, plenara a rezolvat pro
blemele organizatorice înscrise pe ordinea 
de zi.

Plenara a hotârit. in unanimitate, tre
cerea din rindul membrilor supleanți in 
rtndul membrilor C.C. al P.C.R. a tovară
șilor Constantin Radu, Virgil Marcosanu. 
Ștefan Rab și Ilie 
mărul membrilor 
Central să fie de 
bilit la Conferința

Plenara a aprobat. în unanimitate, eli
berarea tovarășului Petru Lupu din func
ția de membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. și din funcția 
de președinte al Colegiului Central de 
partid. Ia cererea sa, în vederea pensio
nării.

Plenara a recomandat, in unanimita
te, Colegiului Central de partid să-l 
aleagă pe tovarășul Miu Dobrescu ca 
președinte al Colegiului și in legătură cu 
aceasta a hotârit eliberarea sa din func
ția de secretar al Comitetului Central al 
partidului.

La propunerea Comitetului Politic 
Executiv, Plenara a hotârit in unanimitate, 
alegerea ca secretari ai C.C. al P.C.R. a 
tovarășilor Lina Ciobanu, Ion Radu, 
Constantin Radu. Ion Stoian și Silviu 
Curticeanu.

Lucrările plenarei continuă.

La Totești,-în jurul orei 10, 
frigul începuse să se moaie. 
Priveam arăturile ce mărgi
neau șoseaua. Deasupra o- 
goarelor se înălțau fuioare 
albe de aburi, semn că pă- 
mîntul începe să se zvînte. 
Pe, tarlaua „Dărăbe”, patru 
femei împrăștiau gunoiul.

— Nu-i ușor să „adminis
trezi" cu mina atîta amor 
de gunoi — ne spunea Va
leria Lăzăroni. De trei zile 
muncim împreună aici. Eu 
și celelalte surate, Norica 
Marian. Leootina Vițîonesc și 
Mariana Lăzăroni. Tot ce se 
vede noi am împrăș
tiat. O echipă de bărbați 
este cu transportul. Ion Ma
rion. Miron Prejbon, Victor 
Rașca și Tudor Lăzăroni în
carcă gunoiul în remorci și 
ii oduc pe amp. Noi ii des
cărcăm si-l împrăștiem. Ne 
străduim să facem treabă 
cit mei bună. Ari vom pune 
cartof- și ogo-ul trebuie 
bine primenit- Mai avem 
puțin, pină miine terminăm...

Pe tarlaua ..Gi-lete", apar-

ținind aceleiași cooperative, 
se trăgeau ultimele brazde 
pe cele 
cultivate 
formație 
conduse
Valeriu Lihoni, 
coni, Octavian Cohuț, Macin 
Sălășan I, Marin Sălășan II 
și Doinei Dumitrescu.

28 ha ce vor fi 
cu cartofi. Era o 
de șase tractoare, 

de mecanizatorii 
Miron Viai-

— Inginerul șef al coopera
tivei. Viorel liion, nu-i aici ?
- A fost, dar a plecat - 

ne răspunde șeful formației, 
Valeriu Lihoni. Nici nu avea 
de ce sta cu noi. Știm exact 
ce avem de făcut și-i în 
interesul nostru să pregătim 
cit moi bine ogorul. Am 
arat la adincimea cerută și, 
se poate vedea, am făcui 
o lucrare de calitate.

Nici la sediul C.A.P. To- 
tești nu l-om găsit pe ingi
nerul șef. De la Dorin Vulc, 
președintele unității, n-am

afla
„Este
prin sat, la fertilizări, 

" (?!). In schimb, am 
aflat ce se mai lucrează în 
aceste zile de campanie în 
unitate. Se sortează carto
fii, la brigăzile Păciișă și 
Cîrnești, se efectuează tăieri 
în ferma pomicolă. Pină 
acum, echipele de coopera
tori conduse de Viorel Pop, 
Ion Poscotescu, Ion Cazac, 
Saltița Zepa și lulius Vîrvonî 
au tăiat coronamentele 
pomHor pe o suprafață de 
50 ha. In același timp con
tinuă 
cîmp 
preluat 
populației.

...Pe drumul de ic Breazo- 
va spre Sarmizegetusa îl 
ajungem din urmă pe Paulin 
Toteșteanu, unul din gospo
darii de frunte ai comunei. 
Avea căruța încărcată cu 
coceni.

putut 
află, 
aici, 
ori la...'

exact unde se 
pe undeva pe

să se transporte în 
cu atelajele gunoiul 

de la gospodăriile

MIRCEA LEPĂDATU

Matei, astfel incit nu- 
plîni ai Comitetului 
251, așa cum s-a sta- 
Națională a partidului.

unitate agricolă 
o activitate

preocuparea lucrătorilor, 
factorilor de conducere,

a 
a 

specialiștilor pentru reali
zarea sarcinilor deosebit de 
importante ce stau în fața 
zootehniei. Acționîndu-se în 
lumina măsurilor adoptate 
de Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. în 
ședința din 9 martie a.c„ 
se depun eforturi pentru 
îndeplinirea efectivelor to
tale și matcă. Astfel, la

• —
(Continuare în paq a 3-a)

C.S.H. Ajustaj laminor 
bluming 1 300. La masa de 
recepție nr. 3, maistrul Ilie 
Dumitrescu (centru) contro
lează calitatea barelor pen
tru țevi.

Sub cupola
ÎN ZIARUL DE AZI ;
■ LA COMBINATUL SI

DERURGIC „VICTO
RIA- CA LAN
Se impun eforturi sus
ținute, mobilizare e- 
lemplarâ pentru spo
rirea producției 1 

(pag. a 2-a)

preocupare maxima 
eficientă în zootehnie

tățiie se manifestă străda
nie suficientă în 
realizării efectivelor plani
ficate și acest fapt se re
flectă, în principal, în re
producția necorespunzătoa
re. Cooperativa agricolă de 
producție din Cinciș- a obți
nut, în perioada trecută din 
acest an, doar 14 viței, 
C.A.P. Răcăștie șapte, iar 
C.A.P. Nandru doar trei. 
Grav este că la cele trei

scopul

ÎN C.U.A.S.C. ORĂȘTIE Șl HUNEDOARA

C.A.P. Suituri și Mînerău, 
efectivele stabilite pe a- 
cest an au fost deja de
pășite, iar la C.A.P. Măr
tinești, Pricaz și altele, e- 
fectivele actuale se apro
pie de cele planificate. Im
portant de relevat este că 
sporirea numărului de a- 
nimale se realizează pe sea
ma prăsilei proprii. Din 
acest punct de vedere, me
rită evidențiate Asociația 
economică intercooperatis- 
tă din Beriu, cooperativele 
agricole din Beriu, ffele- 
dinți, Mînerău, Peștișu Ma
re, Peștișu Mic și altele.

Analiza a scos în evi
dență eă nu în toate uni-

unități — ca și Ia C.A.P. 
Căstău, Orăștie, Peștișu 
Mic, Teliuc, Nandru și al
tele — în contrast cu stră
dania manifestată în ma
rea majoritate a unităților 
— cum ar fi C.A.P. Be- 
riu, Mărtinești, Pricaz, Peș
tișu Mare, Boș și altele — 
unde vițelele pentru pră- 
silă sînt lotizate, hrănite și 
îngrijite corespunzător — 
nu se acordă suficientă a- 
tenție vițelelor ce vor al
cătui viitoarea matcă.

în strînsă legătură
realizarea efectivelor și a 
reproducției a fost analiza
tă amănunțit evoluția pro
ducției de lapte. Ș-au evi-

CU

dențiat experiența și rezul
tatele bune — prin hrăni- 
rea diferențiată și bogată 
în unități nutritive a va
cilor aflate in lactație — 
obținute de C.A_P. Mărti
nești. Pricaz, Boș, Răcăștie 
ș.a. In același timp însă, 
la o seamă de cooperative 
agricole cantitatea de lap
te ce se predă la fondul 
de stat se situează la ni
vele extrem de coborâte. 
Iată cîteva exemple: C-A.P. 
Beriu realizează o produc
ție de lapte marfă pe cap 
de vacă furajată sub 1 1 
zilnic, ca și CA.P. Orăș- 
tioara de Jos, Orăștioara 
de Sus, Nandru și altele. 
Aceste rezultate necores
punzătoare au la bază sla
ba furajare și îngrijire a 
vacilor în lactație, neres- 
pectarea programului de 
furajare 
ordinea 
fermele 
tehnice.
rea insuficientă 
creșterii animalelor au fost 
atenționați loan Muntea- 
nu, președintele C.A.P. Tur- 
daș, Avram Ignat, președin
tele C.A.P. Orăștie, Olivia 
Toma și Ileana Ștefan, pre-

programului
și de grajd, dez- 

și indisciplina din 
și sectoarele zoo- 
Pentru preotupa- 

acordată

(Continuare în pag. a 3 a)

Cocheto seră și pepinieră 
a Exploatării de gospodă
rie comunală și locativă din 
Brad, ce se întinde pe un 
hectar, se află situată chiar 
in mijlocul orașului. Aici se 
produce material săditor 
pentru spațiile verzi din o- 
roșul Brad, din comuna 
Vațo de Jos, localitățile 
Gurabarza și Țebea, cit și 
pentru populație. în vede
rea înfrumusețării curților 
și spațiilor din fața case
lor, anul trecut au fost vîn- 
duți populației arbori, ar
buști ornamentali și dife
rite specii de flori în va
loare de peste 10 000 lei.

In cele 3 corpuri de seră 
se produc anual 40 000 fire 
de flori, în peste 20 de

buști înfloresc in luna a- 
prilie. Atunci pe zonele 
plantate predomină galbe
nul. Vara și toamna inflo
rescența în alb și mov a 
arbuștilor ornamentali in
cintă ochiul.

— Noi producem. noi 
plantăm, noi întreținem — 
ne spune comunistul Nico- 
lae Megyeș, care din 1977 
încoace este șeful serei din 
Brad, cel care a adus aici 
pentru prima dată multe 
specii de flori, arbori și ar
buști mai puțin cunoscuți. 
în momentul de față se e- 
xecută lucrări de întreține
re la 5 600 bucăți arbori. 
20 000 buc. arbuști orna
mentali, 10 000 buc. tran
dafiri. S-au executat perde-

Localitatea - oglinda spiritului cetățenesc

specii, pentru înfrumuseța
rea zonelor verzi. Tot aici 
se obțin arbori decorativi 
din familia foioaselor, co
niferelor (bradul alb, lori
cele, pinul, molidul).

in orașul Brad suprafața 
totală ocupată de gardu
rile vii sefintinde pe-o lun
gime de 3 km. In ultimii 
doi ani s-au produs circa 
10 000 tulpini de buxus, 
formîndu-se peste 1000 me
tri liniari garduri viii or- 
namentale-de diferite for
me. Tot in aceeași perioadă 
au fost plontoți pe 1000 
metri liniari specii de ar
buști foioși, cultivați in pe
piniera brădeană. Dintr-un 
calcul rezultă că în ultimii 
5 ani s-au creat de-a lun
gul șoselelor și străzilor 
din Brad peste 2 000 me
tri liniari aliniamente de ar
bori din familia foioase
lor.

Ani la find orașul Brad 
a ocupat locuri fruntașe pe 
județ în ce privește înfru
musețarea și arta în aran
jarea artistică a florilor și 
spațiilor verzi. Incepînd cu 
primăvara, predomină ex
plozia culorilor și mirosul 
plăcut af florilor. Primii ar-

le de protecție împotriva 
curenților de aer și alune
cărilor de teren pe malul 
rîu'lui Crișul Alb și pîrîului 
Luncoi, în lungime totală 
de 4 000 m liniari. Supra
fața zonelor verzi existente 
în orașul Brad este de cir
ca 20 de hectare din care 
3 hectare este destinată 
florilor.

in această primăvară se 
vor amenaja încă două 
hectare de spații verzi, pe 
care se vor planta peste 
1000 buc. arbuști de dife
rite specii, peste 500 ar
bori de foioase si conifere, 
30 000 de ' ' --------- ‘
trandafiri.

La sera 
ricolă din 
oameni, atît la producerea 
materialului săditor cît și 
la plantarea și întreține
rea lui în continuare în lo
cul definitiv. Intre fruntașii 
serei, devotați cu trup și 
suflet în obținerea frumo
sului se numără comuniști 
ca muncitorii Florica Faur, 
Dumitru Stan, floricultoa- 
rea Maria Megyeș.

flori și 2 000 de

și pepiniera flo-
Brad lucrează 6

ION COJOI, 
corespondent



La Combinatul siderurgic „Victoria" Căian
SE IMPUN EFORTURI SUSȚINUTE, MOBILIZARE 
EXEMPLARĂ PENTRU SPORIREA PRODUCȚIEI I
Comuniștii - nucleul colectivului

in cele 73 de orgo"’io*B de bază din com
binatul nostru ochveazo ceste 2 BOC de co
muniști. Procentva e- reprezintă —-a bine 
de 46 la sută din totc-ul personc mun
citor al combinatul^ sect cum sirt
turnătoria I. cu 53 la sută membri de pa-tic 
din efectivul de lucratori, furnale I — tot cu 
53 la sută, reparații siderurgice - 50 a sută, 
carbofluid — 57 Ic sută, C.T.C. — 74 a sută

La aceste locuri de munco realizările zii 
nice sint dintre cele mai bune, comun .st: 
fiind mereu acolo unde greutățile procesau 
de producție o cer. Tot atit de adevărat este 
inso că in unele secții de bazo, cu pondere 
insemnată in realizarea sarcinilor de plan - 
cocsificare, furnale II, aglomerator - avem 
incă un număr mic de membri de partid, mai 
cu seamă la punctele-cheie ale procesului 
de producție. Ne-am orientat cu precădere 
atenția spre aceste locuri de muncă, pentru 
a pregăti ți primi oier un număr mai more 
de muncitori buni în rindurile comuniștilor, 
pentru a întări organizațiile noastre de bazo 
cu oameni destoinici, exemple de hărnicie la 
locurile lor de muncă, de dăruire și angajare 
muncitorească.

Pot afirma că in combinatul nostru avem 
organizații de partid puternice, bine anco
rate în soluționarea problemelor pe care pro
cesul de producție de la cocserie, fumole 
aglomerator, turnătorii le ridică in fiecore zi 
Membrii celor zece comitete de partid, cei 
oi birourilor organizațiilor de bază au sar

cini concrete, aespre îndeplinirea cărora răs- 
pu-d ț informează cu regularitate. De alt
fel. tuturos comuniștilor le sint stabilite sar- 
cr-> dor in unele organizații de bază nu se 
urmărește întotdeauna cum sint duse la in- 
pepilure.

In receaio plenară o comitetului nostru de 
po tid. ne am reana izot întreaga activitate ca 
urmare a nd coțiilor date de Biroul Comite
te . .udețeon de partid, in care ni s-a sta- 
bri-t precis ți concret ce avem de făcut pen
tru o creste producția zilnică de cocs, fontă, 
agromerat piese turnate, produse chimice, 
pentru a aveo ritm, continuitate și calitate 
în muncă.

Recent. Secretariatul Comitetului județean 
de partid a analizat octrvitatea combinatu
lui aici. Io fața taeuiui. A fost o analiza te
meinică. soldată cu măsuri și acțiuni în ve
derea redresării procesului de producție, in
trării in ritmul normal și recuperării restan
țelor acumulate Drept urmare, in toate sec
țiile combinatului se simte pulsul redresorii, 
moi cu seamă la producția de tanto cenușie

A-acjOmentul nostru solemn, comunist este 
că ne vom îndeplini ți depăși sarcinile de 
plan a ie lunii martie, ale trimestrului I. jus- 
tificind încrederea De care portidul si-o pune 
in sidemrgițtii Căionului.

IONEL HODOROG, 
secretarul comitetului de partid 

de ta C.S. .Victoria" Căian

Condiții de muncă 
si viată tot mai bune> »
Măsurile luate in ultimii 

ani la Combinatul siderur
gic „Victoria" Căian ilus
trează elocvent că aici se 
acționează consecvent — în 
spiritul politicii partidului 
și statului nostru — pen
tru asigurarea unor con
diții de viață dintre cele 
mai bune pentru siderur- 
giști și familiile lor.

— în combinatul nostru 
— ne spunea subinginerul 
Virgil Săvulescu, președin
tele comitetului sindicatu
lui — se acordă maximă 
atenție îmbunătățirii con
tinue a condițiilor de mun
că și viață ale lucrătorilor, 
creării unui climat adec
vat cerințelor actuale. în 
acest sens amintim cele 
mai semnificative realizări. 
Asistența medico-sanitară 
este asigurată prin cele 
treț cadre medicale ale dis
pensarului situat pe plat
formă și prin două posturi 
sanitare permanente, care 
sint bine dotate și își des
fășoară activitatea în con
diții optime. Pentru odihnă

și refacerea rapacității de 
muncă, periodic un mare 
număr de oameni au bene
ficiat de bilete pentru sta
țiuni de odihnă și trata
ment. S-au îmbunătățit 
condițiile sociale — fiecare 
secție are vestiare, băi cu 
dușuri, grupuri sanitare, 
apă potabilă. în anul tre
cut, 58 de familii s-au mu
tat în apartamente noi și 
40* în garsoniere. Combina
tul dispune de trei cămine 
pentru nefamiliști, un club 
muncitoresc. La cantină, 
la cele cinci microcantine 
și două bufete de incintă 
— servesc masa zilnic pe
ste 1 500 de siderurgiști. 
Toate aceste reaiizări, la 
care se adaugă ceea ce s-a 
ridicat în frumosul nostru 
oraș, oferă condiții cores
punzătoare unei intense ac
tivități politico-educative, 
cultural-artistice și spor
tive în folosul oamenilor 
muncii, al creșterii conti
nue a producției de fontă 
cenușie, cocs și semicocs, 
piese «i utilaje siderurgice.

,,Stâ în puterea noastrâ 
sâ ne realizam planul0

Așa cum ne-a cerut se
cretarul general al partidu
lui. tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, cu ocazia vizi
tei de lucru făcute în com
binatul nostru, avem sar
cina de mare răspundere 
să sporim producția de cocs 
și de fontă cenușie de care 
economia națională are ne
voie. Au fost perioade eînd 
colectivul nostru a reușit 
să obțină realizări bune, 
dovedind că atunci cînd 
muncește organizat, în or
dine și disciplină, își poate 
îndeplini sarcinile.

Dar sint și zile cu stag
nări și cu mers redus, cu 
producții slabe. Ne mai con
fruntăm cu greutăți în a- 
proviziorvarea ritmică, pe 
toate schimburile, cu unele 
materii prime și materiale.

Cu sprijinul direct și ne
mijlocit ăl Biroului Comi
tetului județean de partid, 
ai Centralei industriale 
siderurgice Hunedoara și 
Ministerului Industriei Me
talurgice, am reușit să de
pășim o geamă de greu-

Tinerii-o forță in producție
— In combinatul nostru 

1 ucrează peste 2 500 de u- 
teciști repartizați la toate 
locurile de muncă — relie
fa loan Avram, secretarul 
adjunct al comitetului 
U.T.C. Ei sint implicați în 
eforturile comune ale în
tregului colectiv pentru 
sporirea continuă a pro
ducției de cocs și fontă, 
piese turnate și produse 
chimice, pentru recupera
re restanțelor înregistrate. 
Sub conducerea și îndrum 
marea permanentă a orga
nelor și organizațiilor de 
partid, desfășurăm o acti
vitate susținută în vederea 
perfecționării pregătirii 
profesionale, conștientizării 
și întăririi răspunderii per
sonale a tinerilor, respec
tării disciplinei tehnologice 
și de producție, creșterii 
contribuției la îndeplinirea 
sarcinilor de plan.

— Ce acțiuni concrete 
sint inițiate în sprijinul 
producției și ce eficiență 
au acestea ?

— Am lansat recent trei 
inițiative care credem că, 
bine urmărite și conduse.

vor da roade: „Electrofii- 
trul tineretului" — la aglo
merator, „Generatorul tine
retului" — la C.E.T. 2 și 
„Cu vagonul pe urmele ri
sipei din combinat". Efi
ciența lor se va vedea în 
următoarea perioadă. In 
săptămîna trecută, de pil
dă, am colectat și valori
ficat peste 100 tone fier 
vechi, am contribuit la bu
na gospodărire și înfrumu
sețare a incintei combina
tului.

— Cum se înfăptuiește 
planul economic propriu al 
organizației ?

— Din planul anual am 
realizat peste 20 la sută, 
iar pînă la 1 Mai vom a- 
junge la 50 la sută. Tine
rii siderurgiști de la Căian 
sînt puternic mobilizați la 
locurile lor de muncă pen
tru a întîmpina cele două 
evenimente din viața țării 
•— aniversarea a 40 de ani 
de la eliberarea patriei și 
Congresul al XIII-lea al 
partidului — cu realizări 
bune în producție, pe mă
sura condițiilor de muncă 
și viață pe care le au.

tați. Dar, așa cum se 
sublinia pe bună 
dreptate în cadrul ana
lizei pe care Secretariatul 
Coiniietaiui județean de 
partid a făcut-o aici, la noi 
în combinat, nu-î destul să 
cunoaștem și să constatăm 
lipsurile și deficiențele. E- 
sențial este să acționăm 
pentru a le înlătura și pre
veni în activitatea viitoare, 
pentru ca întregul proces 
de producție să cunoască 
o derulare ritmică.

Ne-am stabilit o serie de 
măsuri concrete, eu terme
ne și -ăspunder precise, 
de la nivelul conducerii 
comnmatului pină la mem
brii echipelor și formațiilor 
de lucru din secții și ate
liere. Azn deplasat centrul 
de greutate al activității ca
drelor de conducere, al spe
cialiștilor în secții și ate
liere, acolo unde se deru
lează procesul de produc
ție. Vom întări ordi
nea și disciplina la fiecare 
loc de muncă. Prin întrea
ga activitate sîntem ferm 
hotărîți să demonstrăm că 
stă în puterea noastră să 
sporim producția zilnică de 
cocs, aglomerat, fontă ce
nușie.

Ing. VLADIMIR DAVID, 
directorul

C. S. „Victorio" Colon

Panoul de onoare 
al muncii

IO AN THIRT.
lăcătuș, secretarul comitetului 
de partid ta secția a IT-a fur

nal®.

ȘTEFAN FAZECAȘ.
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Sfatul maiștrilor
Din inițiativa comitetu

lui de partid, la clubul 
întreprinderii s-a desfășu
rat țoi, 15 marte, o inte
resantă consfătuire io ca
re au participat peste 150 
de maiștri din combinai. 
S-au analizat realizările 
obținute in acest an, mă
sura în care maiștrii sint 
implicați in realizarea sar
cinilor de pian. Despre 
experiența pozitivă de or
ganizare a producției și 
a muncii au vorbit maiș
trii Dionisie Danc'u, Emil 
Wolner, Vasile Nemeș, 
Teofrl Sinea. S-a discutat, 
de asemenea, despre ac
tivitatea necorespunzătoa
re a maiștrilor care de
servesc mașina de turnat 
tontă pe bandă, aglome- 
rotorul și cocsificarea. 
Consfătuirea a avut un 
pronunțat caracter de 
schimb de experiență.

\
\
\
\ 
\

i

Respectarea normelor de protecția muncii—o obligație a fiecărui lucrător!
La Combinatul siderurgic 

„Victoria" Căian, preocupa
rea pentru realizarea con
stantă a sarcinilor de plan, 
pentru sporirea producției 
de cocs și fontă cenușie 
este strins legată de cea 
pentru aplicarea și respec-

Palmele nu țin Ioc de 
ochelari !

to.-ea fermă a normelor de 
protecția muncii, in anul 
1983, aici s-au cheltuit 6,9 
milioane lei in acest scop. 
Au fost executate o serie 
de lucrări importante, care 
au vizat asigurarea micro
climatului corespunzător în 
secții și uzine, dotarea cu 
tehnică de securitate, ven
tilație, alimentație specială, 
cercetare și proiectare. O 
sumă substanțială a fost 
alocată (peste 5 milioane 
lei) procurării echipamen
tului de protecție și de lu
cru pentru siderurgiști, cit 
și activității de instruire și 
propagandă pe linia pro
tecției muncii.

— O atenție deosebită s-a 
acordat și se acordă în 
continuare —arăta tehni
cianul George Alexoi, șeful 
compartimentului de pro
tecția muncii - prevenirii

accidentelor de muncă și 
îmbolnăvirilor p-ofesîonale. 
în acest sens s-au între
prins o serie de acțiuni e- 
ducotive în scopul respec-

— După accident._

tării stricte a normelor de 
tehnica securității muncii, 
cum sint cele referitoare la 
implicațiile sociale ale al
coolului, cunoașterea De
cretului 400/1981, vizionări 
de filme pe teme de pro
tecția muncii. De aseme
nea, a fost examinat între
gul personal de conducere 
și TESA, s-a făcut instrui
rea inspectorilor obștești 
din grupele sindicale. Ma
rea majoritate a secțiilor 
de producție au acordat 
importanța cuvenită N.T.S. 
între ele se evidențiază tur
nătoriile I și II, secțiile coc
sificare, carbofluid II - care 
de 5 aai nu ou înregistrat 
nici un accident de muncă. 
Altele însă sint deficitare Io 
acest capitol: secțiile fur
nale II, aglomerata, trans
porturi.

Cu toate măsurile de ta-

drumare, control șl instrui
re au fost cazuri cînd s-a>u 
încălcat normele stabilite, 
în cursul anului trecut a- 
plicîndu-se 327 de sancțiuni 
disciplinare și 267 de di
minuări de retribuții. Comi
tetul sindicatului împreună 
cu C.O.M. au luat măsuri 
pentru intărirea disciplinei 
în muncă și de respectare 
a prevederilor Decretului 
400, a actelor normative 
care reglementează reguli
le de ordine și disciplină 
la fiecare punct de lucru, 
în acest an, la C.S.V. Co
lan s-au alocat fonduri de 
peste 8,5 milioane lei pen
tru diferite alte cheltuieli la 
protecția muncii.

Pagină realizată de : 
GH. I. NEGREA, 

LIVIU BRAICA

I

j î

maistru Ia uzina nr. 1 cocso- 
ehimreă Om de nădejde in 
producție, ordonat, cu mare 
c.4p.< citate de mobilizare.

PETRU VAAIOȘ,
șef colii pă la turnătoria 1. 
Bine pregătit profesional, e- 

xemplu în munca

ANTONIE SEPNICKI, 
furnalist la secția a II-a fur
nale. Disciplinat și conștiin
cios. elaborează fontă de ca

litate.

GHEORGHE SIMA, 
terniotehnicîan la secția a n-a 
furnale. Muncitor cu experien
ță, care se ocupă de instrui

rea noilor generații.
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Adunarea generală trăiește viguros printr-o puternică 
revernerație
Compartimentul de aș- 

chiere al sculăriei între
prinderii chimice Orăștie. 
Aici lucrează o organiza
ție de bază a partidului 
harnică, pricepută și efi
cientă în tot ce întreprin
de. Biroul său își concepe 
întreaga activitate ca mo
dalitate de convingere și 
antrenare a comuniștilor la 
muncă asiduă, transformînd 
propriile sale orientări și 
acțiuni în modalitate de 
comportament pentru în
tregul colectiv. Folosește, 
pentru aceasta, și adunări
le generale, pe care le pro
iectează ca irjiMiiente - de 
propulsie, de puternică re
verberație în munca între
gului colectiv, ca temelie a 
acesteia.

Mat nou, adică de vreo 
doi ani, principala sa pre
ocupare constă în satisfa
cerea comenzilor, mereu 
amplificate, ale secțiilor de 
prelucrare a maselor plas
tice. Lucru deloc simplu, 
dacă se are în vedere că 
s-a pornit de la ambalaje 
farmaceutice ți s-a ajuns la 
piese de mare complexita
te, iar producția a crescut 
de aproape 5 ori. Progre
sul se află în plină desfă
șurare și amplificare. De 
la 20—30 de repere s-a a- 
juns la peste 150.

Abordăm problematica ce 
derivă firesc de aici cu to
varășul Stoian Manolescu, 
secretar adjunct cu proble
mele organizatorice în bi
roul organizației de bază.

— Deci, tovarășe Mano
lescu, eu ce începe, i 
ce a început biroul 
nizați :i de bază ?

— Cu oamenii, cu 
niștii. pentru că ei

totul. Și, pentru 
lucru are un cană 
ca oamenii să

a măsurilor adoptate in întregul colectiv
în temă, ca să zic 
sarcinile concrete

așa, 
ale

pus 
cu 
anului 1984. Mai exact, am 
analizat unele probleme ale 
educației, idee care ne-a 
permis o deschidere spre 
direcțiile principale de ac
țiune pe tot anul. Ținem 
ca trimestrial să analizăm 
una dintre problemele de 
fond ale muncii: mersul 
producției, deci economică, 
alta — de natură organi
zatorică și, în sfîrșit, una 
de educație.

în adunarea generală din 
ianuarie am avut pe ordi
nea de Z' ce mai :npor

re omologate ți aflate în 
producția de serie. Proble
ma cea mai dezbătută în 
adunare a fost insă nu 
atît producerea matrițelor, 
cit mai ales, reperele afla
te în diverse stadii de ve
rificare și la acceptare. Ți
nem seama și de faptul că 
aceste verificări și omolo
gări sînt complexe, făcute 
atit de uzina producătoare 
a automobilului „Oltoit*. 
sâ zicem, cit și de cea fran
ceză. cu care cooper 
Avem de-a face. deci, 
exigențe maxime Apoi, 
simiiarea se referă și

VIATA DE PARTID
. s'- F

sau cu 
orga-

comu- 
deter- 

jamină
orice 
ținem 
noască exact ce e de fă- 
eut. De aceea, ineă dc ,a 
sfîrșitul anului trecut i-atn

cu-

Pregătiri temeinice 
pentru semănat 
(Urmare din pac*. i)

- Zăpada AR t a ne-a dat 
de ru.cm. tnco nu se to-pește 
ae pe aiaiuri. Așa ca, deo- 
camaată, transpariMm gunoiul 
in cimp și fa rerma pomico
lă. Cu 
mu«t 
Uite, 
port de „maximă eficiența
— parca așa se zice,
— cu atelajul meu. 
cărcat cu gunoi 
pomicolă 
piin, cu 
zootehnică...

La fel procedau loan Crâ- 
ciunel, loan Dărăbanț, și me- 
cainizatoiut Vasile Vida, care 
au transportat toată ziua 
îngrășămintele organice la 
ferma pomicolă a C.A.P. 
Sa'rmizegetusa. Iar acolo 
Eleonora Burlegnei, Dorina 
Obrejan, Ana Zgircea și 
culte cooperatoare îl admi
nistrau la rădăcina copaci-

tiactoaie, aat mai 
cu ateiajeie proprii, 

eu fac astazi tians-

i, nu ?
Vin in

ia ferma 
și mă întorc tot 
coceni, îa cea

Singura unitate din zonă 
care s-au început însă

mi nțările este cooperativa 
din Unirea. în grădina de 
legume l-am întîlnit pe me
canizatorul Constantin Coșa, 
care, asistat de Petru Bara, 
inginerul șef al C.A.P., efec
tua semănatul mazării. Pînâ 
la acea oră au fost deja 
semănate șase hectare din 
cele zece pregătite pentru 
cultivat. Accentul principal 
s-a pus pe calitate, pe res
pectarea întocmai a densi
tății și adîncimii prescrise.

... Secvențele surprinse în 
timpul raidului nostru efec
tuat în cîteva unității din 
C.U.A.S.C, Totești, dovedesc 
că, deși campania de pri
măvară nu se desfășoară 
aici pe front larg - datori
tă condițiilor climaterice mai 
vitrege -, totuși, în toate 
unitățile se muncește cu răs
pundere, pregătindu-se temei
nic semănatul culturilor din 
urgența I.

im.
cu

. a- 
la

ilmioG Wmtobiii

tantă problemă a activită
ții noastre — asimilarea de 
noi produse, încadrarea in 
consumurile stabilite și 
creșterea eficienței econo
mice. Totul — materialul 
prezentat, dezbaterea din 
adunare ca și măsurile a- 
doptate în completarea ce
lor anterioare — a fost 
conceput în lumina cuvân
tării tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la consfătuirea 
de lucru de la Mangalia.

— Ce a rezultat din ana
liză ?

— Că asimilarea de noi 
matrițe pentru piesele des
tinate automobilelor _OIt- 
cit" și „Dacia 1300", cu în
treaga sa gamă, pentru au
tocamionul și autobuzul 
„Roman- merge din ce in 
ce mai bine, 
nostru a 
experiență
matrițelor, eîștigul cel mai 
valoros de pîr.ă acum. A- 
vem asimilate 84 de repe-

i

DU
fel. Și

Colectivul 
căpătat o bună 
în executarea

materia primă, adică 
compoziției chimice a ao 
teta. Nimeni din < 
lorii de tehnologii 
dă detali: de acest 
atunci trebuie s-o
ăm, să facem dos aceas

tă compoziție. Nunta. cfte- 
va grame diferență la *n 
component dă pksetor altă 
contractare, altă dilatare 
ș.a.

— Cum a reușit colecti
vul să asimileze aceste e- 
xigențe ?

— Intr-un număr impor
tant de adunări generale, 
de-a iungul cîtorva ani. am 
dezbătut reper cu reper, 
detaliu tehnic cu detaliu 
estetic- Din primele a re
zultat că este nevoie ca 
sarcinile ceje mai complexe 
să le ÎBcredintăm
mai buni maiștri și mun
citori. care sînt. de fam. 
comuniști. Mă refer .a oa
meni ca Iosif Rom oșan. Du
mitru Domnaru, Remus Mi-

celor

cu, ViQrel Maliță și alții. 
Dar nu nutnai atâta. Pe 
parcurs am simțit nevoia 
repartizării forțelor astfel 
incit fiecare verigă a pro
cesului tehnologic să fie a- 
eoperită de comuniști, de 
meseriașii cei mai buni. în 
jurul lor creindu-se nu
clee puternice de oameni. 
La lăcătuși avem pe loan 
Benei și Do.-ei Ștef. ia elec- 
troeroziune — pe Mi hai 
K-ba și Nicolae Josan, la 
strungari — pe Ioan Arsu 
ți VasLe Homorodean. la 
frezori — pe loan Voișan 
și loan Oprișoiu IV’, și așa 
mai departe.

— Ce măsuri a adoptat 
a duna-ea din ianuarie ?

— De fapt, măsurile a- 
doptate sînt nu numai o 
completare a celor prece
dente. ci reprezintă dorin
ța o-gan:zației de bază de 
a perfecționa ceea ce am 
acumulat pină acum, de a 
ridica pe o treaptă supe
rioară exigențele. Avem în 
vedere finalizarea matrițe
lor începute către sfîrșitul 
anului trecut, lucru deja 
realizat pină ’a sfi-șitul lu
nii februarie, corelarea mai 
strânsă a proiectării cn e- 
xecutia in vederea înlocui
rii tehnologiilor vechi. Fie
care măsură concretă este 
încredințată unui comunist, 
ca o garanție a realizării 
ei in condiții ireproșabile.

T.acrind bttr-tro domeniu 
modem al industriei, or
ganizația de partid din 
sertia sculărîe isi cultivă 
pe-m anen: inteligenta pe 
toate pianurile, fi ind față 
cu succes exigentelor ce 
survin de aici.

CORNEL ARMEANU

A

J f

j 
fi

j
) i

v
ț

4, »

( 
$ 
A

SESIZĂRI - SOLUȚII
• Floarea Gruescu -— tuat inopinat măsurători 

Brad. Ne-ați sesizat că la 
blocul C 36, ap. 13, cu 
foarte mici excepții, nu 
aveți asigurată căldura 
necesară și că în aceeași 
situație se află și alți lo
catari ai blocului amin
tit Pentru edificarea cit 
mai exactă a stării de 
fapt, o comisie alcătuită 
din reprezentanți ai pri
măriei orașului, 
E. G. C. L. Brad 
G.I.G.C.L. Deva au efec-

ÎNTREBĂRI

z
r I

i r

Deva. Vedere de pe centura orașului.

In fiecare unitate agricolă
(U"no>e din oog I)

ședințele și respectiv ingi
nerul șef al C.A.P. Nan- 
dru, iar consiliilor popu
lare din Orăștie și Peștișu 
Mic li s-a cerut să se im
plice mai mult în condu
cerea activității unităților 
agricole.

în urma analizelor efec
tuate, care au vizat și ce
lelalte aspecte ale activității 
din zootehnie, s-au stabilit 
cîteva direcții de acțiune, 
dintre care consemnăm : 
• Realizarea efectivelor 
planificate să se facă ex
clusiv prin eforturi pro
prii și în acest sens tre
buie să se acorde o aten
ție maximă gestării la 
timp a vacilor și vițelelor, 
urmăririi îndeaproape a a- 
nimalelor gestante, asigură
rii unor condiții bune de 
furajare și îngrijire înain
tea fătării, grijă deosebită 
pentru vițelele reținute 
pentru prăsilă. Tot în acest 
context se impune ca fie
care unitate să-și procure 
reproducători în număr su
ficient pentru taberele de 
vară. • Grijă maximă față 
de furaje. Să se înlăture 
orice risipă, să se foloseas
că toate furajele, iar pro
curările de fin să se facă 
prin respectarea indicații
lor stabilite. • Trebuie de

puse toate eforturile pen
tru ieșirea bună din actua
la stabulație, fără pierderi 
din efectiv. • Să se acțio
neze cu răspundere pentru 
curățarea și fertilizarea pa
jiștilor naturale, domenii 
în care consiliile populare 
sînt chemate să mobilizeze 
toți locuitorii satelor, nu 
numai duminica, ci în fie
care zi. Acestei activități 
trebuie să i se asigure ca
racter permanent, pe tot 
parcursul anului. • Toate 
suprafețele arabile desti
nate producerii de furaje 
să fie cultivate în întregi
me. Să fie semănate eu lu- 
cernă, trifoi etc. toate su
prafețele rămase necultiva
te, oricit de mici ar fi, din 
apropierea sediilor, a fer
melor zootehnice, în ■ așa 
fel incit în stabulația 1984— 
1985 să se asigure 1 tonă 
de fin și 5 tone suculente 
pentru fiecare animal. • Să 
se instaureze ordine și dis
ciplină în fiecare fermă și 
brigadă zootehnică, să se 
depună strădanie sporită 
pentru asigurarea u>nor în
grijitori vrednici și harnici, 
care să-și îndeplinească e- 
xemplar sarcinile de răs
pundere ce le au. • Spe
cialiștii, cadrele de con
ducere să se implice deplin 
în înfăptuirea atribuțiilor 
ce le revin.

ai
Și

• Aron Bobora — Hăș- 
dău. Pentru detalii în le
gătură cu modul în care 
vă puteți procura proteza 
auditivă necesară, prezen- 
tați-vă la spitalul din Hu
nedoara, unde puteți so
licita să vi se facă o au- 
diogramă pe baza căreia 
Spitalul din Timișoara 
să vă asigure, contra cost, 
proteza necesară.

• Turna Francisc — 
Hațeg. Ați fost transfe
rat in interesul serviciu
lui de la S.F.E. Hațeg în 
data de 5 noiembrie 1983. 
V-ați prezentat însă la 
nou! loc de muncă (Șan
tierul C.F.I. din aceeași 
localitate) după aproape 
2 luni. Conform Decre
tului Consiliului de Stat 
■r. 246/1W7. art 7 (1) - 
alocația de stat 
dă. se modifică 
cetează incepînd 
următoare celei
se îndeplinesc condițiile 
de bază. Dv. le îndepliniți 
incepînd cu data de 1 ia-

se acor- 
sau în- 

din luna 
în care

* C £r -
I

! I.

*

*

*

*

ale temperaturii. Cu acest 
prilej s-a constatat că în 
apartamentul 13, tempe
ratura era de 18 gratie C, 
în ap. 14 și 15 peste 19 
grade C, iar în aparta
mentul 16 se ridicase la i 
20 grade C, temperatură J 
care în unele cazuri ®e- * 
pășește haremurile din 
normativele în vigoare, t 
Deci, cele semnalate în ’ 
scrisoarea dv, nu se con
firmă.

RĂSPUNSURI
ț

ale copiilor) ț................ ,

nuarie 1984. Cum era și fi
resc, neprezentîndu-vă la 
timp la lucru și ned'epu. 
nînd documentele nece
sare pentru întocmirea 
formelor legale (cerere, 
copii după certifieafele 
de naștere t 
ați pierdut dreptul de 
alocație pentru copii pe : 
lunile cît ați lipsit ăe ț 
la muncă. ț

Bu-

( 
5 
I 
i 
*
j

• loan Rusanda 
nedoara: Actele eliberate 
de C.A.P. Izvoarele, co
muna Teliuc șl C.A.P. Nă_ 
dăștia de Jos nu sînt va
labile deoarece postai pe 
care ați fost îneadvat 
(«muncitor coordonator") 
nu există în Statut»* de 
funcțiuni al CA.P. Aeeas- 
ta înseamnă că nu ați a- 
vut calitatea de persoană 
încadrată în muncă con
form Codului muncii. Ce
le două unități au proce
dat greșit Ia achitarea 
C.A.S., trebuind să rețină î 
contribuția personală, eon- 2 
form Legii 4/1977. ’

ÎNSĂMÎNTATE PESTE 115 HECTARE 
CU PLANTE FURAJERE

Pregătind din vreme te
renul și folosind cu ran
dament ridicat utilajele 
de care dispun, lucrătorii 
de la Complexul : 
nic din Bircea al 
Simeria au reușit 
sămînțeze, Bînă la

tă dată, cu plante fura
jere o suprafață de peste 
115 hectare.

O contribuție meritorie 
la reușita acestei acțiuni 
și-au adus-o mecanizato
rii Ion Apostol, Nicolae 
Pulu, Valentin Onofrei și

zooteh-
I I.A.S.

să în- 
aceas- Ion Mureșan.

Participare activă la afirmarea 
vieții spirituale a comunei

Din programul afișat am 
aflat că. în ziua documen
tării noastre, la căminul 
cultural din Baru erau pla
nificate activități— admi
nistrative, adică lucrări de 
reparații și întreținere. Și, 
într-adevăr. In ziua cu pri
cina, asemenea lucrări se 
desfășurau la cămin.

în discuțiile cu oamenii 
locurilor, creatori și bene
ficiari ai actului de cul
tură, cu cei învestiți cu 
răspunderi în organizarea 
și desfășurarea acțiunilor 
politico-educative și cultu- 
ral-artistice am căutat să 
aflăm în ce măsură așe- 
zămintele de cultură din 
comuna Baru oferă cadrul 
afirmării spiritualității lo
cuitorilor din această zonă 
atît de bogată in folclor.

Cu Teofil Vlaicu, secre
tar adjunct cu probleme de 
propagandă al Comitetului 
comunal de partid Baru, 
directorul căminului cultu
ral din localitatea centru 
de comună și prof. Nicolae 
Butnar, directorul școlii și 
director adjunct al cămi
nului, am purtat o discuție 
pe tema rolului pe care 
cele trei așezăminte de cul
tură din Livadia, Baru și 
Vaiea Lupului il au in va
lorificarea patrimoniului 
cultural-artistic al localită
ții. ît acest sens am reți
nut efortul lăudabil al ca

drelor didactice de la școa
la generală din Petros, ca
re, din proprie inițiativă, 
întocmesc un studiu pri
vind posibilitățile de re vi
talizare și valorificare ale 
obiceiurilor populare, ale 
folclorului specific zonei. 
Concluziile acestui studiu 
vor sta la temelia diversi
ficării repertoriilor forma-

Căminul cultural - 
centru al educației 

revoluționare, 
patriotice

țiilor artistice din satele 
comunei: două grupuri vo
cale (în Baru — alcătuit 
din cadre didactice și Li
vadia — format din tineri 
cooperatori), grupul folk 
din Liviadia, brigada ar
tistică și montajul literar- 
muzical în care evoluează 
tineri din Baru, muncitori 
de la „Refractara", renu
mita formație mixtă de că- 
lușeri ș.a. Am înțeles că 
aceste formații contribuie, 
prin spectacolele oferite, 
alături de horele țărănești 
la realizarea, încă din luna 
februarie, a planului finan
ciar al căminului pe pri
mul trimestru din anul în 
curs.

Dacă la Baru se desfășoa
ră o activitate cultural-ar- 
tistică bogată, un mare 
merit revine celor ce alcă
tuiesc consiliul de condu
cere al căminului — A- 
driana Vladislav, Tamara 
Drăgan, Trandafir Rahotă, 
Elena Popa — cadre didac
tice, Lucreția Po.peseu — 
cooperatoare, Petru Bolea 
— președintele comitetului 
sindicatului de la „Refrac
tara" și Olivia Miclău? — 
secretar al Comitetului co
munal al U.T.C. — eu toții 
oameni ai locului, care cu
nosc „pulsul" nevoitor spi
rituale ale consătenilor.

Despre permanența vie
ții cultural-artistice ne-au 
vorbit și tinerii stagiari în
cadrați la Fabrica de pro
duse refractare. Sing. Pe
tru Jurj, Mariana Oșan si 
Adriana Popa, ceilalți ti
neri veniți din Biber, Să
laj, Maramureș, din aite 
colțuri de țară au amintit 
acțiunile la care au parti
cipat, contribuția pe care 
doresc să și-o aducă la îm
plinirea potențialului artis
tic al comunei. ...

Așadar, acolo unde exis
tă pasiune, conlucrare, per
manență în muncă pe tă- 
rim cultural, acolo rezul
tatele notabile mi re lasă 
prea mult așteptate

MIRCEA DIACONU
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DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

0 FRAGA 21 (Agerp-esJ.
— In R.S. Cehoslovacă se 
desfășoară o amplă acțiu
ne in vederea reducerii 
consumului de energie ți 
de combustibil. in prwnu: 
plan al eforturilor in acest 
domeniu se află tfim-ituo- 
rea consumurilor tehnolog - 
ce care au ponderea cea 
mai mare in balanța exser- 
getlcă națională. In indus
tria cimentului, de exemoi-, 
modernizarea proceselcr 
tehnologice a pe-mls redu
cerea considerable a ne- 
cesorji'ji de ene-ge eris- 
trnd, în continuare, rezer
ve pentru noi economii in 
acest domeniu, prin intro
ducerea microprocesoarelor 
ți o altor sisteme de auto
matizare.

*
0 BERLIN 21 (Agerpres).

— La Combinatul de pa
nouri pentru construcția de 
locuințe din orașul Zwic
kau, din R.D. Germană, 
operațiunile de sudură sint 
executate, in prezent, eu 
ajutorul manipulatorului in

dustria! cu acțiune meca
nică. Noul mecobsm - 
primul de acest gen folo
si in întreprinderile indus
triei construcțiilor din 
ILD.C. — funcțonează in 
•eg-'is! outoasat, poate ii 
jt—zc. d rec zorea ooe- 
roȘ^r or de sudură a ta'- 
casbor metrice pent-u 
construcții de o-ce lormă p 
dm orice oțet p cs.'gu-ă 
obținerea unor lucrări de 
inoAo coBtate. UtXzareo 
noului aoarct penate e- 
conom's. -e-e <TM»o a peste 
too tone de rneSo!★

0 BELGRAD 21 (Age- 
pres). — In locc-atea Sr- 
la 'naț, din R.S. Serb o. ou 
început lucrările de con
strucție a unei fobrci de 
prelucrare o legume-or p 
fructelor. Noua întreprin
dere iugoslavă - relevă a- 
genția Taniug — va avea o 
copac'taie de 3 000 tone le
gume și fructe congelate 
anual, din care o pc'te 
vor fi exportate

l^D
■ ATENA. — La 21 mar

tie. la Atena s-au des
chis lucrările reuniunii de 
experți a Conferinței pen
tru Securitate și Coopera
re in Europa, însărcinată 
să continue examinarea și 
elaborarea unei metode ge- 
neral-acceptabile de re
glementare pașnică a dife
rendelor dintre state. La 
reuniune participa delegați 
celor 35 de state semna- 
to'e ale Actu’ui f>na! de 
« Helsinki.

In opinia țârii 'oostre. 
tocte statele po-txripante 
>c reur»u-eo de '-a Atena 
cu îndatorirea sâ acționeze 
cu bună credință și in 
ca-rfo'm'rtote cu principie

și prevederile Actului final 
aJ Conferinței pentru Se
curitate și Cooperare în Eu
ropa, în vederea evitării 
apariției unor diferende 
care ar putea să afecteze 
relațiile dintre ele.

■ MOSCOVA. - Puterea 
instalată a centralelor e- 
lectrice in funcțiune in 
U.R.S.S. a fost, la sfirșitul 
anului trecut, de 295 mi
lioane kilowați — scrie săp- 
tomînalul sovietic „Ekono- 
-’vceskaia jizni”. Se apre
ciază că. in cursul acestui 
on. producția de energie 
electrică 'eaiizotă în Uniu
nea Sosreticâ trebuie să 
fie de cel puțin 1 465 mi
liarde kWh. din core 136,5 
miliarde — cu 24 la sută 
mai muft — va fi furnizată 
de centralele atomoelec- 
kice.

DINAMO ÎN SEMIFINALELE 
CUPEI CAMPIONILOR
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RAVAGIILE ALCOOLULUI

După cum relatează pu
blicația „Baltimore Sun*, in 
5.U.Ă. consumul de alcool 
pe locuitor a crescut, in 
ultimii 30 de ani, cu apro
ximativ 50 la sută. Prejudi
ciile economice cauzate de 
abuzul de băuturi tari se 
cifrează fa 100 miliarde de 
dolari pe an. Evaluare... e- 
xagerată I ? lată un exem
plu: numai din pricina șo
ferilor care se suie la volan 
in stare de ebrietate, 25 000 
de americani pier în 
care an rn accidente 
tiere.

iui" a petrecut alătur: de 
el .doar' 34 de ore. in 
co-d.-tli 6a rre: -e
de altfel, record- Io ..cate
goria'— teme'

FRANCEZI! 
CRESC IN tNĂLPME

să

1

i

Pe ssad-oaai -23 Au- 
gj^t~ 3 Led in
prezer.xi a pesu 70000 
de spectatori, s-a disputat, 
in cadrul sferturilor de 
finala ale „Crupei cam* 
pionilor europeni- .a fol-

ANTIATOMIC »

Publicația londoneză

fie- 
ru-

N- 
nancial Times' a reprodus, 
intr-una din edițiile sale re
cente, scrisoarea pe care un 
agent de asigurări a pri
mit-o de la un client al 
său: „Vă anunț cu regret 
că adăpostul meu antibom- 
bă fi antîatomlc a fost in 
întregime distrus de o ban
dă de btrligam'. Curat hu
ligani I Cit despre rest, fă
ră comentarii...

In ghidul „Tot ce 
știți despre Franța și de- i 
spre francezi*, publicat re- . 
cent de Institutul național Ț 
de statistică, se poate cit l 
că francezii cresc in inăl- . 
țime fără să se ingrașe, că 1 
femeile din această țară nu Ț 
au la dispoziție in 24 de l 
ore decft 6 minute pentru J 
a se juca cu copiii lor, și Ț 
că 5 ore pe zi stau in bu
cătărie. In 1980 medio înăl
țimii bărbaților era 172 cm, 
respectiv cu 10 cm 
mult decit in secohui 
XlX-lea.

mo: 
a!

UNT CONSERVAT 
IN VECHIUL EGIPT

I j I 
h
un i

MONSIEUR FRANCE

„Miss France' nu mai 
reprezintă, de foarte multă 
vreme, ceva nou. Dor 
„Monsieur France' - tre
buie să recunoaștem — are 
un parfum de originalitate. 
Pare-se că tocmai asta a 
atras 23 de bărbați frumoși 
să candideze la noul titlu 
scos în concurs. După cum 
precizează revista „Tages
spiegel", cîțtlgător a fost 
proclamat un tinăr din An
necy, lucrător intr-o cafe
nea. După cum bânuiți, ju
riul care l-a ales a 
exclusiv feminin.

in patru amlo-j. dintr- 
vechi mormint egiptean dm 
regiunea piramidelor de la 
Sakkara, din oprop:ere de 
Cairo, a fost găsit... unt bi
ne conservat, informează 
cotidianul .The Egyptien 
Gazette*. Cercetătorii de la 
Facultatea de Științe, de la 
Universitatea din Cairo, au 
supus acest produs unei e- 
xamlnâri amănunțite pentru 
a descoperi tehnica de 
conservare a ollmentelor 
din vechiul Egipt, adaugă 
ziarul.

ULTIMELE OBIECTE 
DIN COLECȚIA DAUM 
VÎNDUTE LA LICITAȚIE

fost

RECORD...

»

Un nou record mondial 
a fost stabilit de englezul 
Alan Andrews, care a ră
mas culcat timp de 273 de 
ore pe un pat acoperit cu 
500 de cule, lungi de 15 
cm, și cu vîrlurife tn drep
tate in sus, firește.

Logodnica „recordmanu-

O vază din colecția An
tonin Daum, creată in 1910 
și intitulată „Steaua de ma
re ți păianjănu'l; omagiu 
lui Victor Hugo', a fost vin- 
dată recent la o licitație 
organizată la Tokio pentru 
suma de 55 milioane de 
yeni. Piesa a făcut parte 
din ultimul lot de obiecte 
vîndute din colecția Daum; 
o parte din aceeași colec
ție fusese cumpărată de 
statul francez, iar alt Iot 
a fost vindut la licitație fa 
Monaco, in 1982.

baL meciiui retur dintre
echipele Dinamo Bucu-
rești și Dinamo Minsk,
meci înctîeiat cu o splen-
didă viețiorie a fotbaliștî-
lor romani. care, după
ega.ul (1*—1) din prima
partidă, tie la Tbilisi, au
cîs’.iga: de data aceasta
cu 1—0 (1—0), prin golul
Înscris ici minutul 10 de
Augustin. Dinamo Bucu-

ine o buvexneri-
tetă calificare in semi-
finalele celei mai impor-
tante cimipetiții conti-
nentale interciuburi, de-
venind. totodată, prima
echipă .-omânească de
fotbal care ajunge in
această înaltă fază a în-
trecerii.

Succesui sportivilor de 
*a Dtnamo București se 
datorează unei evoluții 
remarcabile in ansamblul 
celor două partide, in 
care s-au vădit din plin 
maturitatea tactică, buna 
pregătire tehnică și fizi
că, calitățile moral-voli- 
tive, dăruirea exemplară 
pentru culorile clubului 
și ale fotbalului româ
nesc. Așa cum se cunoaș
te, Dinamo București a 
reușit in actuala ediție 
1 competiției un verita
bil tur de forță, elimi- 
nind, intre altele, chiar 
pe deținătoarea trofeului, 
formația vest-germană 
S. V. Hamburg-

tncă din primele mi
nute, echipa dinamcvistă 
are inițiativa, lansind de 
pe extreme acțiuni peri
culoase la poarta oas
peților. La una dintre a- 
eestea, in minutul 4, Au
gustin ratează o ocazie 
favorabilă, pentru ca, 
patru minute mai tîrziu, 
tot el, la o ezitare a

publicitate
V1NZĂRI

■ Vînd apartament două
camere, confort I. Deva, B-dul 
Bălcescu, bloc 2, apartament 
10, orele 13—18. (4914)

■ Vind casă anexe gospo
dărești, Deva, strada Pietroa
sa, nr. 20. (4893)

■ Vînd convenabil casă, șa
tra Telu, și acordeon „Hohner“ 
80 bași. Deva, telefon 28834, 
Moldovan Vasile. (4897)

apărării formației din 
Minsk. să șuteze de la 
circa 8 m balonul în 
oară. Dominarea echipei 
române se accentuează, și 
in minutul 10, la o cen
trare de pe partea dreap
tă, același Augustin des
chide scorul, marcând 
spectaculos cu capul, din 
interiorul careului.

In minutul 29, fundașul 
Rednic, 
execută 
cu efect, 
mare difiaultate 
tarul oaspeților, 
să respingă în

venit în atac, 
un țut-centrare 
care-1 pune în 

pe por- 
obligat 

extremis 
mingea in corner.

Fotbaliștii sovietici 
tronează mai mult 
contraatac, unde 
două virfuri, Gurinovici 
și Kondratiev, bine lan
sați de coordonatorul de 
joc Pudișev, creează cîte- 
va acțiuni 
rapide, cum 
din minutul 32, 
Kondratiev a pătruns în 
careu și a șutat, dar 
portarul Moraru, printr-o 
intervenție de ultim mo
ment, a înlăturat perico
lul.

în repriza secundă, fot
baliștii de la Dinamo 
Minsk încearcă să ega
leze scorul, dar apărarea 
dinamovistă. bine grupată 
in junii portarului Mora
ru, se dovedește de ne
trecut, nelăsînd nici o 
breșă prin care rapizii 
atacanți sovietici să poată 
pătrande.

în final, jucătorii ro
mâni ies din nou la atac, 
și în minutul 86 Augus
tin are o mare ocazie 
de a majora scorul, dar 
mingea, șutată puternic, 
trece peste poartă.

Fluierul final al arbi
trului Hackett consființeș- 
te victoria echipei Dinamo 
București și calificarea 
ei în rîndul celor mai 
bune patru formații eu
ropene.

ac- 
pe 

cele

periculoase 
a fost cea 

cînd

(Agerpres))

■ Vînd casă liberă. Orăș-
tie, strada Plantelor 25. Infor
mații. telefon 42034 sau Deva 
20804. (4899)

■ Vînd casă. Deva, str. Că- 
lugăreni, nr. 40/A. Informa
ții, Cimpeni. telefon 331.

(4912)
■ Vînd Dacia 1 300, stare 

bună. Orăștie, telefon 41223.
(4918)

■ Vînd autoturism Auto
bianchi break, stare bună, 
preț convenabil. Călan, Cri- 
șeni 81. (4916)

ÎNCHIRIERE
■ Persoană singură caut 

cameră mobilată (nemobila
tă), Deva, telefon 22936.

(4919)
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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

cu sediul în Platforma industrială Port 
încadrează urgent 

următoarea categorie de personal :
• maiștri mecanici
9 maiștri așchietori
• maiștri electricieni automatiști
• maiștri laminoriști
% maiștri acoperitori metale sau decapa- 

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

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

COMPLEXUL COMERCIAL PENTRU
DESFACEREA PRODUSELOR AGRO- 

ALIMENTARE HUNEDOARA DEVA 
cu sediul în Deva, str. Gh. Barițiu nr. 5 

organizează
CONCURS pentru 2 posturi lucrători gestio

nari pentru magazin legume-fructe-preparate nr. 
3 Hunedoara, str. Dr. Petru Groza nr. 2 și res
pectiv nr. 17 Bircea Mare.

Concurenții trebuie să îndeplinească condi
țiile prevăzute de Legea 22/1969.

Informații suplimentare se pot obține la se
diul unității, din Gh. Baritiu, nr. 5, sau telefon 
15554.

PIERDERI
■ Pierdut ligitlmație de ser

viciu, pe numele Vălean Aurel, 
eliberată de G.I.G.C.L. Deva. 
O declar nulă. (4901)

■ C.A.P. Turdaș declară nul
certificatul de înființare a 
C.A.P. Spini, nr. 1495, eliberat 
de Consiliul popular județean 
Hunedoara—Deva. fiind pier
dut. (4910)

■ Pierdut autorizație trans
port I.T.A. pentru autobascu
lantă nr. 31 HD 4793. O declar 
nulă. (c. 19)

ANIVERSARE
■ Soția, copiii, nora, gine

rele și nepoții doresc dragului 
lor Pojar Gheorghe „La

mulți ani“, cu ocazia împli
nirii a 53 ani și ieșirii la 
pensie. (c. 18)

DECESE
■ Familia mulțumește tu

turor celor care i-au fost 
alături în încercarea suferită 
prin pierderea celui care a 
fost CACUCI GHEORGHE.

(4909)
■ Familia îndoliată mulțu

mește cu recunoștință tuturor 
eelor ce i-au fost alături 
in dureroasa împrejurare a 
despărțirii de mult iubitul 
lor VICTOR CIMBRII, învă
țător pensionar.
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