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Rolul maistrului — 
determinant în ridicarea

calității produselor

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, va efectua o vizită de prietenie 

în Republica Populară Bulgaria
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re 
blieii' Socialiste Româi 
împreună Ml

Elena Ceausescu, va efec
tua, începînd de astăzi, o 
vizită de prietenie în Re
publica Populară Bulgaria, 
la invitația tovarășului 
Todor Jivkov, secretar ge-

neral al Comitetului Cen
tral al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulga
ria.

ctitorii mărețe 
în anii SOCIALISMULUI

HUNEDOARAIstorie nouă într-o dintotdeauna centru comunăminier

Puternic mobilizați , 
pentru a obține reali- ț 
zări tot mai bune în 
producție, hotărîți să 
materializeze exemplar 
sarcinile trasate Ia re
centa plenară a C.C. al 
P.C.R. de către tovară
șul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul generai al 
partidului,- oamenii 
muncii din mai multe 
unități economice ale 
județului nostru rapor
tează importante depă
șiri de pian la produc
ția fizică sortimentală 
pe primul trimestru al 
anului. Aceste realizări 
se concretizează în de- ? 
pășirea sarcinilor fizice ' 
la Combinatul minier i 
Valea Jiului cu 8 000 ? 
tone huilă netă, la In- ! 
treprinderea electrocen- 
trale Deva în furniza
rea suplimentară în ar
terele sistemului ener
getic național a 17,4 mi
lioane kWh, la C.S. Hu
nedoara în producerea 
peste prevederi a 5 200 
tone cocs metalurgic, 
10 170 tone fontă, 3 400 
tone oțel. 12 000 tone la
minate finite, în impor
tante cantități de mate
riale de construcții, în
tre care 2 000 mc pre
fabricate din beton ar
mat, 1 700 mc b.c.a. șî . 
diferite confecții și tex- 1 
tile în valoare de 3,6' 
milioane lei.

ț-’or patriei*, releva Con- 
s’.ant'.n Cotar, primarul co
munei. „Simt că vă gră
biți undeva..." ~

Gheorghe Vuian, Petru Ma
nea, losit Florian, mulți 
alții".

Comuna, cu cele 9 sate 
ale sale - Certej, Săcă- 
rimb, Bocșa Mare, Bocșa 
Mică, Toplița, Măgura, 
Hondol, Vărmaga, Nojag - 
se primenește de primăva
ră. Delegații sătești Eugen 
Ștef, Viorel Bodrean, loan 
Todea, Troian Bedea, Liviu 
Mo:se s'mt în fruntea tu
turor acțiunilor. In vorbi
rea veteranilor acestor lo
curi se aude și azi despre 
orașul Săcărlmb — primă și 
importantă vatră minieră 
din zonă — și despre ora
șul Certe/, deși, oficial, 
nu au avut niciodată acest 
statut. „Mîine, însă, Certe- 
jul va fi centru urban, re
levă Constantin Cotar. O 
reclamă dezvoltarea fără 
precedent a mineritului în 
zonă (chiar în acest al 
40-lea an al aniversării eli
berării patriei aici intră în 
producție un important ză- 
cămlnt minier și o moder
nă uzină de preparare cu 
3 linii tehnologice - n.n.), 
o anticipează extinderea 
rețelei sanitare, de învăță- 
mint și cultură, comerciale 
și de servicii, nivelul gene
ral de trai material și spi
ritual al populației".

In Certej, ca în toate Io-

centrul zo~.ne. H se 
spune că pî«â Ja sfirțitul 
lunii mate. constructorii 
Șonberjkri nr. 2 Deva vot 
preda ac 23 de aparta
mente. iar «n ap- -e alte 
36. împreună cu ce'e înăl
țate pirsă acum ți cu celt 
încă 100 din 1985 număru 
apartamente ar comizrite 
in Certej va ajunge 
aproape 300. Este un pt 
f îmooricnf reper 
transformării în oraș 
aceste frumoase co—-■'c 
țr-'rt-sJ d-rcotoeo.nc 
tuiul de centru mimez, 
totdeauna este un te 
a spune. pentru că, 
cum este atestat în docu
mente, bogate e resurse mi- 
nera'e d'n zonă au început 
să fie trezie 
tainițele ase.
curi prin 
ocum 238 de cn'. tie 
insă puse elect'/ j» 
c ent in valoare după 
be-'o -ea patriei. de
23 Aug.s: 1944. și cu i 
seb-'re de c'-rca două 
ceni: încoace. de la I 
gresu oi IX - ea ai p 
dului. ..De fapt, in o 
ani s-au produs și Jo 
tej ce1' mai cdmc' 
faceri d'n mt-eago sa i 
tentă, iod af porilc 
țeiepte a partidului c 
dezvo-'«c echl brat t 
zooee țării, de a d 
foță nOieQ tijtu'Qf occ

„Da. Cite 
treburi nu are azi un pri
mar 1... Tocmai sîntem în 
pl'-ă acțiune de repartiza- 
re a planurilor de culturi

în întreaga economie na
țională, în toate sectoarele 
producției materiale, pro
blema calității produselor 
este azi mai acută ca nici
odată. Tocmai de aceea 
considerăm necesar și util 
Programul elaborat din ini
țiativa și sub îndrumarea 
directă a secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. privind 
îmbunătățirea nivelului 
tehnic șî calitativ al pro
duselor, reducerea consu
murilor de materii prime, 
de combustibil și energie 
și valorificarea superioară 
a materiilor primo și ma
terialelor. Iar Hoțărîrea a- 
doptatâ de Comitetul Poli
tic Executiv al C. C. al 
P.C.R. stabilește măsuri 
precise în acest domeniu 
deosebit de important pen
tru modernizarea economiei 
naționale, pentru creșterea 
eficienței sale, pe care a- 
vem obligația să le apli
căm consecvent și exigent 
în întreaga activitate pro
ductivă.

Alături de celelalte mă
suri cuprinse în hotărire, 
am reținut-o și pe aceea 
care subliniază cu tărie 
creșterea rolului maiștrilor 
și inginerilor în organiza
rea și conducerea produc
ției, în asigurarea realiză
rii ritmice a planului în 

. condiții de calitate. La ni
velul atelierului nostru, îm
preună cu colegii mei — 
maiștrii loan Susan și Li
viu Cotruș — cu șeful ate
lierului — Nicolae Rusan, 
ne preocupăm zi de zi, cu 
perseverență și răspundere 
de bunul mers al produe- 

ț ției, urmărim riguros cali- 
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PENTRU REDUCEREA 

CONSUMULUI
DE COMBUSTIBIL
Oamenii muncii de la 

Stația de utilaj și trans
port Deva acționează 
perseverent pentru re
ducerea consumurilor de 
combustibili în proce
sul de producție. în pe
rioada trecută de la în
ceputul anului și pînă 
în prezent, ca urmare a 
măsurilor luate aici, 
nouă mijloace de trans
port auto, utilizate Ia 
vehicularea agregatelor 
de balastiere, au fost
trecute de pe consumul S 
de «o
sum 
metan 
două 
trei compresoare pe cu
rent electric, unitatea 
reușind să asigure con
diții unei activități co
respunzătoare la ■princi
palele puncte de lucru. 
Alte 140 de butelii pen
tru gaz sînt în curs de 
finalizare șl vor fi mon
tate pe utilaje și mij
loace de transport auto.

motorină pe con- 
mixt, de gaz 

și motorină și 
excavatoare și

tatea pieselor executate și 
montate pe întregul flux 
de producție și intervenim 
operativ pentru soluționa
rea problemelor care mai 
apar, astfel incit la con
trolul final să nu se mai 
poată semnala nici o defi
ciență calitativă. De ase
menea, ne îngrijim ca 
muncitorii să aibă la timp 
materialele necesare, să-și 
pregătească S-D.V.-istica a- 
decvâtă tipurilor de piese 
pe care le execută sau pe 
care le montează, să res
pecte strict tehnologiile de 
lucru, să exploateze și să 
întrețină în mod corespun
zător mașinile și utilajele 
din dotare.

Este adevărat că în ate
lier avem meseriași price
peți și harnici, cian sint 
loan Codea, Iosif Curuț» 
loan Buciuman, Rodica Sil- 
veșan, Willi Hcndel și al
ții, care-și fac cu plăcere 
meseria. înțeleg să fie pri
mii controlori ai pieselor 
pe care le execută. Dar 
pentru ca produsele noas
tre — mașini de găurit și 
scobit orizontale, mașini de 
găurit cu lanț, diferite alte 
repere și piese de sdumb 
— să poarte girul celei mai 
înalte calități, menținem o 
colaborare permanentă in
tre compartimentele de pro
ducție și de întreținere, ur
mărim să se efectueze la 
timp și la nivel 
perior reviziile

tehnic su- 
și repara-

NASTA,

Ic viață din 
-se de rea 

anul 1746. dec

ef 
e"-

pe ccest an locuitorilor co- 
mune-, rezultate din Pro- 
g-emu unic de dezvolta- 
-e o cg 'culturii. Pentru că 
crem și noi aproape 4 100 
hectare de teren și 1 454 
de gospodării indlv'duale, 
care cresc un apreciabil 
număr de bovine, ovine, 
porc'-'e. Păsări, trebuind 
să pledăm la toridul de 
stat nsemnate cantități de 
apte, carne, legume, fruc
te etc. Avem gospodari de 
-5de.de. care înțeleg a- 
c ea stă necesitate, fiind e- 
iempe n satele lor : loan 
Hones, N colae Mo'se (Mi- 
.ș), loan Podean, Corne! 

Ștei. Marla Popa, Petru Ră- 
cătean, loan Susan Pieter, 
Sabin faur, M huț Cibian,

DUMITRU GHEONEA

(Continuare în pag. a 2-a)

CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ

Ritmul la însâmînțâri trebuie 
mult intensificat!

NICOLAE 
maistru, 

atelierul mașini-unelte 
pentru lemn, 
I. M. Orăștie

în unitățile agricole din 
Consiliul unic agroindus
trial Orăștie, marți trebuia 
să fie o zi plină la semă
natul sfeclei, legumelor și 
plantatul cartofilor. Toiul 
era p~egătit, da- ploaia că
zută din abundență peste 
noapte și chiar în cursul 
zilei a împiedicat intrarea 
tractoarelor în brazdă. în 
schimb. în toate unitățile 
s-a acționat intens la sor
tatul cartofilor, administra
rea îngrășămintelor orga-

nice pe ultimele suprafețe 
de teren ce urmează a fi 
cultivate în această pri
măvară.' în fermele legu
micole și chiar la pregă
titul ogoarelor, în feres-

C.U.A.S.C. ORÂȘTIE

(Continuare in pag. a 2-a)

femei, sub conducerea bri
gadierei Ana Nasta, sortau 
cartofii. Către amiază, au 
intrat și mecanizatorii în 
acțiune. Pe tarlaua „Sub 
hulă“, ce urmează a fi 
cultivată eu cartofi, Petru 
și Cornel Paraschiv (tată 
și fiu) intraseră cu plugu
rile în brazdă. „La Moa
ră", pe o altă tarla de 9 
ha, unde se vor planta tot 
cartofi, Ioan Murgo! pre
gătea patul germinativ. 
Mecanizatorul „trăgea ta
re", dar era atent și la ca
litatea lucrării. în urma 
discului și grapelor, ogo
rul bine mărunții se în
tindea neted.

MIRCEA LEPADATU

acolo 
zvîntat. 
o echi- 
la fer- 
frunte

trele dintre ploi, 
unde pămîn-tul era

La C.A.P. Beriu, 
pă de lucrători de 
ma zootehnică, în 
cu Paraschiva Oprean, șefa 
fermei, împrăștia gunoiul 
pe ultimele trei hectare, 
din cele 10 ha planifica 
te a se cultiva cu sfeclă 
furajeră. La brigada „Se- 
reca“, un grup de 22 de (Continuare în pag. a 2-a)

COMITETUL EXECUTIV 
AL CONSILIULUI POPULAR 

AL JUDEȚULUI HUNEDOARA
în temeiul dispozițiilor Legii nr. 57/1968, de organi

zare și funcționare a consiliilor populare,
DECIDE:

Art. unic. — Convoacă Consiliul popular al județului 
Hunedoara în sesiunea a XVI-a din cea de a opta legis
latură, pentru ziua de 31 martie 1984, ora 8, în sala de 
festivități a Consiliului popular județean, cu următorul 
proiect al ordinii de zi :

1. Analiza modului în care au acționat consiliile popu
lare și organele de specialitate pentru asigurarea bazei 
materiale și realizarea sarcinilor de contractare a pro
duselor agricole vegetale șl animale, precum și a pro
gramelor speciale în vederea înfăptuirii autoconducerii 
și autoaprovizionării teritoriale.

2. Informare cu privire la aplicarea măsurilor de creș
tere a natalității și îmbunătățirea situației demografice.

RADU BĂLAN, NICOLAE STÂNCULESCU, 
președinte secretar

5de.de
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Acțiuni permanente pentru realizarea 
sarcinilor economice și politico-educative
Constituite din inițiativa 

tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, orga
nizațiile democrației și 
unității socialiste răspund 
pe deplin cerințelor înfăp
tuirii obiectivelor și sarci
nilor adoptate de Congre
sul al XII-lea și Conferin
ța Națională ale partidului, 
lărgirii continue a cadru
lui de participare efecti
vă a oamenilor muncii la 
perfecționarea democra
ției noastre socialiste. Or
ganizațiile democrației șl 
unității socialiste repre
zintă organizații politice 
de masă, revoluționar-pa- 
triotice care își concep, 
organizează și desfășoa
ră activitatea, în cadrul 
F.D.UK, avind un rol im
portant în mobilizarea tu
turor categoriilor de oa
meni ai muncii la condu
cerea diferitelor domenii 
de activitate, a treburilor 
obștești.

Referindu-se la sarcinile 
actuale ale F.D.U.S. și, im
plicit, ale O.D.U.S., tovară
șul Nicolae Ceaușescu sub
linia că „trebuie să tre
cem, fiecare în sectorul 
său de activitate, la înfăp
tuirea neabătută a hotă- 
rîrilor adoptate, să facem 
totul pentru a da viață 
programului de dezvoltare 
a patriei noastre. Aceasta 
va asigura ridicarea po
porului nostru la o civili
zație nouă, superioară, co
munistă, va asigura întări
rea suveranității și inde
pendenței patriei, bunăsta
rea și fericirea întregii 
națiuni".

Pornind de la această 
orientare, în spiritul atri
buțiilor și sarcinilor ce-i 
revin. Organizația muni
cipală Deva a Democra
ției și Unității Socialiste 
numără în prezent 13 536 
membri, constltuiți în 277 
organizații, din care 169 — 
in întreprinderi, 62 — în 
instituții. 23 în cartiere, și 
23 la sate, ceea ce repre
zintă o puternică forță în 
realizarea obiectivelor sta
bilite.

îndrumat în permanență 
de biroul Comitetului mu

Ridicarea calității 
produselor

(Urmare din pag. 1)

țiile, precum și cu lucră
torii din compartimentul 
C.T.C. — și i-aș aminti pe 
Nicolae Sabău și Silviu 
F arcaș —, în vederea diag
nosticării cît mai exacte a 
parametrilor calitativi ai 
produselor pe care le rea
lizăm și luarea măsurilor 
corespunzătoare acolo unde 
se impune.

Sigur, mal sînt și la noi 
probleme nerezolvate, mai 
sînt posibilități insuficient 
valorificate. Tocmai de a- 
ceea — avind în vedere că, 
în lumina recentei hotârîri, 
maiștrii și inginerii poartă 
direct răspunderea mate
rială pentru produsele cu 
abateri calitative, împreu
nă cu cei care au executat 
produsul respectiv — ne 
vom preocupa în mai ma
re măsură și mai exigent 
de organizarea și desfășu
rarea procesului de produc
ție, de ridicarea continuă 
a nivelului tehnic și cali
tativ al tuturor pieselor și 
reperelor pe care le exe
cutăm și montăm în ate
lierul nostru. Vum reactiva 
și conferi mai multă sub
stanță și înțelegere iniția
tivei „Eu produc, eu con
trolez, eu răspund", vom 
milita cu toată răspunde
rea ca măsurile cuprinse în 
Hotărîrea Comitetului Poli
tic Executiv al C. C. al 
P.C.R. să fie aplicate con
secvent în întreaga noastră 
activitate productivă. 

nicipal de partid și de 
biroul Consiliului muni
cipal al F.D.U.S., comite
tul municipal al O.D.UjS. a 
reușit să-și formeze un stil 
de muncă propriu, acțio- 
nind perseverent pentru 
îmbunătățirea planificării 
și organizării muncii, a în
drumării activității comite
telor și organizațiilor 
O.D.U.S. din municipiul 
Deva.

Pe agenda de lucru a 
biroului comitetului muni
cipal al O.D.U-S. se află 
creșterea numerică, per
fecționarea structurii orga
nizatorice, desfășurarea vie
ții de organizație In lumi
na sarcinilor stabilite la

Tn activitatea
Organizației 

municipale Deva 
a Democrației și 
Unității Socialiste

cel de al n-lea Congres al 
FX).UJS„ și mai ca wa-ri 
implicarea organizațiilor 
democrației ți unității so
cialiste în întreaga viață 
economică și social-politică 
a municipiului.

Pe baza programelor tri
mestriale acționăm pentru 
îmbunătățirea controlului 
și Îndrumării activității 
comitetelor OJ3.UJS. din 
unități, cartiere și sate, 
pentru bur.a organizare și 
desfășurare a adunărilor 
generale, a Invățămintului 
politico-ideologic în car
tiere și sate și instruirea 
propagandiștilor, conduce
rea concretă a primirii de 
noi membri.

Am acordat șl acordăm 
o atenție sporită îmbună
tățirii activității edu
cative, organizării unor 
dezbateri asupra hotărtri- 
lor de partid și legilor 
statului, mese rotunde cu 
părinții pe teme ale creș
terii și educării copiilor, 
păstrării bunului obștesc, 
dezbateri în unele între
prinderi și instituții pri
vind legislația de asigurări 
sociale și ocrotirea sănă
tății, economisirea enerIstorie nouă într-o comună dintotdeauna centru minier

(Urmară din pag. 1)

calitățile patriei, va fi tot 
mai bine. Anii construcției 
socialiste în România vor 
conferi noi valențe de mo
dernism și prosperitate a- 
cestui laborator natural 
neasemuit în bogății și in 
frumusețe. Tezaurul mine
ralogic de oier, pus în 
valoare la întreaga sa di
mensiune, *a adăuga noi 
străluciri acestui colț de 
Românie pitorească. Mine
rul Miron Nelega, din Boc
șa Mare, care mai are 
doar trei luni pînă la pen
sie, este convins că așa 
va ti- Vorbește pe neră
suflate despre dinamica 
mineritului pe aceste me
leaguri și despre cei care 
se adapă de veacuri din 
izvorul lor nesecat de bo
gății, cunoaște cu lux de 
amănunte legendele pește
rii de la Găunoasa și tre
cerile kil Andrei Șaguna 
pe dealurile Hondolului, 
este animat de un gind 
curat de a scrie istoria 
nouă a locurilor unde s-a 
născut, a trăit și a muncit 
alături de ai săi.

Sau poate va face acest 
lucru unul dintre cei peste 
600 de elevi de la cele 8 
școli din perimetrul co
munei, fii de mineri, in- 
struiți și educați de 32 ca

giei, a combustibililor, co
lectarea și recuperarea ma
terialelor refolosibile.

In aceste acțiuni și-au 
adus o contribuție impor
tantă școlile generale nr. 
1, 4, 5, 6 Deva, membrii 
O.D.US. din cartiere, pre
cum și cele din unitățile 
IM.C. Bîrcea, I.P.E.G., 
sănătate, B. J. A. T. M., 
I.PJ.O.C.F. și altele.

Organizația municipală a 
O.D.US. și-a realizat în 
bună măsură și sarcinile 
prevăzute în planul eco
nomic. In 1983, de pildă, 
au fost predate 102 tone 
fier vechi. 10 tone hîrtie, 
1 tonă de textile. 10 000 
sticle, 10 000 borcane, 100 
cauciucuri etc.

Prin activități patriotice 
s-au amenajat și întreținut 
30 ha pășuni, »-au plantat 
10 000 pomi și arbuști 
ornamentali, s-au amenajat 
5 terenuri de joc pentru 
copii și s-au efectuat 50 
mp taluzări de maluri. în 
realizarea pianului econo
mic am acționat împreu
nă cu întreprinderea spe
cializată, IJ.R.V.MJi„ ur
mărind lărgirea ariei de 
colectare • materialelor 
refolosibile. In cartiere au 
fost amplasate peste 400 
containere. Ia special pen
tru hîrtie. In aceeași di
recție am întreprins ac
țiuni împreună cu unită
țile comerciale. mai cu 
seamă pentru realizarea 
sarcinilor de recuperare a 
hîrtiei, cioburilor de sticlă 
și ambalajelor.

Cu toate rezultatele bune 
obținute fel 1983, în acest 
an se impune să intensifi
căm munca orgarâzatorică 
și politico-educativâ mai 
ales pentru realizarea po
liticii demografice a parti
dului. Ne revin sarcini im
portante și în direcția rea
lizării obiectivelor noii 
revoluții agrare, precum și 
a desfășurării unor susți
nute activități edilitar- 
gospodărești pentru înfru
musețarea localităților mu
nicipiului Deva.

Dr. MARIA AITONEANU, 
președintele Comitetului 

municipal Deva 
al O.D.U.S.

dre didactice in cultul mun
cii, ai patriotismului față 
de locurile natale, de me
seriile propriilor părinți. 
„Eu am slujit 28 de ani la 
școala din Vărmaga, satul 
meu natal, iar director al 
școlii generale din centrul 
-3 comună sini numai de 
un an și jumătate, spunea 
profesoruT loan Blaj. Pe 
elevii noștri îi orientăm în 
primul find spre minerit, 
avind in vedere amploarea 
extraordinară pe care o ia 
această industrie la Certej. 
Este vorba, dacă vreți, 
și de păstrarea unei tra
diții lăsate de prima școa
lă tehnică de minerit din 
Eră, care a luat ființă

Certej acum 274 de am'. 
Anul viitor vom aniversa 
acest eveniment cultural și 
tot atunci vom sărbători 
centenarul școlii din Hon
do/.

Iar ca o înțelegere și o 
cinstire a frumoasei tra
diții a mineritului în acest 
perimetru al Munților Me
taliferi, fiii minerilor, in
str uiți în școli și Institute 
de specialitate — în prin
cipal la I.M. Petroșani — 
se întorc acasă, lingă al 
lor, să pună umărul la 
valorificarea resurselor mi
nerale utile din zonă șl să 
dea o mină de ojutor pe 
planul agriculturii și zoo
tehniei — de asemenea o 
frumoasă fi îndelungată

(Urmare din pag. 1)

— Avem de cultivat în 
această primăvară 40 ha 
cu cartofi, 10 ha cu sfe
clă furajeră și 10 ha cu 
rădăcinoase — ne spunea 
Ion Manolescu, inginerul 
șef al cooperativei din Be- 
riu. Toată suprafața des
tinată cartofilor este ferti
lizată și pe 20 ha este 
pregătit și patul germina
tiv.

Cam la fel se prezentau 
lucrurile și la C-A.P. Găs- 
tău. Din cele 40 ha prevă
zute a fi cultivate cu car
tofi, 26 ha erau complet 
pregătite. „Ploaia — rele
va Dorin Bibolaru, ingine
rul șef al C-A.P. — ne-a 
împiedicat, deocamdată, să 
începem plantatul. Urmă
rim însă îndeaproape sta
rea terenului și vom înce
pe imediat ce umiditatea 
din sol va scădea. Acest 
lucru este valabil și pen- 
tre sfeclă, unde sintem, 
de asemenea, pregătiți să 
începem semănatul.

Pe tarlaua „Capu orașu
lui", mecanizatorii Ion 
Ciorîță, Ion Lăscoi șl Ion 
Rusu pregăteau ogorul 
pentru plantat în livadă, 
o echipă de cooperatori 
condusă de Aurei Ivănes- 
cu, executa tăieri la pomi 
și mecanizatorul Mihai 
Creangă îi stropea cu -Di- 
butox-25". Cooperatorii O- 
preana Talpeș, Maria Ho-

NICI 0 PALMĂ DE PĂMÎNT NELUCRAT I
Terenuri puse in valoare și- terenuri neglijate

Unul dintre obiectivele 
cele mai importante ale 
actualei campanii agricole 
este — alături de efec
tuarea unor însămințări de 
bună calitate, respectîn- 
du-se timpul optim — pu
nerea în valoare a între
gii suprafețe de teren. A- 
ceastă preocupare este 
prezentă pe agenda de lu
cru a Consiliului unic 
agroindustrial Simeria, a 
consiliilor de conducere

tradiție în aceste locuri. 
Am notat și nume de spe
cialiști reveniți la vetrele 
părintești după studii: 
soții Marioara și Tiberiu 
Birsâian, Nicolae Mogoș, 
Constantin Pipoș, Vasrle 
Petrean, fosil Mirza, Ale
xandru Birsâian, miriți alții.

La primărie, la exploa
tarea minieră am ascultat 
dialoguri relevante privind 
dezvoltarea localității, con
dițiile de muncă și de 
viață ale locuitorilor de 
aici. „in Certej, ca și 
in Hondal, în celelalte sate, 
s-au construit in ultimii ani 
sute de case noi, fru
moase, spunea maistrul 
Adrian Gligor, secretarul 
comitetului de partid de la 
mină, care semnează aici 
condica de prezență, zi de 
zi, de 25 de ani. Avem și 
apă curentă în locuințe, 
iar despre radiouri, televi
zoare, frigidere, mașini de 
spălat... ce să mai vor
bim I Mulți au autoturisme. 
Cine vrea, să vină să mun
cească la Certej le dăm 
apartamente. Munca, viața 
ne sini pline de bucurii. 
Cam asta înseamnă, cred 
eu, să fim liberi în țara 
noastră, staplin' pe destine
le noastre. Spre mai bine
le omului, spre fericirea sa 
își orientează partidul nos
tru comunist consecvent a- 
tenția.

DRUMUL SOCIALIS

Ritmul la însămințări 
trebuie mult intensificat!

morodean, Ana Mănuț, Ma
ria Mihăiescu, Viorel Gră- 
mescu ș.a. sortau ultimele 
cantități de cartofi ce vor 
fi cultivați.

„Pentru a recupera rămî- 
nerea în urmă, datorată 
vremii nefavorabile — ne 
spunea Dumitru Petre, in
ginerul șef al C.A.P. Măr- 
tinești — vom acționa 'cu 
toate forțele în această pe
rioadă, așa cum ne-a ce
rut tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul gene
ral ai partidului, la recen
ta plenară a C. C. al 
P.CJÎ.“.

Ce se muncea în acea 
zi în unitate ? Pe tarlaua 
„După sat", mecanizatorii 
Augustin Pop, Viorel So
lomon și Gheorghe Co- 
man arau terenul și-l pre
găteau pentru semănatul 
porumbului. Viorel Iezaru 
și llie Solomon discuiau pe 
o suprafață de 20 ha din 
„Lunca Tămășasa". Plan
tatul cartofilor a fost în
credințat lui Iile Dragomir, 
șeful secției mecanizare, 
om cu multă experiență. 
Iar Gheorghe Ciontoș, bri
gadier, împreună cu Dori
ca Dragomir, Maria Călu- 

LA CURĂȚAT DE PĂȘUNE
Peste 80 de cetățeni din satele Grohoțele și După- 

piatră, aparținătoare coma nei Buceș, au răspuns che
mării deputaților Viorel Jorza și Ion Rusu, dove
dind pricepere gospodărească și hărnicie la acțiunea 
de curățenie efectuată pe 30 hectare de pășuni și 
finețe.

din unitățile din zonă, ca 
și a consiliilor populare, 
încă din toamna trecută 
specialiștii au depistat te
renurile ce produc puțin 
sau deloc și o parte din 
acestea au fost desțelenite, 
în comuna Rapoltu Mare, 
de pildă,, se afia o supra
față de cinci hectare in 
locul numit Sideti ce nu 
producea nimic. Consiliul 
popular a luat inițiativa 
ca acest teren să fie arat 
și pus în cultură. A fost 
desțelenit în cursul iernii 
trecute, iar In această 
primăvară a fost cultivat 
cu plante furajere. Florian 
Silvășan, vicepreședintele 
biroului executiv al con
siliului popular, ne spu
nea că această acțiune 
va continua, în intenția 
organului local al puterii 
și administrației de stat 
aflîndu-se redarea în cir
cuitul agricol a încă unei 
suprafețe de două hectare 
în satul Bobîlna, lucrare 
care șe află în curs de des
fășurare."

Dar în Consiliul unio 
agroindustrial Simeria se 
află încă multe suprafețe 
ce pot fi puse în valoa
re. La C-A.P. Simeria, în 
apropierea satului Cărpi- 
nlș, se află un teren destul 
de întins ce nu produce, 
de multă vreme, fiind plin 
de lăstăriș, băltit de apă. 

„Săptămîna pomiciilturii"
ÎN TOATE LOCALITĂȚILE ACȚIUNI 

DE AMPLOARE!

Pentru ridicarea potențialului productiv al plan
tațiilor pomicole din județul nostru, s-au realizat, 
Pină acum, arături pe mai mult de 3 200 hectare, iar 
fertilizări s-au făcut pe aproape 2 700 hectare. De 
asemenea, tăierile de rodire și fructificare s-au efec
tuat pe 3 700 ha livezi.

Important este însă ca lucrările de îngrijire să 
cuprindă și pomii răzleți din fiecare localitate, prin 
lucrări de tăieri, fertilizări, și săpat putindu-se ob
ține importante sporuri la producția de fructe, care 
să asigure înfăptuirea obiectivelor din programul jude
țean de autoconducere și autoaprovizionare terito
rială. De asemenea, consiiiile populare sint chemate 
să organizeze și să conducă nemijlocit acțiunile de 
extindere a plantării pomilor pe terenurile aparți- 
nind gospodăriilor populației.
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găru, Văluca Lâzărescu, 
Petru Pop și Vaier Popa 
sortau cartofii.

— Și noi sîntem bine 
pregătiți pentru semănătu
rile din epoca aceasta — 
sublinia Sever Mischie, in
ginerul șef al C.A.P. Tur- 
daș. La cartofi, de exem
plu, vom planta în cultură 
intensivă toate cele 30 ha 
planificate. De aceea, am 
fertilizat întreaga supra
față. N-am putut începe 
plantatul de dimineață da
torită umidității solului, 
dar urmărim îndeaproape 
starea terenului și pe tar
lalele zvîhtate intrăm ime
diat la cultivarea cartofi
lor și a sfeclei de zahăr. 
Astăzi lucrăm la sortatul 
cartofilor, pe care-i cali
brăm pe două dimensiuni. 
Execută această operație 
peste 40 de cooperatori, 
dintre care aș aminti pe 
Aurel Carașcă, Ana Stoica, 
Elena Nicin, Romulus Vlai- 
cu ș.a. împreună cu ei se 
află inginerul Marin Cri- 
șan, șeful fermei vegetale 
și președintele cooperativei, 
Vasile Munteanu, pentru a 
asigura o sortare de cali
tate ireproșabilă.
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S-au făcut anii trecuți 
aici cîteva șanțuri, dar 
punerea în valoare a aces
tei suprafețe nu este fina
lizată. La C-A.P. Bobîlna, 
în apropierea noii crescă
torii de iepuri din Foit, se 
află, de asemenea, o su
prafață întinsă ce ar putea 
fi pusă în cultură. în Ra- 
polt, Tîmpa și Bobîlna în 
cimp s-au croit drumuri 
largi peste holde de grîu 
sau de orz sau pe terenu
rile ce urmează să se cul
tive în această primăvară. 
La C.A.P. Rapolt, pe lingă 
gardul din spatele secției 
de mecanizare s-a creat un 
drum pe marginea unei 
tarlale cultivate cu cerea
le păioase, pe care pot 
circula, în condiții foarte 
bune, 'ouă mașini de ga
barit mare, în paralel. 
Locurile unde au fost de
pozitate furajele trebuie să 
fie arate în întregime și 
semănate cu furaje. Spe
cialiștii, conducerile unită
ților agricole au datoria 
să stabilească concret ce 
suprafețe pot și trebuie 
puse în cultură și să ia 
toate măsurile pentru a se 
înfăptui întocmai sarcini
le stabilite de Comitetul 
Politic Executiv al C. C. 
al P.C.R. cu privire la uti
lizarea întregului poten
țial al pămîntului.

T. BONDOR
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Lungul drum de la vorbe la fapte
— Se poate vorbi cu di

rectorul căminului cultural 
de aici, din comuna Banița?

— Momentan tovarășa Ma
ria Mandate e plecată la 
școala din Bota ni; elevii de 
acolo dau un program ar
tistic. Dar puteți vorbi cu 
tovarășul primar.

— Tovarășe Ion Dragotă, 
în calitate de primar al co
munei puteți, cu siguranță, 
să ne spuneți cîte ceva des
pre viața cultural-artistică 
din Banița.

— Pot, desigur, dar mai 
bine să așteptăm să vină 
și tovarășa Mardare. Nu de 
alta, dar dacă vă spun în 
lipsa dumneaei. ceea ce 
știu ar putea crede eă am 
fost rău intenționat. Cert 
este că activitatea cultural- 
educativă în comuna noas
tră nu ne oferă prea multe 
motive de satisfacție. Per
sonal. consider că sîntem 
încă mult sub posibilitățile 
ce le avem. Am spus „sîn
tem” avînd în vedere nu 
doar pe cei direct implicați 
în munca pe tărîm cultural, 
ci și membrii comitetului co
munal de partid.

Nu a fost nevoie să aș
teptăm prea mult...

— Deci, tovarășă Maria 
Mardare, cum caracterizați 
dumneavoastră, ca secretar 
adjunct cu probleme de pro
pagandă al comitetului co
munal de partid și director 
al căminului cultural din

Banița, activitatea politico- 
educativă și artistică ce șe 
desfășoară în comună ?

— Mai întil de toate tre
buie spus că doi sînt facto
rii care influențează nemij
locit această activitate. Pri
mul ar fi apropierea comu
nei de marele centru minier 
Petroșani. Al doilea — dis

faza finală a Festivalului 
național „Cîntarea Româ
niei”. Apoi, grupul vocal 
feminin, format din nouă 
membre — țărance, eleve, ca
dre didactice, lucrătoare în 
comerț. Mai avem și un 
grup de colindători, din care 
fac parte tineri din satul 
Crivadia.

CĂMINUL CULTURAL - CENTRU AL 
EDUCAȚIEI REVOLUȚIONARE, PATRIOTICE

tanța mare dintre cele trei 
sate componente și centrul 
de comună.
- in ce sens se simte in

fluența factorilor amintiți ? •
— Negativ, bineînțeles. In 

primul caz este vorba de 
navetism, majoritatea oame
nilor din comună — bărbați, 
femei, tineri — lucrează în 
Petroșani, vin după-amiaza 
sau seara tîrziu. Cu cine să 
faci acțiuni culturale ? în 
al doilea caz. distanțele de 
4 pînă la 10 kilometri în
seamnă timp, drumuri nu 
tocmai ușoare.

— Și totuși ?
— Nu se poate spune că 

în comuna Bănița activita
tea cultural-educativă este 
inexistentă. Avem cinci for
mații artistice proprii, ale 
căminului. Formația de fluie
rași — instructor Vasile Baia 
-, care a participat, alături 
de alți fluierași din Vale, la

— Și incă două ?
— Vrem să înființăm o for

mație de dansuri populare 
momîrlănești și un montaj 
litenar-muzical.

Deci cele cinci formații 
erau... trei : fluierași», grupul 
vocal... și cei cu colindatul...

Ne-am mai interesat apoi 
de posibilitățile de valorifi
care a ceea ce primarul 
comunei numea „posibilitățile

ce le avem”. Ni s-a vorbit 
despre obiceiuri folclorice ră
mase nealterate de trecerea 
vremii — nunta lor, momîrlă- 
nească, măsuratul oilor, în- 
vîrtita lor, hora lor pe stin
gă.

Obsesiv acest lor. Un 
cuvînt care, totuși, exprimă 
o distanță mai mare decît 
kilometrii ce despart sate
le componente de centrul 
de comună. Exprimă, de‘ fapt, 
nevoia de implicare a tutu
ror, mai cu seamă a celor 
care sînt direct răspunzători 
de calitatea actului de cul
tură în această comună. 
Chiar dacă locuiesc în Petro
șani... Atunci cînd tor va 
deveni nbstru, numai atunci 
se va vorbi altfel despre ac
tivitatea cultural - educativă 
din Bănița. Acest lucru tre
buie înțeles I Cit mai curînd 
De către cine, se știe...

MIRCEA DIACONU

Activități gospodărești și de 
înfrumusețare

în cartierele municipiu
lui Hunedoara continuă 
susținut lucrările edilitar- 
gospodărești. Peste 15 000 
de cetățeni au ieșit sîm- 
bătă 24 și duminică, 25 
martie la muncă voluntar- 
patriotică. Valoarea acțiu
nilor patriotice de la înce
putul anului se ridică la 
4,5 milioane lei. An fost 
refăcute 50 hectare de zone

ornamentali, au plantat 
trandafiri și gard viu, 
pînă în prezent fiind re
împrospătate 15 hectare 
de spații verzi.

în această acțiune s-a 
făcut simțit aportul loca
tarilor de pe străzile Flori
lor, Bradului, Eminescu, 
Traian, Dr. Petru Groza, 
al asociațiilor de locatari 
nr. 1, 3 și 4 (președinți

LOCALITATEA - OGLINDA 
SPIRITULUI CETĂȚENESC

Călători cărora nu 
le stă bine... cu trenul
Zilele trecute, însoțiți de 

tovarășii Cornel Lițoiu, 
Tudor Scumpiaru și Viorel 
Bujoi, lucrători ai miliției 
din transporturi, precum și 
de operatorii R.C. Constan
tin Nistor și Iulian Bunei, 
am întreprins un raid prin 
trenurile de persoane nr. 
2002 și 2441.

La plecarea din Deva, 
Octavian Vlaicu, conducto
rul trenului nr. 2002, afir
mă că „în ultimul timp a 
crescut conștiința călători
lor. Nu s-au mai înregis
trat de mult degradări de 
bunuri din vagoane, călă
torii fraudulos! sînt tot mai 
rari, i.ar opinia publică ac
ționează cu promptitudine 
împotriva pasagerilor re
calcitranți".

Am fi dorit să-i dăm 
dreptate, dar abia a plecat 
trenul din gară că a și fost 
depistat Lorincz Ionel de 
la Lotul 342 Simeria al 
I.C.C.F. Timișoara călăto
rind fără bilet. într-o ase
menea culpă au fost depis
tați, în același tren, Mir
cea Gheorghe Zăinescu, Fe
licia și Gheorghe Neag, pre
cum și Remus Pop, Naghy 
Alexandru, loan Circo, Ma
rin Cireș, Faur I. Teodor 
și alți călători din trenul 
2441, fără bilete sau cu a- 
bonamentele expirate de 
mai multe zile. Alți călă
tori, ignorînd regulile de si
guranță a circulației s-au 
expus la accidente care îi 
puteau costa chiar viața. 
Este cazul unor tineri care 
călătoreau pe scările va
goanelor, favorizând astfel 
comiterea de accidente în 
timp ce în compartimente 
există locuri libere destule.

Dar cîte și cîte alte e- 
xempta nu-ți poate oferi un 
tren de călători ? Bunăoa
ră, Petru Maț, călătorea 
spre casă într-o evidentă 
stare de ebrietate, pus pe 
harță și făcând imposibilă 
călătoria celorlalți cetă
țeni. Organele de miliție 
l-au chemat la ordine, a- 
plicîndu-1 celui în cauză 
sancțiunea cuvenită. Soco
tim necesar să semnalăm și 
cazul Ecaterinei Lakatoș, 
care pe o distanță de nu
mai 5—6 km, a îngurgitat 
(între Orăștie și Șibot) o 
jumătate litru de votcă, 
deși era însoțită de doi 
copii în vîrstă de 4—6 ani, 
cărora trebuia să le aibă 
de grijă. Ce-i păsa însă ei 
de soarta copiilor? S-a ma

tins pe banchetă și la scurt 
timp se afla în... lumea vi
selor.

La întrebarea noastră 
privind ignorarea prevede
rilor Decretului 400/1981 și 
a instrucțiunilor de servi
ciu pe C.F.R., Grigore Chi- 
ra, lăcătuș la I.L. Deva, a- 
flat în vădită stare de 
„voie bună" ne răspunde : 
„Ce vă pasă de starea în 
care mă aflu ? Șeful meu 
e om bun. Nu se leagă el 
de fleacuri. Și ce, parcă e 
prima dată că merg la sluj
bă în asemenea hal ?".

Nereguli am depistat și 
în ceea ce privește respec
tarea regimului și norme
lor de transport civilizat al 
bagajelor voluminoase. Au
rora Iurchevici — casnică 
din Sîntandrei — transpor
ta un balot care ocupa o 
întreagă banchetă de com
partiment în timp ce cu
loarul vagonului era supra
aglomerat. Pentru o ase
menea culpă a fost sanc
ționat și Leon Crăciun, lu
crător la C.F.R., al cărui 
bagaj voluminos bloca ac
cesul în vagon. Și, merită 
subliniat, că nici unul din 
cei amintiți n-aveau taxa
re pentru bagajele lor ca
re, de fapt, trebuiau să se 
afle la vagonul destinat 
cotatelor.

în raidul întreprins am 
întâlnit și alte aspecte ne
conforme cu etica socialis
tă. Gheorghe Neag, fără o- 
cupație, a avut o atitudine 
necorespunzătoare, total 
jignitoare față de organele 
de control, îngreunând u-ta 
exercitarea îndatoririlor ce 
ta reveneau. Mihai Hălai, 
elev (ce comportament o 
fi având în școală ?) la Li
ceul industrial nr. 3 Tg. 
Mureș, a fost găsit în tre
nul 2002 cu un serios vo
lum de materiale ilustrate 
obscene, pe care ta vindea 
cu 5 lei bucata ? ! Firesc, 
materialul i-a fost confis
cat, fiindu-i aplicată și pe
deapsa cuvenită.

Nimănui nu-i este plăcut 
ca atunci cînd circulă în- 
tr-un mijloc de transport 
în comun să-i fie tulburată 
liniștea, comoditatea și si
guranța. Este o datorie ce
tățenească de a forma o 
opinie publică, de a lua 
atitudine împotriva celor 
care ignoră normele de 
conduită, liniștea transpor
tului.

PAUL VALEU

INFORMAȚII UTILE
• Lucrătorii din cadrul 

secțiilor Cooperativei de 
producție, achiziții și des
facerea mărfurilor Vața 
de Jns (președinte Pavel 
Petruș), printr-o preocu
pare susținută pentru în
deplinirea sarcinilor pe
rioadei trecute din acest 
an, au obținut frumoase 
realizări: planul valoric 
pe unitate a fost înde
plinit în proporție de 112 
la sută, iar prestările de 
servicii către populație 
,de 103 la sută. (Vasile 
Grigoraș, corespondent).

• La inițiativa comite- 1 
tului sindicatului de la 
întreprinderea minieră l 
Hunedoara, pentru oame. ? 
nii muncii din cadrul ’ 
secției nemetalifere Zlaști, ț 
recent s-a amenajat și ț 
deschis o microcantină. i 
în scurt timp, alte două 
microcantine urmează să i 
fie inaugurate la uzina 
de preparare și funicula- | 
rul din Teliuc și la ca- 1 
riera Teliuc III. (A. Câta, ? 
corespondent).

verzi, fiind plantați 1500 
de arbori și arbuști și 120 
metri de gard viu. S-au 
mâi efectuat reparații și 
întrețineri de drumuri pe 
o lungime de 13 kilometri, 
taluzări de maluri, tăieri 
de coroane la 8 000 de ar
bori și arbuști și s-au 
transportat 800 tone de 
reziduuri din diferite zone 
ale orașului.

Contribuția cea mai în
semnată la aceste acțiuni 
au avut-o școlile generale, 
unitățile comerciale, îndeo
sebi cele aparținînd I.C.S. 
mărfuri industriale, aso
ciațiile de locatari nr. 3 
și 4 din micro I — vest, 
28 și 29 din micro III și 
cele din micro VI.

★
Sâmbătă și duminică și 

locuitorii orașului Călan, 
de la mic la mare, au 
continuat lucrările de gre
blare și curățare a zone
lor verzi și parcurilor, au 
săpat rondourile de flori, au 
curățat de crengi uscate 
și apoi au rărit pomii

Gabriel Dănău, Dumitru 
Stănescu și Horvat Traiah).

Din inițiativa comitetu
lui orășenesc de partid și 
a consiliului popular oră
șenesc, se amenajează un 
nou parc de odihnă în su
prafață de 1 750 mp, în 
zona casei de cultură.

„Pentru ca orașul nos
tru să arate ca o floare — 
spunea Dionisie Frențoni, 
vicepreședintele biroului 
executiv al consiliului 
popular orășenesc, acțio
năm ca toți cei care trăiesc 
și muncesc aici să înțe
leagă obligația lor, derivată 
din lege, de a răspunde 
chemărilor deputaților și 
președinților asociațiilor de 
locatari și a participa la 
curățenia generală a loca
lității. Sînt unii cetățeni, 
ca de exemplu Damian Stâ
nca, Nicolae Barbu, Ioan 
Giorgioni, Izidor Muntean, 
care ignoră această datorie 
civică, așteptînd să . le 
facă alții ordine în jurul 
propriei locuințe". ,

E. ȘINA

Aspect de la Adunarea solemnă a detașamentului clasei 
a V-a A — Școala generală nr. 1 Deva.

ROSTIREA SI SEMNAREA LEGAMÎNTULUI 
PIONIERULUI

In prag de primăvară, 
cuprinși de entuziasm și 
intensă vibrație patriotică, 
pionierii detașamentelor cla
selor a V-a A, B și C de la 
Școala generală nr. 1 din 
Deva au participat la adu
nări solemne, in care au 
rostit și semnat legămintul 
pionieresc. Cu deosebită 
emoție, încurajați de zîm- 
betul cald al părinților și 
cadrelor didactice, sub 
faldurile tricolorului, glasuri 
tinere au rostit: „Voi învă
ța și voi munci pentru a 
deveni fiu de nădejde al 
patriei mele, Republica So
cialistă România...“

Prin versurile și cinte-

cele pe care le-au prezen
tat, pionierii și-au expri
mat sentimentele lor de 
dragoste fierbinte față de 
patrie, de nețărmurită pre
țuire față de părintele iubit 
al tuturor copiilor țării, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Cu gînduri pline de re
cunoștință la adresa celor 
care le îndrumă pașii, 
purtătorii cravatelor roșii cu 
tricolor și-au luat in aceste 
adunări angajamente so
lemne pentru ridicarea cali
tății muncii pionierești în 
detașamentele șl unitatea 
lor. (Berey larosiava, pio
nieră, comandant de unita
te, Școala generală nr. 1 
Dieva).

Căminul de nefamiliști este cea de a doua 
casă a noastră. Să-l gospodărim cu grijă!

Zilele trecute am fost 
oaspeții unor cămine de 
nefamiliști în municipiul 
Hunedoara. Ne-am intere
sat despre modul în care 
sînt asigurate aici con
diții de odihnă și de re- 
creere, de petrecere a 
timpului liber de către 
nefamiliștii siderurgiști, 
constructori sau lucrători 
și lucrătoare din alte uni
tăți ale localității. Primul 
popas l-am făcut la că
minul de nefamiliști CM 5, 
aparținînd Combinatului 
siderurgic Hunedoara. Lo
catari: lucrători de dife
rite profesii la C.S.H. — 
marea majoritate — și de 
la alte unități din oraș. 
Nu ne-a fost recomandat 
ca unul din cele mai bune 
cămine dar am constatat 
că se poate numără prin
tre acestea.

Căminul dispune de 184 
de camere. Am vizitat, la 
întâmplare, circa 20 de 
camere de la cele 4 etaje 
și de la parter. Prima im
presie : curățenie deosebi
tă, atît în camere cît și 
pe holuri. Și, de notat, 
de curățenie se ocupă doar 
3 îngrijitoare care asigură 
ordinea la grupurile so
ciale și pe culoare. în ca
mere — autogospodărire. 
Pot fi date ca exemplu de 
curățenie camera 78 ocu
pata de electricianul Racz

Andrei, camera 80 ai căror 
locatari sînt Aurel Bă- 
ceanu și Vasile Ptaș, lu
crători la C.S.H., camera 
nr. 89 unde locuiește Du
mitru Florea, mecanic de 
locomotivă la C.S.H., cea 
cu nr. 83 ocupată de 
maistrul Laurean Crăciun 
și multe altele. Am vizi
tat și încăperile în care 
locuiesc bobinatoarea Ana

radio, bibliotecă etc.), 
unele minusuri în ceea 
ce privește gospodărirea 
spațiului din spatele că
minului. Am primii însă 
asigurarea responsabilului 
comitetului de cămin, Gh. 
Cocioabă și numeroșilor 
locatari ai căminului, cu 
care am stat de vorbă, 
că neîntîrziat și aceste 
neajunsuri vor fi înlătura

VIAȚA IN COLECTIVITATE

Cojocaru de la C.S.H., 
Comiș Agafița, lucrătoare 
la I.M.H., Dorina Ianc de 
Ia fabrica de tricotaje, 
rînzătoarea librar Stela 
Moise, numeroase alte ca
mere unde tinerii nefa
miliști își petrec o mare 
parte din timpul neocupat 
de producție. în toate în
căperile fetelor domnește 
ordinea și curățenia. în 
multe din camere am găsit 
și adevărate biblioteci, cu 
zeci de cărți, dovadă că 
locatarele lor sînt și citi
toare pasionate.

în acest cămin sînt însă 
și unele neajunsuri: feno
mene de condens la casa 
scărilor, în special la par
ter șl la etajele 1 șl 2, 
defecțiuni la unele gru
puri sociale, lipsa unei 
încăperi pentru activitate 
de divertisment (televizor.

te. La rîndul său, admi
nistratoarea căminului — 
tovarășa Maria Atodiresei 
— ne spune că întregul 
colectiv al căminului va 
depune eforturi pentru a 
se situa pe un loc de 
frunte în întrecerea „Pen
tru cel mai bine gospodărit 
bloc de nefamiliști".

La căminele 3 și 4 ale 
aceleiași unități, deși mai 
noi, mai confortabile, cu
rățenia și ordinea nu se 
ridică 'la nivelul cerințe
lor. Linoleumul de pe co
ridoare e nespălat, pătat 
cu vopsea, propaganda vi
zuală în bloc lăsa de 
dorit etc. Facem aceste 
afirmații pe baza consta
tărilor personale, deoare
ce în timpul raidului în
treprins, între orele 14—16, 
n-am găsit pe nimeni din 
personalul căminului pen

tru a purta o discuție pe 
această temă.

Căminul de nefamiliști 
„GII" al I.C.S.H. era în 
reparație generală. Apre
ciem însă că este un că
min modern, confortabil. 
Supără însă lipsa unor 
preșuri care, să înlocuiască 
păturile cenușii și învechi
te. în rest și aici ordine. 
Poate că în cele din urmă, 
puse la punct și aceste 
neajunsuri, inclusiv înlătu
rarea dezordinii din unele 
camere (exemplu — came
ra 51 ocupată de Vasile 
Olaru și Ioan Toth) vor 
aduce din nou loeul I 
pe țară, cîștigat cîndva de 
acest cămin. Socotim însă 
că alături de administra
toarea Floarea Cosma, la 
înlăturarea neajunsurilor 
constatate, la înfrumuseța
rea aspectului interior al 
camerelor căminului poate 
și trebuie să-și aducă o mai 
substanțială contribuție și 
comitetul sindicatului, care 
dispune de multiple posi
bilități, dar care se pare 
că trece cam puțin pe lă 
acest cămin ce ar trebui 
dotat (are spațiu amena
jat) cu un aparat de -ra
dio, cu televizor, cu o 
microbibliotecă etc. Poate 
că semnalul nostru va avea 
efectul dorit.

VASILE PĂȚAN
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Prietenia și colaborarea — factori 
fundamentali ce caracterizează relațiile 

bulgaro-române
SOFIA 28 (Agerpres). - 

Unul dintre factorii fun
damentali care caracter! 
zează starea actuală a re
lațiilor bulgaro-române este 
prietenia și colaborarea 
multilaterală între cele 
două țări și popoare, în 
dezvoltarea lor un rol de
terminant avîadu-1 întîlni- 
rile dintre tovarășii Todor 

-Sivkov și Nicohie Ceaușeacu. 
se relevă intr-o declarație 
a lui Andrei Lukanov. 
membru supleant al Bi
roului Politic al C. C. al 
P.C. Bulgar, vicepreședin
te- al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Popu
lare Bulgaria, președintele 
părții bulgare în Comisia 
mixtă guvernamentală bul- 
garo-română de colaborare 
economică și tehnico-știin- 
țifică difuzată de agenția 
„Sof ia-Pres".

Deosebit de favorabile, a 
spus el, sînt direcțiile de 
bază ale colaborării eco

nomice și telinico-științifi- 
ce pină în anul 1990 pre
văzute in Acordul-program 
semnat în iunie 1980. cu- 
prinzind principalele direc
ții — planificarea, știința, 
specializarea și cooperarea 
in diferite ramuri ale eco
nomiei naționale. Se cre
ează și se întăresc legătu
rile directe tehnico-științi- 
ficv intre organizații eco
nomice. instituții și între
prinderi înrudite din Bul
garia și România. Peste 
80 de întreprinderi din 
cele două țări colaborează 
in îndeplinirea programe
lor lor de producție.

Bulgaria și România sînt 
participante active la co
laborarea economică reali
zată de țările membre ale 
C.A.E.R. Toate acestea evi
dențiază perspectivele noi 
create pentru adîncirca re
lațiilor economice între 
cele două țări socialiste, a 
încheiat A. Lukanov.

BUSQsSîD
■ BONN. - Cancelarul 

federal al R. F. Germania, 
Helmut Kohl, a prezentat, 
miercuri, in Bundestag, o 
declarație guvernamentala 
cu privire la reuniunea la 
nivel înalt eșuată a C.E.E. 
de la 19 și 20 martie de 
la Bruxelles, informează a- 
genția DPA. Șeful guver
nului vest-german a apre
ciat că Piața comună tre
buie să se bazeze pe o so
lidaritate economică și po
litică, subliniind că ea are 
nevoie de o perspectivă 
pentru viitor.

■ LONDRA. - intr-un 
interviu acordat postului 
de radio londonez B.B.C., 
ministrul argentinian al re
lațiilor externe, Dante Ca
puto, s-a pronunțat pentru 
inițierea de negocieri cu 
Marea Britanie, fără con
diții prealabile, in proble
ma statutului insulelor Mal- 
vine (Falkland) — transmi
te agenția France Presse.

■ BRUXELLES. - Piața 
comună a trecut la contra- 
măsuri comerciale, limitind 
unele din imposturile sale 
din Statele Unite, pentru a 
compensa prejudiciul ce îi 
este cauzat de hotărîrea 
Administrației americane, 
adoptată în iulie 1983, de 
a limita, pe o perioadă de 
patru ani, importurile de 
oțeluri speciale, îndeosebi 
vest-europene. Restricțiile 
comerciale adoptate de Co
misia C.E.E. vizează, între 
altele, unele produse chi
mice, articole de sport și 
sisteme de alarmă.

■ ROMA. - Potrivit es
timărilor Organizației Na
țiunilor Unite pentru Ali
mentație și Agricultură 
(F.A.O.), in acest an se va 
înregistra o creștere a pro
ducției de cereale pe plan 
mondial, in pofida faptului 
că unele regiuni mari pro
ducătoare, cum ar fi cele 
din sudul Africii, sînt afec
tate de secetă. Specialiștii 
F.A.O. consideră că recolta 
totală de cereale va fi de 
1,3 miliarde tone, cu 10 la 
sută mai mult decît în 1983.
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COOPERATIVA MEȘTEȘUGĂREASCĂ
,,MOȚUL1' BRAD,

prin secția de cojocărie din sir. A. lancu nr. 40, 
încadrată cu personal de înaltă calificare (mais
tru Plic loan),

EXECUTĂ LA COMANDA, cu materialul 
clienților și al cooperativei,

HAINE DE PIELE cu și fără blană, articole 
de cojocărie, reparații de îmbrăcăminte din 
piele.

I DIN ȚĂRILE SOCIALISTE I Agendă energetică
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0 MOSCOVA. - in R.S.S. 
Estonă au fost create insta
lații care permit utilizarea 
deosebit de eficientă a șis
turilor bituminoase. In sta
diul final instalația va avea 
capacitatea de 10 000 tone 
pe zi. Ea realizează prelu
crarea termică a prafului 
de șist rezidual, obținînd 
din prelucrarea unei tone 
de praf, 30 kg de combus
tibil pentru turbine cu ga
ze, 20 kg de fracțiuni pen
tru extracția benzinei și o 
cantitate însemnată de pă
cură.

rea unor perdele 
de protecție.

forestiere I
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0 SOFIA. - ta Sofia 
se află în curs de aplicare 
un program de măsuri pen
tru diminuarea poluării so
nore a orașului, parte com
ponentă a întregului pro
gram de protecție a naturii 
care se

Printre 
zate de 
numără 
treprinderi sau secții cu ni
vel ridicat de zgomote teh
nologice dincolo de margi
nile orașului, dezvoltarea 
parcului de tramvaie și 
troleibuze silențioase, in
troducerea unui sistem au
tomatizat de dirijare a cir
culației, care va permite 
reducerea numărului frînă- 
rilor și demarajelor, limita
rea circulației automobile
lor în centru și ext'nderea 
zonelor pietonale, planta-

0 BUDAPESTA, 
garia se află în 
ție o întreprindere pentru 
valorificarea zgurii indus
triale rezultate din proce
sele tehnologice ale între
prinderilor metalurgice din 
Dunaujvaros și Ozd.

După ce întreprinderea 
va începe să producă la 
parametrii proiectați, aici 
se vor obține peste 500 000 
de tone de fier. Tehnolo
gia de prelucrare a zgu
rii a fost concepută de 
specialiștii din țară și a fost 
experimentată cu succes in 
mai multe întreprinderi.

— In Un- 
construc-
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realizează în țară, 
măsurile preconi- 

acest program se 
mutarea unor în-

0 HANOI. - Lucrările 
pe marile șantiere ale eco
nomiei naționale vietname
ze - între care se numără 
podul peste Fluviul Roșu, 
importante unități energe
tice, a doua etapă a fa
bricii de superfosfați din 
Lamthao — s-au desfășurat 
anul trecut potrivit preve
derilor. Sublinierea a fost 
făcută la recenta consfă
tuire republicană a con
structorilor din Vietnam. 
S-a relevat, cu același pri
lej, progresul considerabil 
obținut in perfecționarea 
conducerii lucrărilor de con
strucții capitale, în utiliza
rea eficientă a fondurilor 
de investiție, în ridicarea 
productivității muncii.

I
i
*

I
I
*

I
I
I
I 
I
I

BONN. — In R.F. Ger
mania a fost proiectată o 
centrală electrică eoliană 
care prezintă ca principal 
avantaj faptul că este în 
stare să funcționeze chiar 
în condiții nefavorabile. 
Aripile instalației sînt le
gate de butucul rotorului 
cu o articulație de șoc. în 
acest fel, aripile nu sînt 
în pericol de a se rupe din 
cauza solicitărilor prea pu
ternice. Aripile rotorului 
sînt din material plastic 
armat cu fibre de sticlă. 
Ca urmare, ele sînt mult 
mai ușoare și mai rezis
tente.

★
WASHINGTON. — Sub 

titlul „Bazinul solar cu sa
re — o importantă sursă 
de energie11, revista ame
ricană „Economic Impact" 
subliniază că această ener
gie nu folosește nici pe
trolul, nici gazele, nici căr
bunele, nici uraniul, ci sa
rea obișnuită — un mine
ral care se găsește din a- 
bundență și este mai puțin 
costisitor. Prin această teh
nologie, un kilogram de 
sare furnizează tot atîta 
electricitate sau de trei ori 
mai multă căldură decît 
un kilogram de cărbune 
ars într-o cameră de com
bustie.

Numărul țărilor care fac 
cercetări în domeniul ba
zinelor solare este in creș
tere, dovadă a interesului 
față de această tehnologie.

In Ș.U.A. se fac experien
țe de 20—25 ani, iar în 
restul lumii de 10 ani. Cer
cetările au contribuit la 
soluționarea multor proble
me majore și au pregătit 
terenul pentru construirea 
unor bazine solare mai 
mari.

★
OTTAWA. — Specialiștii 

de la Centrul național ca
nadian de cercetări au rea
lizat, la capătul unor în
cercări ce au durat mai 
mulți ani, un nou tip de 
generator electric ce folo
sește energia eoliană. Par
ticularitatea noului tip 
constă în faptul că roto
rul generator nu mai este 
în formă de elice, ca la 
marea majoritate a insta
lațiilor cunoscute în pre
zent, ci se aseamănă foar
te mult cu telul unui mi
xer electric, care, spre 
deosebire de aparatul cas
nic, nu consumă ci produ
ce electricitate. Testele de 
pînă acum, efectuate în tu- 
nele aerodinamice dove
desc că sistemul este efi
cient; cercetătorii cana
dieni elaborând chiar două 
modele plecînd de la tipul 
de bază. Mai multe firme 
canadiene au început să 
producă în serie aceste 
modele, menite să furni
zeze electricitate îndeosebi 
unor clădiri izolate din zo
na nordică a țării, precum 
și oricăror construcții care 
nu pot fi racordate la sis
temul național.
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ÎNTREPRINDEREA DE ÎMBUNĂTĂȚIRE SI 
EXPLOATARE A PA OȘTILOR 

HUNEDOARA - DEVA 
încadrează pentru fermele de producție 

. din Călan, Ilia, Orăștie, Pui, Sarmizegetusa, 
Șoimuș, Sintămăria-Orlea, personal în ur
mătoarele meserii :

• mecanic agricol (de preferință să posede 
și carnet de rutierist);

• buldozerist ;
• mecanic întreținere utilaj (de preferință 

și posesor de permis de conducere auto).
Condițiile de încadrare și retribuire - con

form Legii nr. 12/1971 și Legii nr. 57/1974 re
publicată.

Informații suphmentare la ferme și sediul 
unității din Deva, strada Aurel Vlaicu, nr. 25.

• Pierdut legitimație de ser
viciu, pe numele Man Ștefan, 
eliberată de C.S. Hunedoara, 
secția distilări» de gudroane. 
O declar nulă. (4970)

ANIVERSARE
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CORPUL OMENESC - 
O SUTA TRILIOANE 

DE CELULE

Potrivit specialiștilor - 
relatează ziarul „Komsomol- 
skaia Pravda“ - corpul o- 
menesc se compune din o 
sută trilioane de celule. 
S-a stabilit, de asemenea, 
că în timpul somnului, o- 
mul consumă 400-500 de 
litri de oxigen, făcind pen
tru aceasta 12-20 inspira
ții pe minut. Primăvara 
însă, frecvența inspirațiilor 
este cu 30 la sută mai 
mare decit toamna.

Și iată alte... statistici: 
lungimea totală a vaselor 
sanguine ale omului este 
de aproximativ 100 000 ki
lometri; în medie, persoa
nele blonde au o podoabă 
capilară formată din 140 000 
fire de păr, comparativ cu 
bruneții și brunetele ce se

nerhliniie
pot lăuda numai cu... 
102 000.

COMPORTAMENTUL 
PINGUINILOR

Pinguinii constituie de 
mult obiectul unor cerce
tări științifice și au ajuns 
să fie destul de bine cu- 
noscuți de ornitologi. Cu 
toate acestea, specialiștii 
nu puteau răspunde cu cer
titudine la întrebări privind 
adincimea la care se scu
fundă pinguinii și timpul 
în care pot tămîne sub 
apă.

Problema a fost rezolva
tă de un grup de scufun
dători din Noua Zeelandă,

care au petrecut in costu
me speciale zeci de Ore 
sub apă. Io temperaturi 
foarte scăzute, pentru a ur
mări comportamentul pin
guinilor. In acest fel s-o 
constatat că păsările se 
scufundă pînă la adlnci- 
mea de 250 metri, unde 
pot rămîne circa 18 mi
nute.

FUMATUL - 
CEL MAI IMPORTANT 

FACTOR DE RISC

Prof. univ. Stefan Tanne- 
berger, directorul Institutu
lui central de cercetări on
cologice din R.D.G., a pre

lucrat, cu ajutorul unei 
mașini electronice de cal
cul, datele privind cauzele 
deceselor premature Io 
populația R.D.C.

Rezultatele sînt atit de 
interesante, incit ii condu
ce negreșit pe adepții fu
matului la concluzia majo
ră privind necesitatea a- 
bandonârii acestui viciu.

La un milion de oameni, 
un deces datorat acciden- 
te’or de avion se produce 
in medie o dată la 50 
de ani. Din cauza consu
mului de alcool un om 
dintr-un milion moare la 
fiecare 4-5 zile, din cauza 
accidentelor de automobil 
la 2-3 zile, iar din cauza 
fumatului la fiecare 2-3 
ore. In acest fel, fumatul 
constituie - statistic — cel 
mai important factor de 
risc pentru viață.
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V î N Z A R I
• Vînd apartament doua ca

mere, cărămidă, gaze, palier. 
Deva, Dacia., telefon 20882.

(4979)
• Vînd casă in Ilărău. nr. 

203. (4976)
• Vînd casă Săulești. nr. 10. 

Informații Deva, telefon 14643.
(4977)

• Vînd casă (grădină). Si- 
meria Veche, nr. 25. (5009)
• Vînd Dacia 1310 nouă. 

Deva, telefon 22710, orele 18— 
20. (4980)

• Vînd Dacia 1300. Simeria, 
strada 7 Noiembrie 12, telefon 
60634, după orele 16. (5006)

• Vind Dacia 1300. stare 
perfectă. Deva, telefon 20Ș70.

(4991)
• Vind Dacia 1100 R.K. com

pletă, stare perfectă. Deva, 
telefon 28186. (4989)

• Vînd motocicletă Simson 
250 cmc. Deva, Micro 15, Tei
lor, bloc 29, apartament 6.

(4982)
• Vind mașină de cusut 

„Mundlos“, localitatea Pui-I-lu- 
nedoara, telefon 117. (4990)

• Vînd capre (de Banat). 
Deva, strada Aurel Vlaicu, nr. 
168. (5000) •

SCHIMB DE LOCUINȚA
• Schimb apartament două 

camere, etajul II, cu garso
nieră. Deva, telefon 21045. (4992)

PIERDERI
• Pierdut legitimație de ser

viciu, pe numele Gîlcă Nico- 
lae, eliberată de C.S. Victo
ria Câlan. O declar nulă.

(4994)
• Pierdut legitimație de ser

viciu, pe numele Mârza Gheor- 
ghe, eliberată de I.E.C. Min
tia. O declar nulă. (4995)
• Pierdut legitimație de ser

viciu, pe numele Ghibu Gheor- 
ghe, eliberată de Inspectora
tul general de stat pentru 
controlul calității produselor. 
O dedar nulă. (4998)

• Fiii, ginerele și nepoții 
urează _ dragei lor mame și 
bunici CAT A FLOAREA, din 
Tirnăvița, cu prilejul aniversă
rii a 55 de ani, multă sănăta
te și fericire. (5008)

DIVERSE
• Dada-service Deva înca

drează vopsitori categoriile 
IV—VI. (5004)

COMEMORĂRI
• Cu nemărginită durere, 

peste care timpul încearcă 
zadarnic să aștearnă vălul 
uitării, nemingîiații părinți, 
fratele, cumnata și nepoții a- 
n Uliță împlinirea a 3 ani, la 
29 martie 1984 de cînd fiul 
nostru adorat KARP1NECZ 
ADRIAN-ȚUKI a încetat din 
viață, la numai 23 de ani'.

Sufletul lui nobil si scump 
este mereu în inimile noas
tre. (4933)
• Fiii, nurorile, nepoții a- 

nunță împlinirea a 6 luni de 
la decesul dragei lor mame si 
bunici CURETEAN FLORICA 
din Hon doi. (5005)

DECESE

• Familia dr. Gheorghe 
Olteanu mulțumește din 
inimă tuturor celor care 
i-au fost alături la tragica 
suferință pricinuită de 
pierderea iubitei lor fiice,

MIHAELA. (5007)

• Colectivul de oameni ai 
muncii de la secția electrică 

-a C.S. Hunedoara este alături 
de ing. Delapeta Mircea la 
greaua încercare pricinuită de 
moartea mamei sale. Transmi
tem sincere condoleanțe fami
liei îndoliate. (5010)
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