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Organizare temeinică și calitate ireproșabilă 
la plantatul cartofilor!

Cea mai importantă ac- 
tivitâțe a acestor zile în 
Consiliul unic agroindus
trial Hațeg este cultiva
rea cartofilor, lucrare ce 
trebuie executată pe o su
prafață de 545 ha. în 
raidul efectuat am urmărit 
modul cum este organizată 
munca pe ogoare, calita
tea plantatului, implicarea 
specialiștilor, 
rilor de 
siliilor 
.fășurarea

a conduce- 
unități și a con- 
populare în des- 

acestei lucrări.

— Avem de plantat car
tofi pe o suprafață de 30 
ha, iar pînă luni seara am 
realizat 12 ha. Cu forțele 
existente vom încheia lu
crarea în maximum trei 
zile.

La C.A.P. Hațeg 
de vorbă cu Eufrosina 
nea, inginerul șef al 
perativei agricole :

stăm 
Buf- 
coo-

HUNEDOARA
în anii

„Istoria
pom cu ramuri vi-

JUNA ORGANIZARE 
A MUNCII ISI 

SPUNE CUV1NTUL
C.A.P. Pui. în. tarlaua 

din vecinătatea satului 
Galați, Cornel Ceuță planta 
eai'tofi într-un teren foar
te bine pregătit de colegul 
său loan Sereș. Mecaniza
torul ne spune că înaintea
ză cu o viteză de șase 
hectare pe zi, iar mașina 
este reglată pentru a asi
gura o densitate de peste 
60 000 tuberculi la hectar. 
Liviu Martinovici, ingine
rul șef al unității, ce coor
dona lucrarea se declara 
mulțumit de calitatea plan
tatului.

Aceeași bună organizare 
am întîlnit-o și la C.A.P. 
Livadia. Virgil Radu, in
ginerul șef al cooperativei, 
ne spunea : ■

- • _

C.U.A.S.C.
HAȚEG

chei lucrul seara, cînd nu 
se mai vede. Alimentarea 
mașinii — operație pe care 
o execută Cornelia Pădu
re, Silvia Fofici, Leontina 
Petruică și Romuluț Toma
— merge repede.

în aceeași tarla, 40 de 
cooperatori, între eare Do
rica Neiconi, Estera Jurconi, 
Lucreția Boabă și Lau- 
rențiu Roșianu — un om 
care, deși a trecut de 70 
de ani, lucrează cu spor
— plantau manual cartofii 
timpurii. Și aici se făcea 
o lucrare de înaltă calitate.

- ctitorii mărețe
SOCIALISMULUI

se face cu oameni 1“

— Tot terenul destinat 
culturii de cartofi a fost 
arat în toamnă — ne-a 
spus interlocutoarea. A fost 
fertilizat cu îngrășăminte 
naturale și chimice. Cartofii 
ce urmează, a fi cultivați 
au fost sortați cu cea mai 
mare grijă. Ne străduim 
să realizăm un pat germi
nativ bun, iar cultivarea 
cartofilor o efectuează Vio
rel Vlăiconi, un mecaniza
tor harnic și priceput.

— Ce densitate asigurați 
la hectai- ?

— Peste 63 000 tuberculi. 
Odată cu plantatul admi
nistrăm azotatul de amo
niu.

Discutăm cu Viorel Vlăi
coni, care ne spune :

— Cînd se luminează de, 
ziuă sînt în brazdă și în-

Ritm și calitate în realizarea
investițiilor

Creșterea ritmului de execuție 
a lucrărilor — sarcină prioritară 

a constructorilor
Construetorii ce reali

zează nou! obiectiv indus
trial al municipiului Deva 
— întreprinderea de piese 
de schimb și reparații uti
laj minier (I.P.S.R.U.M.) — 
au nu numai meseria, dar 
și vocația de constructori.. 
I-am văzut la* lucru. Acțio
nau în perimetrul fierbinte 
al șantierului zidarii con
duși de Vasile Damșa, dul
gherii lui Levente Bara-

teni în fazele de finisare 
— ' închiderea tîmplăriei 
metalice și izolații, tn in
terior, partea de fundații 
pentru utilaje este făcută 
în proporție de 65 la sută. 
A început montarea lor.

— Au sosit utilajele ?
— Avem 85 la sută 

ele.
Prezent pe șantier 

partea beneficiarului, 
Constantin Peptan, s

I.P.S.R.U.M. DEVA

juli, Gheorghe Uivari cu 
fierar-betoniștii săi. Nu lip
seau din punctele-cheie ca
drele tehnice: maiștrii Io
sif Negru și Butii Vasile, 
inginerii Harangozo Dorel, 
cu partea electrică și Mir
cea Gligor, specialist în in
stalații.

— Hala de reparații u- 
tilaj minier și mașini-unel- 
te este terminată — ne-a 
informat ing. Vasile Pro
dan, șeful șantierului. La 
turnătorie — al doilea o- 
biectiv important — în ul
timul timp lucrările au a- 
vansat. Structura de rezis
tență a fost ridicată, sîn-
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con-statul le-a alocat și 
tinuă să le aloce pentru 
dezvoltarea accelerată a 
exploatării miniere, de aici 
nivelul ridicat al produc
tivității muncii, al introdu
cerii unor mașini și utilaje 
cu înalt grad de tehnici
tate și, se înțelege, urma
re firească a acestor trans
formări înnoitoare, noul 
statut al minerului de azi,
bun cunoscător și mînui-
tor al celor mai complexe^ 

șj instalații. . i
vizitat apoi împreu- /
tovarășul Traian Ti-) 
primarul comunei, l

.,559,’ 
de *

I
*

pă, tîrnăcop, lopată, troc 
și cai orbi. Am început cu 
orizontul I, un 
metri, iar cînd 
pensie, mina 
nivelul mării".

Și pentru că 
lari — atît cel 
trecute, cît și 
tăzi — nu se 
fără a face referiri directe 
la mina de aici (începutul 
mineritului în. zonă fiind a- 
preciat ca datînd de pe

Un 
guroase, cu rod de la an 
la an mai bogat. Un pom 
cu rădăcini bătrîne, dar pu
ternic înfipte în pămînt să
nătos. Imagine simbol, me
taforă ce se construiește 
în mintea tuturor celor ce 
iau cunoștință mai îndea
proape cu istoria și pre
zentul comunei Ghelari. 
Sînt multe așezări ale pă- 
dureniior din Poiana Rus- 
căi care poartă cu demni
tate urmele curgerii mile
niilor, Dar, între toate, Ghe- 
iariul are ceva aparte, o 
măreție conferită de sta
tutul de comună - centru 
muncitoresc.

„Pe hartă, localitatea 
noastră poartă însemnul o- 
bișnuit al oricărei comune 
din țară — ne spunea to
varășul Traian Ticula, pri
marul localității. !n ini
mile noastre (și nu numai), 
Ghelariul înseamnă exploa
tarea de minereu de fier 
cu cea mai mare producție 
din țară. Mai înseamnă un 
loc în care trăiesc și mun
cesc minerii care sînt, în 
același timp, și țărani'1.

„De copil am învățat 
ce-i truda pămîntului. Dar 
parcă numai eu, Carol 
Alic ? Și Apostol Crăciu- 
nescu, și Gheorghe Lucaci 
(Laudă), și Florea Drăgu- 
lescu... La început am în
vățat să umblăm cu vitele, 
apoi să cosim, să arăm, să 
semănăm, să săpăm. Mai 
apoi, cînd ne-am văzut fe
ciori, am învățat altfel de 
săpat. Mai greu. In „baie", 
la minereu. Că asta era mi
neritul în '44, cînd am in
trat prima dată în sut: să

puț de 100 
am ieșit la 

ajunsese la

despre Ghe- 
din vremuri 
cel de as- 
poate vorbi

utilaje
Am 

nă cu 
cula, 
Ghefariul anilor 1984. 
de gospodării care mai 
care mai arătoase avem în 
comuna noastră. Bună ziua, 
tovarășe Dăvîncă 1 II ve
deți ? 11 cheamă Gheorghs 
Dăvîncă, e mecanic la mi
nă, deputat în satul Ruda. 
Și țăran bun. Are in bă
tătură 5 bovine, 20 de oi, 
porci, păsări, ba chiar și 
cai. Și nu-i... o excepție, 
mulți oameni ca el sînt în 
satele comunei. Aici, in 
centru, blccuriie astea ară- i 
toase, în ultimii ani au fost ’ 
ridicate. 650 de aparta
mente numără. Bușă ziua, 
Ghiță. El, subinginerul 
Gheorghe Boariu și oame
nii de la mină l-au con
struit. în regie proprie, cum 
se zice. Adică mineri, ță
rani și constructori de case. 
Uite de ce sîntem 
ghelărenii, așa minări 
oamenii de aici".

vremea împăratului roman 
Caracala - 211-217 e.n.), 
am solicitat cîteva detalii 
privind dezvoltarea exploa
tării miniere de la tovarășii 
ing. Vasile Pavel, directo
rul minei și inginerul șef 
Petru Beldeanu. Astfel, am 
aflat că de ultimii 40 de 
ani își leagă adevărata sa 
existență Exploatarea mi
nieră Ghelari — ca .nume 
de referință în rîndul mi
nelor de fier din țară. De 
la o producție de cîteva 
zeci de mii tone în 1945, 
la Gnelari se extrag astăzi 
cantități de minereu ce de
pășesc milionul de tone. Și 
aceasta în doar patru de
cenii. Este ușor de înțeles 
volumul de investiții pe care

DANIEL MĂLIN

(Continuare în pag. a 2-a)

TRAIAN BONDOR

(Continuare în pag. a 2-a)
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CÎND LUCRĂRILE SÎNT 
LĂSATE SA SE 

DESFĂȘOARE LA 
VOIA INTIMPLARII

noi,
DeI

forestier

1H 1

lorestieri- 
Grădiște, 
realizări 

începutul

Profite m spațiuC tnunrîi.

Cooperativa agricolă de 
producție din Sîntămărie- 
Orlea are de cultivat cu 
cartofi în această primăva
ră o suprafață de 130 hec
tare. Acest fapt ar fi pre
supus, cum este și firesc, 
o bună organizare și des
fășurare a lucrării. Din 
păcate, acest imperativ' nu 
se realizează. Luni, 2 apri
lie a.c., se plantau cartofi 
într-o tarla din vecinăta
tea 
nul

ÎN ZIARUL DE AZI :

șeful

secției electromecanice 
E.M. Mintia-Vețel (secția 
este nucleul viitoarei între
prinderi), ne-a relatat:

— Sprijinim constructo
rul cu toate forțele de ca
re dispunem. O echipă for
mată din 20 de lăcătuși și e- 
lectricieni este prezentă 
permanent pe șantier. Cele 
5 silozuri pentru gospodă
ria de nisip a turnătoriei 
au fost montate de noi. în 
unele zile, cînd lucrările 
o cer, forțele echipei spo-

MARIN NEGOIȚÂ

(Continuare în pag. a 2-a)

satului Ciopeia. Tere- 
nu fusese pregătit cum

Tot ce întreprindem 
este orientat spre rea
lizarea unor producții 
agricole superioare 
„Ziua fruntașilor in 
întrecerea socialistă1* 
Educarea revoluționa
ră, patriotică a elevi
lor - sarcina fiecărei 
discipline.

Muncitorii Manea 
crcază la montarea 
efectuînd lucrări de

Hăileanu și Constantin Gromăzescu lu- 
coloanei de termoficare Mintia—Deva, 

bună calitate.

Foto : DAN CÂMPEAN

Tentantă invitația ingine
rului Romulus Goțiu, direc
torul adjunct tehnic al 
I.F.E.T, Deva, de a-i vedea 
la lucru pe forestierii din 
Munții Orăștiei, de a le lua 
pulsul muncii acolo sus, la 
munte, in parchete, de a 
vedea cum trăiesc ei zi de 
zi in vecinătatea pădurilor 
tainice de brad, fag și ste
jar. După ce inginerul Ni- 
colae (odor, directorul 
U.F.E.T. Orăștie, ne-a „a- 
provizionat", la sediu, cu 
cifrele și datele ce semni
fică hărnicia și dăruirea în 
muncă ale forestierilor din 
sectoarele de exploatare 
Sibișel și Grădiște, am por
nit spre parchetele de Io 
Grădiște. Pînă dincolo de 
Orăștioara de Sus, drumul 
este ca-n palmă și A.R.O.-ul 
condus cu iscusință de Cos- 
tică Lungu „toarce" frumos, 
fără probleme. îl luăm din 
drum, dintr-un parchet, și 
pe șeful sectorului - Tra
ian Dănciulescu. Trăiește 
de 40 de ani în pădurile 
Orăștiei, cunoscindu-le în 
toate amănuntele flora și 
fauna, istoria milenară a 
românilor care, aici, în ce
tățile dacice de la Grădiș
te, își au obîrșia. „Cei pe
ste 250 de muncitori ai sec
torului exploatează în acest 
an mai mult de 75 000 mc 
masă lemnoasă, fag de cea 
mai bună calitate, din bazi- 
netele Valea Largă, Godea- 
nu, Valea Albă, Fața Șesu
lui, Ceata, Fețele Albe, Va
lea Rea, Gerosu, Ludești - 
spune, cu luciri de mulțu
mire in priviri, Traian Dăn- 
ciulescu. Sint harnici oa
menii noștri, căliți la tem
peraturile nu tocmai ridi
cate nidi vara la cei 1 100-

1 200 metri altitudine, in 
încleștarea surdă cu copa
cii falnici, care cad sece
rați cu ușurință de măies
tria oamenilor și de forța 
fi eră straielor mecanice. E 
superbă munca și viața la 
pădure".

Spiritul de chibzuință, de 
economisire și eficiență este 
la înălțime în toate parche
tele. Locul TAF-urilor, con
sumatoare de motorină, l-au 
luat cele 16 Itihiciilare, iar 
metodele rudimentare de 
lucru au cedat în favoarea 
tehnologiilor de înaltă pro
ductivitate. ,,Mai mult 
cit în alte parchete din 
drul I.F.E.T, Deva, aici, la 
Grădiște, se folosește me
toda de exploatare a arbo
rilor cu coroană, concentra
rea forței de muncă și a 
mijloacelor de transport 
(pentru economisirea car
buranților) și, mai nou, or
ganizarea de depozite in
termediare'- intre parchete 
și depozitele finale de pre- 
indu st riali zare -, în același 
scop al creșterii producti
vității și eficienței econo
mice" — apreciază Romulus 
Goțiu strădaniile 
lor de la S.F.E. 
concretizate în 
deosebite de la 
acestui an.

La magazinul
din Anineș e liniște. N-are 
cine face cumpărături, in 
cele două blocuri de lo
cuințe și la căminul din a- 
propiere - de asemenea — 
liniște. Oamenii sint la lu
cru, în magazin — abun
dență de produse. Gestio-

DUMITRU GHEONEA

(Continuare în pag. a 3-a)



Tot ce 
realizarea

Abordăm citeva proble
me de fond ale muncii 
consacrate transpunerii în 
viață a obiectivelor adop
tate de partid în domeniul 
agriculturii pentru anul 
1984, împreună cu tova
rășul Ștefan Șerban, se
cretarul biroului de coor
donare a activității politi- 
co-organizatorice al Consi
liului unic agroindustrial 
de stat și cooperatist Hu
nedoara.

— Ce concluzii a des
prins, tovarășe secretar, 
biroul de coordonare din 
activitatea de anul trecut ?

— Avem la îndemînă, 
de fapt, un pachet, ca să 
zic așa, de învățăminte, 
înainte de toate este 
de subliniat faptul că în 
anul 1983 unitățile agricole 
din cadrul consiliului nu 
și-au realizat sarcinile de 
plan la principalele capi
tole; producția la hectar, 
producția totală, atît la 
cea vegetală, cit și la cea 
animalieră. Faptul acesta 
a făcut ca biroul de coor
donare să acționeze ca în 
toate adunările generale 
ale membrilor cooperatori, 
în plenarele și adunările 
organizațiilor de partid să 
se întreprindă analize te
meinice, asupra cauzelor 
care au generat realizările 
slabe și să stabilească mă
surile corespunzătoare în 
vederea creșterii producției 
agricole, atît la cea vege
tală cit și la cea anima
lieră. în aceeași ordine de 
idei, în cadrul consiliului 
avem unități cu condiții 
similare, dar cu rezultate 
diferite, la aceeași cultu- CORNEL ARMEANU

C.S.H., atelierul reparații electrice. O parte din harnica 
echipă de bobinatori, condusă de comunistul Simion Chiti- 
dean.

Creșterea ritmului 
de execuție a lucrărilor

(Urmare din pag. 1)

resc. Azi, de pildă, avem 
40 de oameni.

în hala de reparații, pre
dată beneficiarului, un om 
lucrează la panoul de co
mandă al unui „Carusel". 
Este electricianul Toma 
Coman. Ne spune:

— Toate utilajele mari 
(strungurile Carusel, ma
șinile de alezat și frezat 
orizontal) au fost supuse 
probelor electrice și s-au 
comportat bine. Acum e- 
xecutăm ultimele verificări 
ale instalațiilor de coman
dă.

în afara halei, la capătul 
de est, se află depuse cî- 
teva din părțile componen
te ale primului utilaj ce 
va fi reparat: un excava
tor EKG din cariera de ba- 
natită de la Moldova Nouă. 
Cupa, brațul, cabina, cre- 
maliera au, fiecare în par
te, dimensiunile unui trai
ler.

— Cînd va fi pusă în 
funcțiune hala de repara
ții ? — îl întrebăm pe in
ginerul Constantin Peptan.

— Deja s-a dat tensiu

întreprindem este orientat spre 
unor producții agricole superioare
ră sau la producția zooteh
nică.

— Pornind de la această 
realitate, biroul coordona
tor și biroul executiv al 
consiliului au adoptat, de
sigur, măsuri corespunză
toare.

— Evident. Printr-o con
lucrare mai apropiată cu 
organizațiile de partid și 
cu consiliile de conducere 
ale unităților cooperatiste, 
biroul coordonator a mili
tat pentru adoptarea unor 
măsuri care să determine 

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

revirimentul necesar în 
vederea creșterii produc
ției vegetale și animaliere. 
La rîndul său. biroul co
ordonator și cel executiv 
ale consiliului și-au pro
pus asemenea măsuri care 
să vină in sprijinul trans
punerii în viață a hotărîri- 
lor adoptate la nivelul uni
tăților. Important este că 
ansamblul măsurilor stabi
lite la nivelul consiliului 
au caracter cuprinzător, 
menirea de a stimula solu
ționarea problemelor esen
țiale ale activității politi- 
co-organizatorice și tehni
ce inițiate de organele de 
conducere colecGvă.

— Ați vrea să vă refe
riți la citeva exemple ?

— Da. Din ansamblul 
măsurilor adoptate, direct 
derivate din orientările 
date de conducerea parti
dului. în ultima vreme.

nea in hală și în prezent 
se execută rodajul tehno
logic, după care pornim 
reparațiile la excavator.

— Ce alte obiective ur
mează să fie terminate de 
constructor ?

— Modelăria, stația de 
acetilenă și stația de com- 
presoare, magaziile... Dar, 
cel mai important punct 
rămîne turnătoria, unde 
trebuie să fie concentrate, 
de-acum încolo, toate for
țele.

— Vom face tot ce-i 
posibil, ne-a declarat ing. 
Vasile Prodan, să grăbim 
lucrările. Magistrala cuvîn- 
tare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, rostită la 
încheierea lucrărilor Ple
narei C.C. al P.CJR. din 
21—22 martie 1984, în care 
sînt criticate unele rămî- 
neri în urmă la investiții, 
ne vizează și pe noi, dar, 
în același timp, ne mobi
lizează. Vom acționa îm
preună cu beneficiarul (și 
pînă acum am cooperat 
destul de bine) pentru a 
termina cît mai urgent o- 
biectivele în scopul pune
rii lor în producție. 

avem în vedere sporirea 
gradului de folosire a fon
dului funciar. Pe această 
linie am acționat pentru 
punerea in valoare a unei 
suprafețe de 70 nectare, 
destinată culturii cartofu
lui, sfeclei furajere și po
rumbului.

In al doilea rînd, au fost 
stabilite măsuri, în bună 
parte deja trar_spuse in 
realitate, privind creșterea 
producției la hectar — do
meniu în care unitățile 
noastre dispun de rezerve 

încă insuficient valorifica
te. Încă din toamnă am 
acționat pentru executarea 
lucrărilor agricole în con
diții de calitate superioare, 
fertilizarea Întregii supra
fețe însâmințate sau care 
urmează să fie însămința- 
tâ in această primăvară. 
Creșterea producției la hec
tar răznine una dintre cele 
mai importante rezerve ale 
sporirii producției agricole 
î" ansamblu.

— Intrucit tot sin tem la 
capitolul rezervelor, ați 
vrea, tovarășe secretar, să 
recurgeți ia comparații ?

— Putem compara mul
te unități și chiar din mai 
multe puncte de vedere. 
Avem cooperative agricole 
cu producții net superioa
re altora. C A P. Peștișu 
Mare, de pildă, a obținut 
in 1983 o producție de orz 
la hectar mai mare cu 

CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ

Organizare temeinică și calitate 
ireproșabilă la plantatul cartofilor!

(Urmare d.n pog 1)

gropi — remorcile cu 
cartofi de sătnință se 
aflau la o distanță prea 
mare una de alta, așa că 
mecanizatorul Rada Tâ- 
bircic era nevoii să facă 
in gol un drum de 150 in, 
pentru a-și alimenta mași
na, ceea ce înseamnă ri
sipă de timp și combusti
bil.

— -Aș putea planta mai 
mult de 4 ha ia zi — 
ne-a spus mecanizatorul, 
dar azi dimineață am în
ceput lucrul numai după 
ora nouă, atunci cind ni 
s-a adus sămînța in cimp. 
Munca nu-i organizată și 
nu se desfășoară bine. Ar 
trebui ca și cea de a doua 
mașină de plantat să intre 
în lucru.

împreună cu loan Du
mitru, președintele Consi
liului unic agroindustrial 
Hațeg am desfăcut un 
bilon. Densitatea era ne
corespunzătoare, fapt da
torat felului cum au fost 
sortați cartofii — unii erau 
prea mari (1). Mergem la 
locul unde se sortau car
tofii și găsim în lotul ce 
urma să fie expediat în 
cîmp mulți tuberculi mari, 
în plus, cantitatea sortată 
era mică. Aflăm că Ștefan 
Ivănescu, inginerul șef al 
cooperativei, a fost pe 
acolo și nu s-a arătat ne
mulțumit de modul cum se 
sortează cartofii. Stăm de 
vorbă cu Eleonora Radu, 
cooperatoare din satul Sub- 
cetate, care ne spune :

— Sortatul merge încet 
pentru că astăzi n-au venit 
la lucru decît 16 oameni. 

1000 kg față de plan. Re
zultate bune la această 
cultură au obținut și coo
perativele agricole Buituri, 
Teliuc și Nandru. în ace
lași timp, însă, alte unități 
au avut realizări mult sub 
posibilități, atît la orz, cît 
și la griu, porumb, cartofi 
și sfeclă. Adevărul este că 
pe ansamblul consiliului în 
anul 1983 s-au obținut re
zultate nesatisfăcătoare.

— Evident că o atare 
stare de lucruri a îndem
nat biroul coordonator la 
acțiune energică, de exi
gență sporită.

— Ana’izînd cu maximă 
răspundere activitatea din 
anul trecut, mai ales în 
lumina recentelor orientări 
date de conducerea parti
dului, biroul de coordonare 
a activității polltico-orga- 
nizatorice a adoptat ase
menea măsuri care să de
termine ridicarea pe o 
treaptă calitativ superioară 
a întregii activități. In lu
mina indicațiilor date de 
secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, punem un ac
cent deosebit pe perfecțio
narea stilului și metode
lor de lucru ale biroului 
coordonator, în care un loc 
central îl ocupă sprijinirea 
organizațiilor de partid, 
consiliilor populare, consi
liilor de conducere ale u- 
nităților agricole, creșterea 
răspunderii tuturor cadre
lor tehnico-economice în 
realizarea sarcinilor ce ne 
stau în față în anul 1984 
și intr-o perspectivă mai 
largă.

Majoritatea sînt din sate
le Subcetate, Bucium și 
Sintămărie-Orlea că din 
Ciopeia și Balomir încă 
n-au venit la sortat.

Interlocutoarea ne mai 
spune că oamenii lucrează 
cum se pricep fiindcă cei 
trei brigadieri stau mai 
mult pe la sediu, iar to
varășii din conducerea coo
perativei trec rar pe acolo. 
Secretarul biroului executiv 
al consiliului popular co
munal, — care, deși ar fi 
trebuit să se afle la uni
tatea de care răspunde (fer
ma I.A.S.), era la sediu — 
ne-a spus că tovarășa Emi
lia Voicu, primarul comu
nei. este plecată, împreună 
cu tehnicianul agricol, în 
satul Balomir, cu unele 
treburi. Marin Mălăescu, 
secretar adjunct cu pro
bleme de propagandă, pe 
care-1 găsim venind din 
satul Bărăști unde avusese 
ceva treabă, ne spune că, 
intr-adevăr, biroul comite
tului comunal de partid și 
biroul executiv al consiliu
lui popular participă în 
mică măsură la buna des
fășurare a campaniei de 
primăvară. în aceste con
diții nu e de mirare că 
plantatul cartofilor se rea
lizează așa cum am relatat.

„Istoria
(Urmare din pag. 1)

Și am mai văzut că Ghe- 
lariul anilor 1984 înseam- 
no și un club muncitoresc, 
și o școală de 10 ard, și 
o secție exterioară a Spi- 
talvM municipal Hunedca-

„Ziua fruntașilor 
în întrecerea socialistă"

sindicatelor,

util schimb

Sîmbătă, la Petroșani s-a 
sărbătorit „Ziua fruntașilor 
în întrecerea socialistă" din 
cadrul unităților miniere 
din Valea Jiului, ca și din 
alte unități colaboratoare 
la extracția de cărbune, 
organizată de Consiliul 
municipal al sindicatelor 
și Combinatul minier Va
lea Jiului, cu sprijinul or
ganelor locale de partid și 
de stat.

Cu sprijinul Consiliului 
județean al 
sărbătorirea fruntașilor a 
prilejuit un 
de experiență, la care au 
participat și președinți de 
sindicate și ai comisiilor 
de organizare 
a întrecerii so
cialiste de la 
întreprinderi
le miniere 
Barza și Hu
nedoara, exploatările mi
niere Deva, Certej, Țebea, 
Vețel și U.U.M.R. Crișcior.

Mobilizați de îndemnuri
le secretarului general al 
partidului de a da patriei 
cît mai muit cărbune, rit 
mai multe substanțe mi
nerale utile, participanții 
la dezbaterile din cadrul 
schimbului de experiență 
au împărtășit celorlalți 
participant o seamă de 
metode de mai bună orga
nizare a întrecerii socialis
te, de aplicare a unor ini
țiative muncitorești pentru 
a obține rezultatele care 
le-au încununat eforturile 
cu titlul de fruntași.

Dezbaterile au fost des
chise cu „Concluziile des
prinse din organizarea și 
desfășurarea întrecerii so
cialiste pe anul 1983, mă
surile ce se impun pentru 
generalizarea experienței 
pozitive în acest an", pre
zentate de Consiliul 
cipal al sindicatelor 
șani.

A împărtășit din 
riența brigăzii sale 
Muncii Socialiste Constan
tin Popa de la întreprin
derea minieră Lupeni, for
mație care a declanșat ini
țiativa ..Brigada înaltei răs
punderi muncitorești".

Despre experiența dobîn- 
dită de organele și organi
zațiile de sindicat ca și 
despre preocupările forma
țiilor de lucru în desfășu
rarea întrecerii socialiste 
în județ a vorbit tovarășul 
Nicolae Jurca, din cadrul 
Consiliului județean ăl sin
dicatelor.

Traian Borșa, șeful unei 
brigăzi fruntașe de la I.M. 
Vulcan, Gheorghe Șerban, 
președintele comitetului 
sindicatului de la între
prinderea fruntașă pe ba
zin — I.M. Petrila, Ștefan 
Alba, șeful brigăzii decla
rate fruntașă pe bazin, de 
la I.M. Petrila, subingine- 
rul șef de brigadă Paul

Un util schimb 
de experienfâ

muni- 
Petro-

expe- 
Eroul

15 000 TONE DE CĂRBUNE 
PESTE PLAN

Colectivul întreprinderii 
miniere Paroșeni a în
cheiat primul trimestru al 
anului cu realizări dintre 
cele mai bune în produc
ție : o depășire a sarcini-
lor de plan cu peste 
15 000 tone de cărbune. 
Cel mai bun sector de 
producție este sectorul I, 
în cadrul căruia lucrează 
brigada condusă de Ga- 
vrilă Mesaroș, care, prin

se face cu oamenii0
ra, și un dispensar medi
cal (în domeniul sănătății 
aici luorează 43 de cadre 
cu pregătire medie șl supe
rioară), și 122 autoturisme 
proprietate personală, și 
306 abonați telefonici...

l-am mai întrebat pe
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Grasu, de la I.M. Lupeni, 
Constantin Matei, președin
tele comitetului sindicatu
lui de la I.M. Paroșeni, in
ginerul Bujor Bogdan, șe
ful sectorului XI investi
ții de la I.M. Petrila, sec
tor fruntaș între sectoarele 
de investiții, pe Valea Jiu
lui, șeful de brigadă Mihai 
Bucevschi, de la I.M. Ll- 
vezeni —, inginerul Adela 
Garaliu, de la I.P.C.V.J., 
inginerul Emerik Kovacs, 
director adjunct al I. M. 
Uricani — au susținut cu 
intervenții interesante și 
utile schimbul de experien
ță dezvăluind particulari
tăți ale organizării și des

fășurării în
trecerii Ia ni
velul brigăzi
lor, al sectoa
relor sau în
treprinderii.

A intervenit, împărtășind 
din experiența I.M. Barza 
în aplicarea inițiativei „La 
navetiști acasă", tovarășul 
Mircea Miheț, membru în 
biroul comitetului sindica
tului de la această unitate.

în partea a doua a săr
bătoririi „Zilei fruntașilor" 
participanții au trăit mo
mente emoționante. în a- 
cordurile „Imnului mineri
lor", o gardă formată din 
mineri aduce drapelul de 
„Unitate fruntașă" pe 
C.M.V.J., iar un grup de 
pionieri aduc distincțiile 
„Casca de miner" și „Lam
pa de miner". Va fi cin
stită cu ele hărnicia celor 
mai buni dintre cei buni 
— cîștigătorii întrecerii la 
diferite niveluri. Drapelul 
de unitate fruntașă pe 
C.M.V.J. este decernat în
treprinderii miniere Petri
la. „Casca de miner" este 
înmînată cîștigătorilor în
trecerii la nivel de sectoa
re: sectorul IV al I.M. 
Lupeni, sectorul XI inves
tiții Petrila, Cariera Cîmpu 
lui Neag. Frumoasa și tra
diționala „Lampă de mi
ner" este înmînată, pentru 
ocuparea locului I pe ba
zin, brigăzii lui Ștefan 
Alba, de la I.M. Petrila, 
brigăzii lui Constantin Po
pa, de la I.M. Lupeni, pen
tru ocuparea locului I în
tre brigăzile de la abata
jele frontale, brigăzii lur 
Traian Borșa, de la I.M. 
Uricani, pentru locul I în
tre brigăzile de la abata
jele cameră, și brigăzii lui 
Alexandru Laszlo de la 
I.M. Paroșeni, pentru locul 
I între brigăzile de la in
vestiții. Unui număr de 50 
de mineri li s-a înmînat 
„Diploma de onoare" a 
Consiliului sindical muni
cipal și Consiliului oame
nilor muncii de la C.M.V.J.

în cinstea fruntașilor a 
fost organizat un frumos 
program artistic.
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folosirea eficientă a me
canizării, realizează pro
ductivități de 15—16 tone 
pe post. De asemenea, 
merită evidențiați și mi
nerii din brigada Iui 
Nicolae Brutu, care, Ju- 
crînd în condiții clasice, 
cu susținere individuală, 
înregistrează productivi- 

la 10 tonetăți de pînă 
pe post.
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tovarășul primar: „Ce în
seamnă, pentru oamenii lo
cului. cei 40 de ani de la 
eliberare Ne-a răspuns : 
„O adevărată Istoria a unei 
deveniri. O istorie, o de
venire care s-a făcut cu 
oamenii, pentru oameni !*.
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Educarea revoluționară, patriotică a 
elevilor - sarcina fiecărei discipline

Liceul de matematică-fizi- 
că din Hunedoara, Solicităm 
unor cadre didactice de aici 
să se refere ta modul in ca
re, prin conținutul ei, disci
plina pe care o predă con
tribuie la educarea în spi
rit revoluționar, patriotic a 
elevilor de azi, constructorii 
de mîine ai României comu
niste.

Constantin Iorgovan, profe
sor de istorie. JÂm să rncep 
eu, pentru că, veți fi de a- 
cord, cunoașterea istoriei pa
triei și poporului nostru este 
și va rămîne una dintre lo
turile fundamentale în for
marea, stimularea și mani
festarea la elevi a sentimen
telor de dragoste și prețui
re față de trecutul glorios, 
față de prezentul măreț al 
neamului. Folosim pentru 
realizarea nobilei sarcini ce 
revine școlii — formarea per
sonalității multilaterale a fie- 
cărui tînăr — o gamă largă 
de mijloace. în afara lecții
lor din programa școlară, in 
activitatea noastră ne bazăm 
pe antrenarea elevilor la ac
țiuni atractive, cum ar fi 
munca pe șantierele arheo
logice (Silvașu de Jos), alcă
tuirea de vitrine
muzeistice, realizarea 
planșe, hărți, chiar 
turi în gobelin pe 
istorie. De altfel, 
nostru ființează cu
deosebite trei cercuri de is
torie: „Dacii" - clasele a 
IX-a, „Corvineștii" — clasele 
0 X-a și „Nicolae lorga" — 
Clasele a Xl-a și a Xll-a.

încă un amănunt, nu lip
sit de semnificații: înainte de

puncte 
de 

și cusă- 
teme de 
în liceul 
rezultate

începerea fiecărei lecții de 
istorie, elevilor noștri ie plo- 
ce să cînte unui sau două 
cin tec e pot* otice, din oce- 
iea co'e se cintă in ceooeu 
«Hacoro*, otmos/era de lu
cru cunoscînd o serioasă îm
bunătățire (de le medie 7 la 
istorie, îeregistrotă înainte 
la nivelul școlii, oruÂ trecut 
s-o ojuns la 8,88, iar le da
ta a Xl-a A la 9.88). Este 
o mîndrre a întregii cotedre 
de istorie ea, în decursut a- 
nilor, 64 dintre obsolvenții li
ceului ou devenit., profesori 
de istorie*.

loan Irimuș, profesor de 
geografie. „Și materia pe co
re o predau iși are locul și 
importanța ei in educarea 
revoluționară, patriotică a e- 
levilor. Cu fiecare lecție, a- 
pelul la documented de 
partid devine o condiție e- 
sențioiă m însușirea temei 
respective. Explicăm etev:;oe 
programele partidului nos
tru privind noua geografie 
economică a Românie1, dru
mul înnoirilor pe core pei
sajul economic al țării l-a 
cunoscut 
Excursiile 
portante 
din județ 
tatea permanentă a cercului 
de geografie turistică sînt tot 
afitea coi de integrare a dis
ciplinei ce o predăm in sor- 
cina comună tuturor cate
drelor — educarea tineretului 
studios".

Ion Silvestru, profesor de 
educație fizică. „Poate să vi 
se pară curios că intervin, 
dar educarea în spiritul pa
triotismului vizează și mun
ca profesorilor de sport I

în decursul anilor, 
și vizitele ia im
unități economice 

și din țară, activi-

Lipseau numai 
factorii de răspundere?

Din inițiativa secției pro
pagandă a Comitetului ju
dețean de partid și a Co
mitetului județean de cul
tură și educație socialistă, 
în după-amiaza zilei de 
1 aprilie s-a organizat up 
raid la cîteva așezămin
te de cultură din zona 
Brad.

In Ribița, căminul cul
tural se află chiar peste 
drum de consiliul popular 
comunal. în ochii celor de 
la primărie va să zică. Și

măcar o discotecă-*! — spu
neau câțiva tineri aflați in 
fața căminului cultural din 
Luncoiu de Jos. După ce, 
intr-un tirziu, operatoa
rea de film a deschis la
cătul de pe ușa căminu
lui, după praful de un 
deget așternut pe scaune 
am înțeles că tinerii aveau 
dreptate. Tot de la ei am 
aflat că, vizionările în co
lectiv la televizorul aflat 
în dotarea căminului se 
fac la... școală.

Toată lumea este de acord 
că țara ore ți va avea ne
voie de oameni cu... „minte 
sănătoasă, in corp sănătos*. 
Oare educația fizică, pe te
renurile și ia sălile de sport, 
nu io aceasta contribuie ? 
La orele noaetre de eduoa- 
t»e bz«c comensăm și rezuL 
xrte*e de pr—tigie aie spor
tului •o.ri-esc. ii Mwățăm pe 
elevi că octwuotea spa-tiro 
nu M rezuteâ door <c miș* 
oare, ci impune ș> gi-dîre, 
judecotă, senbmenu dintre 
ce.'e mai nobile față de în
trecerile sportive”.

Profesori de română, limbi 
străine, chiar și de matema
tică, fizică, tisopu't tehni
ce au venit cu argumente de 
necontestat referitor la rolul 
ți modc<>tăt>.e conc-ete prin 
cere materuie respective iți 
fac simțieâ din sfm p'ezențo 
in octvitotea de ecocare 
revoluționar-pair o*cc a ti
neretului.

Prof. Gheorghe Colon, di
rector-adjunct ai liceului . 
.Fără pretenția de a oondu- 
ziono, este necesar să ară
tăm faptul că fiecare profe
sor, indiferent de materia ce 
o predă, prin însăși meni
rea sc este un so'oct in 
marele detașoment ol celor 
ce au drept nobil țel pre
gătirea și formarea pentru 
viață a unor oomeni noi, 
cu înalte calități morale, cu 
o conștiință înaintată. Ase
menea soldați sînt toți pro
fesorii din școala noastră*.

înainte de a părăsi Liceul 
de matematică-fizică din Hu
nedoara am reținut în car
nețelul de reporter: „Pe un 
panou al activităților săptă
mînal e sînt programate, e- 
șalonat pe an de studii, lec
torate cu părinții pe tema 
colaborării școală-familie în 
educarea civică și etică a e- 
levilor"; „La gazeta de pere
te a organizațiilor de partid, 
sindicat și O.D.U.S. se află 
un articol despre rolul ac
țiunilor extrașcolare în edu
carea tinerilor în spirit re
voluționar*. Sint acțiuni con
crete, bogote, convergente 
către finalitatea educat:vă.

MIRCEA DIACONU

CĂMINUL CULTURAL - CARTEA DE 
LOCALITĂȚIIVIZITĂ A

Pfpfc'te tn gpațiut muncii.
în cîeiîî
Sus, la munte

(Urmare din pag. 1}

na.no Maria Șăcui este 
mulțumi tâ. .Am in unitate 
tot ce ie trebuie muncito- 
Mor in oUmentația zilnică. 
De io rttăiai, ouă, meze
luri, fi pini ia costiță, ulei, 
gemuri fi conserve. iar ia 
brutar a de Mături se coa
ce piîne bună, ca la oraș. 
Nu se trăiește deloc rău 
aci te pădure'. .Ba chior 
te trăiește bine', erou de 
părere dtevo soții de io- 
reeberi, ca ți pesrionora 
magazinului de textile, [.le
na Ster 2a p nmnc:tori,' Vir- 
gii Olani ți Petru Popes
cu. Ne-ar- convins de too- 
te acestea. Indusăr de ca- 
'.tatea plinii_

Dor să mergem moi de
parte, in perimetrul muncii 
torestierHor. La 10 km de 
An.rieș, pe frumoasa Vale 
a Grădlștei, asistăm la un 
fenomen uluitor, de schim
bare a anotimpurilor. Dacă 
dincooce drumul este us
cat, e cald fi mult soare, 
dincolo — după o barieră 
de citeva roți de ARO — 
rx-ge cc-n plină iarnă, ne 
rine să suflăm in palme, 
iar Cosiică Lunga trebuie 
să cupleze ți tracțiunea pe 
față pentru a putea înain
ta pe limbile de apă și 
gheață. Grădiștea curge 
Ungă noi domoolă fi cura
tă, ca lemnul pădurilor de 
unde vine. In punctul Fața 
Șesului, loan Romoșan stă 
lingă TAF-ul său încărcat 
la maximum. „Merge trea
ba, merge ?“ îl întrebăm. 
„Dacă-ți place munca și ai 
grijă de utilaj, n-are voie 
să nu meargă. Lucrăm în 
acord global. Eu transport 
cam 500 mc pe lună. Co
legul tot pe-afit. Cîștigul ? 
5 000—6 000 lei. După mun
că. Iar viața — după ciș- 
tig, deci tot după muncă'.

Fierăstraiele mecanice 
amplifică simfonia în alb

o muncii la pădure in bazi- 
netul Fețele Albe. Oamenii 
ne privesc... de sus. înoată 
prin zăpada imaculată. 
„Tai"-istui loan Nițoiu res
piră de 7 ani aerul ozo- 
nat din Munții Orăștiei. 
„Eu sini de loc din Lereș- 
tii de Cîmpulung Muscel ți 
fin cu „G isca nul", Păcat 
că anul ăsta am ratat 
„Cupa". Da' la anu...". 
„Dar în prezent „Tragem 
lemnul, cu TAF-urile, de 
sub Muncelu, cale de vreo 
3 kilometri. Numa' că nu 
urcă mașinile să-l ducă jos. 
Nu vedeți cum ninge și ce 
ger îi.- Dar să vedeți trea
bă peste vreo kmă-două...

Profite in spațiul muncii. 
A munca abnegante sus. la 
pădure. Ungă timpla cetă
ților dacice de la Grădiș
te. Aici, oomeni de ispra
vă ca Valerian Dumitrescu
— care s-a împăminterrit de 
15 ani în Munții Orăștiei, 
ți-a luat nevastă de aici 
ți ou făcut casă in Orăș- 
tioora de Sus —, ca Petru 
Popescu — și el -argeșean, 
cumnat cu Nițoiu (frate cu 
nevasta lui Popescu, și ea 
aici), harnic cum nu-s mul ți 
prin Munții Orăștiei —, ca 
Leontin Borgovan sau ca 
Gheorghe Volcan iși pun 
în valoare măiestria și cu
rajul, in slujirea frumoasei 
profesiuni de tăietor de 
pădure.

Munții Orăștiei sînt spa
țiu al muncii și perimetru 
al vieții și pentru corhăni- 
torul Mircea Sucioaia, druj- 
bistul Petru Soita, mecani
zatorul Nicolae Satta, care
— după cum ii caracteriza 
tinărul maistru Romulus 
Barbu, el însuși om al lo
curilor — și-au făcut de 
mult din munca la pădure 
un crez al vieții, un model 
al existenței. De aceea 
sint frumoși și sănătoși, la 
trup și la suflet, oamenii 
pădurilor...

) PESTE 28 DE ANI ) 
ț IN SLUJBA CAII FERATE ț 

i După mai bine de 28 | 
1 de ani de muncă la căile ț 

ferate ale C.S. Hunedoa
ra, Domnica Grigoraș a 
ieșit la pensie. Pentru hăr
nicia și răspunderea cu 
care și-a făcut datoria în 
cei aproape 30 de ani de 
veghe și vigilență pentru 
ca transportul pe că fie 
ferate uzinale să se des
fășoare în deplină sigu
ranță, tovarășii de muncă 
f-ou adus calde urări. 
(Aron Câta, corespondent).

CINE A PIERDUT O...
MACARA TURN

Ghe- 
un 

gîtul 
Cu- 

con-

Cartierul Cuț din 
lari este așezat pe 
deal dominat de... 
unei macarale turn, 
rioși să vedem ce se
struiește aici ne-am apro
piat. Nu se construiește 
nimic. Din august 1983, 
cind s-a dat în folosință 
blocul de garsoniere nr. 
2, n-a mai început nici 
o construcție. Și nici nu 
va incepe anul acesta - 
am aflat la primăria co
munei. Ce tace macaraua, 
atunci f Hibernează cu 
gindul la... cit mai buna 
ți intensa folosire a uti
lajelor pe șantierele de 
construcție. Interesant este 
că nici nu se știe a cui 
o fi, pentru că în cartie
rul Cuț au lucrat mai 
mu! ți constructori. Din 
inventarul cui lipsește 
oare ?

i

ț

!
ț

J

i
ț PROMISIUNE UITATA ț

!
ln apartamentul in cate ț 

locuiește familia lui Par- ( 
ț tenie Fodor, lucrător la ?

PROMISIUNE UITATĂ

iiII
totuși se pare că nimeni 
de aici nu a observat că 
programul săptămînal de 
activități lipsește cu de- 
săvîrșire. în sala mare 
(neîncălzită), cîțiva tineri 
aduseseră un joc de bi
liard. Ar fi folosit sala 
mică de alături, ușor și de 
încălzit, dar griul depozi
tat aici nu le dădea voie... 
Și televizor are în dotare 
căminul, pentru vizionări 
în colectiv. Dar se pare 
că la Ribița e moda ca 
acestea să se desfășoare în 
primărie. Pentru că acolo 
se află televizorul...

Din programul afișat la 
căminul cultural din Baia 
de Criș am aflat care au 
fost acțiunile organizate... 
în urmă cu o săptămînă.

„Nu vă mai obosiți să 
copiați programul de acti
vități al căminului, tot nu 
se respectă ; din septem
brie nu s-a mai făcut

Despre activitatea cultu
rală de la căminul din Vă- 
lișoara nu am aflat din 
program (nici nu era afi
șat), ci după mormanul 
de saci cu ciment ce stră
juia intrarea.

Am fi dorit să aflăm și 
alte amănunte de la di
rectorii căminelor cultura
le și secretari adjuncți cu 
problemele de propagandă 
din cele patru comune. 
Dar parcă erau înțeleși — 
nu am găsit nici unul. 
Le-am fi arătat grupurile 
de tineri, de bărbați și 
femei care se plimbau prin 
fața căminelor. Nici 
car nu încercau să 
dacă sînt deschise, 
babil s-au obișnuit... 
așteaptă ca cei ce 
pund de bunul mers al ac
tivității culturale din oele 
patru comune să-și facă 
datoria.

niă- 
vadă 
Pro-
Sau 
răs-

4

ii pentru 
t Vremea 

itabllă, eu 
Vor 

care vot 
de aversă, 
:uri și de 
ce. Vîntul 
, eu unele 
orare pînă 
din sud șl 

din vest.

PENTRU PERFECȚIONAREA 
ACTIVITĂȚII COMERCIALE

în scopul însușirii cu
noștințelor și .deprinderi
lor pentru etalarea măr
furilor în magazine și 
vitrine, întreprinderea co
mercială de stat mărfuri 
industriale Hunedoara a 
organizat un curs, urmat 
de 17 lucrători comerciali 
din unitățile aparținătoa-

re întreprinderii. Paralel, 
se desfășoară cursul „Ar
ta de a vinde“, în cadrul 
căruia economiști și mer
ceologi din întreprindere 
predau ore unul număr 
de 30 de vînzători pentru 
perfecționarea activității 
comerciale în fiecare ma
gazin.
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La Hațeg s-a desfășurat faza zonală a „Patrulelor școlare**, la care au participat 
patrulele de la școlile generale nr. 1 și 2 Hațeg, Sintămărie, Sarmizegetusa, Totești, Pui, 
Petros.

Echipajul Șc. gen. nr. 2 Hațeg, format din 8 elevi și eleve, cls. a VII-a A, a ocupat 
locul I si va participa la faza județeană. Foto : AUREL ANCA

REFLECTOR
sușească. A fost stopat însă 
la timp.

• Cu suprapreț. Lui Fran
ci sc Szabo, măcelar la u- 
nitatea nr. 242 din Lupeni
1 s-a efectuat un contrai, 
A fost găsit vînzînd carnea 
de vită cu un suprapreț 
de 15 lei la kg (I). Iși crea
se astfel un plus de peste
2 700 lei, iar la verificare 
«■a mai constatat că avea 
pregătiți încă 6 600 lei pe 
care intenționa să și-i în

• Speculă. Cu toate că 
nu avea pepinieră proprie, 
losif Antanas din Deva vin
dea puieți de măr în piața 
municipiului Deva. îi cum
părase de la o unitate de 
stat. I s-au confiscat 70 de 
puieți șî urmează să răs
pundă pentru infracțiunea 
de speculă.

• Păgubosul. In gestiu
nea lui loan Marcan, ges
tionar la secția croitorie a 
cooperativei „Drum nou"

Hunedoara s-a constatat 
un prejudiciu de 76 000 
lei. Cauzele ? Delapidare 
și neglijență. Vinovatul va 
suporta consecințele.

La• Nu prea citeau.
zăr Axinte, Gheorghe Ere- 
mia, Dumitru Grămadă, 
Dan Șașcheevici, Florin Po- 
leanschi și Ștefan Hamce- 
renco, de curind încadrați 
îa I.M. Petrila, se întîlnecu 
la căminul de nefamiliști, 
întocmai ca la o„. „biblio
tecă”. Scopul lor era însă 
altul. Organizau jocuri de 
cărți pe bani. Potrivit pre-

* « MM» A teteteX A

4din Gelmar a
Orăștie, pâtrun- i 

prin tavan-. Loca- ? 
reclamat adesea ! 
situație și a pri- 
partea conducerii . 
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buia i 
Ori- 1

ferma 
l.S.C.I.P. 
de apa 
tarul a 
această 
mit din 
intreprinderii, încă în am 
trecut, promisiunea că 
problema se va rezolva. 
Nu s-a rezolvat încă. Ar 
ti timpul ca promisiunea 
să fie îndeplinită I

N-AVEA BALASTIERA 
PROPRIE

In loc să-și îndeplineas
că sarcinile de muncă 
ce-i reveneau de a trans
porta balast la punctele 
de lucru indicate, Hara- 
lamb Hromei, conducător 
auto la I.C.S. Hunedoarei, 
se abătea deseori de la 
traseul stabilit. Care era 
scopul acestor rute clan
destine ? Vinzarea în inte
res personal, la diverși a- 
mator: de chilipir, a nisi
pului preluat de la balas
tiera de pe rîul Mureș, 
grevind astfel desfășura
rea normală o activității 

locurile unde trebuia 
tacă transportul. C.
„argumente“ ar încer- 
să invoce acum, aces-

la
să
ce
ca
tea nu-l pot absolvi cu 
nimic de vina ce-o poartă 
pentru asemenea fapte 

ț necinstite.

ț

1

vederilor Decretului 153/ •
1970, fiecare a primit cite î 
o condamnare de 4 luni.

• „îndeletnicire". Pe | 
lingă meseria de 
desenator tehnic la I.M. O- t 
răștie, Hermina Rausch mai ’ 
avea și alte îndeletniciri. > 
S-a stabilit că ea a pro- I 
vocat ilegal avorturi la ci- ' 
teva femei, fapt pentru ca- | 
re a fost arestată.

Rubrică realizată 
cu sprijinul 

Inspectoratului 
județean de interne j.



E>3 OL33 0 îndatorire patriotică a fiecărui cetățean

Conferința Uniunii
GENEVA 3 — Trimisul 

•Agerpres,. Constantin Țin
tea, transmite : Conferința 
Uniunii Interparlamentare, 
ale cărei lucrări se desfă
șoară la Geneva, a abor
dat. marți, în cadrul dez
baterilor în plen, proble
ma contribuției parlamen
telor la succesul negocieri
lor în/curs și viitoare avînd 
drept scop oprirea cursei 
înarmărilor, reducerea ar
mamentelor și realizarea 
dezarmării generale, in ve
derea asigurării păcii.

Luînd cuvîntul, șeful de
legației țării noastre. Stan 
Soare, a prezentat pe larg 
Apelul Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socia
liste România adresat So
vietului Suprem al U.R.S.S., 
Congresului S.U.A., parla
mentelor din țările euro
pene pe teritoriul cărora 
se amplasează rachetele

Ședința Comisiei
MOSCOVA 3 (Agerpres). 

— La Moscova a avut loc 
ședința a 91-a a Comisiei 
permanente C.A.E.R. pen
tru colaborare în domeniul 
construcțiilor de mașini, 
la care au participat dele
gațiile țărilor membre ale 
C.Â.E.R. și a R.S.F.I.

Comisia a examinat sar
cinile care îi revin din 
hotărîrile Sesiunii C.A.E.R. 
și ale Comitetului Executiv 
și a adoptat măsuri co- 
nespunzătoare orientate 
spre realizarea acestora.

publicitate
V I N Z A R 1

■ Vînd apartament două
camere. Deva, telefon 22030. 
după orele 16. (5065)

■ Vînd apartament două
camere, bloc cărămidă, gaze. 
Deva, B-dui Dacia, bloc 29, 
scara B, apartament 20 si te
lefon 961/4G745. (5066)

■ Vînd apartament două 
camere, cărămidă, predau con
tract. Deva, Minerului, tele
fon 20992, după orele 17.

(5072)
■ Vînd apartament două 

camere, cărămidă, gaze, etajul 
I, .Deva, telefon 23531.

(5020)
■ Vînd urgent apartament

două camere, preț de stat, 
Deva, telefon 20692. (5027)

■ Vînd casă, două aparta
mente, dependințe (curte, gră
dină). Simeria, informații te
lefon 61439. Gheorghe Doja 12.

(5044)
■ Vînd garaj, Deva, telefon

2^604. (5058)
■ Vînd Dacia 1 300 break, 

stare bună. Hunedoara 17860.
(5049)

■ Vînd Moskvici 408, eu set. 
Deva, Aurel Vlaicu 27.

(5050)
■ Vînd Renault 16, cu piese

schimb, sebiș, județul Arad, 
telefon 20386. (5075)

■ Vînd Trabant 601. fabri
cație 1979, stare perfectă, multe 
piese de schimb noi, motor 
nou. Deva, telefon 23914.

(5019)
■ Vînd butelie de aragaz.

Deva, strada Crișan 18. te
lefon 23432. (5060)

■ Vînd mașină de cusut
.,Singer“. Hunedoara, telefon 
14084. (5054)

SCHIMB DE LOCUINȚA

■ Schimb garsonieră con
fort I, cu apartament Hu
nedoara, telefon 13121. inte
rior 2803. orele 7—15.

(5055)

PIERDERI

■ Consiliul orășenesc Hațeg
al organizației pionierilor de
clară nulă ștampila, fiind 
pierdută. (5061)

■ Pierdut legitimație de ser
viciu, nr. 856, pe numele Teca 
Dumitra, eliberată de C. S. 
Hunedoara. O declar nulă.

(5062)
■ Pierdut un cățel de un 

«ii, de culoare sur închis, cu 
*>ăr aspru și lins, cu mustăți 
iii aluniță neagră. Cine îl gă

Interparlamentare
nucleare cu rază medie 
de acțiune, parlamentelor 
din celelalte țări europene 
și Canada.

A fost reliefată necesi
tatea desfășurării intr-un 
spirit constructiv, astfel 
încît să fie posibilă obți
nerea de rezultate concre
te, a Conferinței pentru 
dezarmare de la Geneva, a 
convorbirilor privind re
ducerea reciprocă și echi
librată a forțelor armate 
și armamentelor și măsuri 
adiacente in Europa și a 
Conferinței de la Stockholm 
pentru măsuri de încredere 
și securitate și pentru 
dezarmare în Europa- De 
asemenea, s-au făcut refe
riri la propunerile Româ
niei vizind înghețarea și 
reducerea cheltuielilor mi
litare și crearea de zone 
denuclearizate în Balcani 
și în alte părți ale Europei.

permanente C.A.E R.
Comisia a elaborat pro

iectele convențiilor și pro
punerile de specializare și 
cooperare in producția de 
mijloace de dotare tehno
logică a industriei navale, 
utilaje tehnologice pentru 
fabricarea elementelor de 
asamblare pentru construc
ția de locuințe și panouri 
mari. mașini și utilaje 
pentru extracția de petrol 
și gaze, punți motoare pen
tru mașinile de const-ucții 
și rutiere ș_a.

sește și U aduce va primi 
mare recompensă. Adresa : 
Hunedoara str. Carpați 3*.

(c. 32)
■ Pierdut legitimație, nr. 

73438. pe numele Florescu 
Nicolae eliberată de C. S. 
Hunedoara. O declar nulă.

(c. 33)
■ Pierdut legitimație de ser

viciu. nr. 136. pe numele 
Șodoș Vendel, eliberată de 
C. S. Hunedoara, secția Repa
rații siderurgice. O declar 
nulă. (c. 31)

ANIVERSARE

■ Treizeci de trandafiri in
buchetul vieții pentru Aron 
Popa — Alun. <5053)

DECESE

■ Copiii Mircea. Ștefan. 
Doina. Emil. Eugen. Olivia. 
Tiberiu și Marieta mulțumim 
din inimă personalului medical 
al Spitalului C.F.R. Simeria. 
colectivului atelierelor I.M.M.R. 
Simeria. personalului secției 
electrice din cadrul C. S. 
Hunedoara. colectivului de 
electricieni al secției O.S.M. 
I, personalului stației C.F.R. 
Simeria, rudelor, cunoștințe
lor, consătenilor, prietenilor 
și tuturor celor care au fost 
alături de noi in încercarea 
grea pricinuită de moartea 
scumpei noastre mame

ELENA DELAPETA.

■ Soția Melania, fiii 
Flaviu șl Octavian anun
ță cu profundă durere 
încetarea fulgerătoare din 
viață a celui care a fost 

CRIȘAN CORNEL 
de 46 ani.

înhumarea va avea loc 
miine, 5 aprilie 1984. 
orele 15,00. la cimitirul 
din strada Eminescu, 
Deva.

Sufletul său nobil și 
chipul său drag vor ră- 
mîne veșnic în inimile 
noastre îndurerate.

■ Familia procuror Pop 
Iosif deplînge pierderea 
prematură a nepotului

CRIȘAN CORNEL 
și se alătură grelei su
ferințe a soției, /iilor și 
părinților celui dispărut.

■ Colectivul întreprin
derii electrocentrale Deva 
regretă dispariția din via
ță a colegului

CRIȘAN CORNEL 
și transmite sincere con
doleanțe familiei îndoliate.

■ GENEVA. - La Geneva 
au început, marți, lucrările 
sesiunii Comisiei Economice 
a O.N.U. pentru Europa 
(C.E.E., O.N.U.), la care 
sint reprezentate cele 34 de 
state ale regiunii, precum 
și Statele Unite și Canada. 
D: eatzt-c Rămăsei este con
dusă de Gheorghe Dolgu, 
adjunct a’ m'-tstodw aface
rilor externe.

■ BUENOS AIRES. - in
tr-o declarație făcută la 
Buenos Aires, președintele 
Argentinei, Râul AMonsin, 
s-a pronunțat pentru solu
ționarea problemelor referi
toare la statutul insulelor 
Malvîne (Falkland) „pe cale 
pașnică, prin negocieri, Io- 
losindu-se dialogul și mani- 
festindu-se intelegei’e reci
procă* — transmite agen
ția France Presse.

■ TOKIO. - Deși dezvol
tarea din punct de vedere 
tehnologic a japoniei este 
recunoscută, oceasto con
tinuă să fie o mare impor
tatoare de tehnologie. Po
trivit date'o' publicate de 
Societatea națională pentru 
șVință și tehnologie, in anul 
financiar 1982 (aprilie 1982 
— martie 1983), întreprinderi
le japoneze au importat 
tehnologie in valoare de 
două miliarde de dolari, 
în timp ce exportul în ma
terie s-a cifrat la 584 mi
lioane do’arî.

■ Colegii de la O.G.A. 
Deva sint alături de To
ma Voi eh ița, in greaua 
suferință pricinuită de 
moartea tatălui său.

<5871)

■ Soția, copiii și nepo
ții anunță cu profundă 
durere încetarea din via
ță, după o chinuitoare 
suferința a celui ce a 
fost un bun soț. tată și 
bunic

RICHTER 
CONSTANTIN — JEAN 

din Deva. in virstă de 
57 ani.

Tnmormintarea are loc 
astăzi, 4 aprilie 1984. la 
cimitirul din strada Emi
ri eseu. Deva.

Chipul lui drag vă ră
nim e viu in inimile noas
tre îndoliate. (3869)

■ Horvath Emilia, soră, 
și Horvath Iosif, cumnat, 
mulțumesc pe această 
cale celor care au parti
cipat Isț înhumarea fra
telui

VASH.IEVICI REMIS.
(5073)

■ Profesoara pensio
nară Stoica Elena și fiica 
Iliana anunță cu profun
dă durere încetarea din 
viață a celui care a fost

STOICA ILIE, 
soț ideal, tată iubitor și 
singurul sprijin al nostru, 

înmormântarea va avea 
loc vineri, 6 aprilie 1984, 
în satul natal Sebeșel, co
muna Sascior, județul 
Alba.

■ Colectivul Serviciului 
desfacere al C.S. Hune
doara transmite sincere 
condoleanțe familiei în
doliate și regretă pier
derea bunului lor coleg 
de serviciu

STOICA ILIE.

Chipul lui va rămine 
viu în inimile noastre.

Apărarea pădurilor de incendiu
După cum bine se știe, 

o bogăție de mare valoa
re a județului nostru o 
reprezintă pădurile, patri
moniul forestier ocupînd 
peste 316000 hectare. în 
concordanță cu prevede
rile Programului național 
de conservare și dezvol
tare a fondului forestier 
pe perioada 1976—2010, 
in acest an suprafața pă
durilor, inclusiv a celor 
comunale, va fi extinsă 
cu peste 1 700 hectare, din 
care pe mai mult de 1600 
hectare acțiunile de plan
tare se vor realiza în a- 
ceastă primăvară. De alt
fel, împăduririle au de
marat și se desfășoară cu 
intensitate, lucrătorii de 
la Inspectoratul silvic 
județean și de la ocoale 
fiind preocupați să-și o-

Nu lăsați copiii să se joace cu focul in pădure !

noreze exemplar sarcini
le ce le revin.

ORDINE SI DISCIPLINA 
LA TOATE PUNCTELE 

DE LUCRU

Aceasta este una din 
cerințele esențiale pentru 
toți cei care participă la 
lucrările de dezvoltare a 
fondului silvic, cit și a 
celor din exploatările fo
restiere. De asemenea, cu
noscând faptul că apăra
rea pădurilor reprezintă 
o îndatorire patriotică de 
mare răspundere pentru 
fiecare cetățean, este ne
cesar ca și muncitorii ca
re participă la lucrările 
de îmbunătățire a pajiști
lor naturale sau a pădu
rilor pășunabile, cit și 
toți turiștii care-și petrec 
ore de recreerc și destin
dere in zone forestiere să 
dovedească grijă maximă 
pentru respectarea cu ri
gurozitate a normelor de 
p.s.i., pentru a evita ori
ce pagubă în dauna pă
durilor — avuție de mare 
preț, a întregului nostru, 
popor. Pentru toți cei ca
re desfășoară activități 
în perimetrul fondului 
silvic sau sint simpli vi
zitatori ai pădurilor, în
demnul înscris pe panou
rile aflate pe arterele de 
circulație din zona pădu
rilor, la locurile de popas 
sau la liziera pădurilor — 
„Feriți pădurea de incen
dii" — trebuie- să repre
zinte un permanent sem
nal de atenționare și o 
chemare Ia prudență, la 
măsuri menite să înlătu
re orice pericol care ar 
putea afecta integritatea 
patrimoniului forestier.

în acest sens adresăm 
tuturor cetățenilor ape
lul de a respecta urmă
toarele cerințe:

• Nu lăsați copiii să .se 
joace cu focul în zona 
pădurilor 1

• Nu aprindeți focul în 
preajma pădurii pe timp 
de vînt!

• Nu dați foc resturi
lor vegetale uscate, adu
nate de pe pășuni, fine
țe, din grădini sau gospo
dării atunci cînd acestea 
se află depuse la o dis
tanță mai mică de 100 
metri fată de pădure !

ACȚIUNI
BINE COORDONATE 

ȘI CONDUSE
Pentru a coordona ac

țiunile impuse de nece
sitatea respectării norme
lor de p.s.i., în cadrul In
spectoratului silvic jude
țean și la fiecare ocol 
silvic au fost constituite 
comandamente operative, 
care au datoria să sta
bilească măsurile de pre
venire a incendiilor, de 

organizare a intervenții
lor în caz de incendiu 
sau de alte calamități, de 
control și îndrumare a 
formațiilor de lucru din 
subordine. în acest con
text se cuvine subliniat 
faptul că un rol de ma
ximă însemnătate îl au 
activitățile instructiv-e- 
ducative pe care le între
prind lucrătorii din do
meniul forestier — pădu
rari și brigadieri sil
vici —, consiliile populare 
și alți factori de răspun
dere din învățămînt, tu
rism etc. în munca de e- 
dueâție pot .și trebuie să 
fie folosite eficient stații

Fumatul 
najate în a<

permis 
i> !

le locale de radioficare, 
adunările cetățenești, a- 
fișele, panourile și alte 
mijloace ale propagandei, 
care să sublinieze înda
torirea patriotică și cetă
țenească ce revine tutu
ror cetățenilor — copii. 

tineri și vîrstnici — de a 
respecta cu strictețe pre
vederile legale și norme-, 
le de p.s.i.

Aeționînd pentru apă
rarea fondului forestier, 
prin grija inspectoratului 
și a ocoalelor silvice s-au 
amenajat locuri speciale 
pentru fumat, precum și 
locuri de popas în punc
tele turistice și de agre- 
mept. în scopul evitării 
oricăror situații nedorite, 
tuturor lucrătorilor care 
desfășoară activități în 
pădure, precum și celor 
ce supraveghează anima
lele în pădurile pășuna
bile li se adresează ur
mătoarele interdicții:

• Nu faceți focul în 
pădure !

• Nu fumați decît în 
locurile special amenaja
te, deoarece țigara aprin
să aruncată la întîmplare 
devine cel mai mare duș
man al pădurii I

• întrețineți utilajele 
de lucru și transport în 
perfectă stare de funcțio
nare, înlăturînd astfel 
pericolul producerii in
cendiilor !

Fiecare cetățean este 
dator, potrivit prevederi
lor Decretului nr. ^32/1974, 
ca în cazul cînd observă 
un început de incendiu 
să anunțe imediat cel 
mai apropiat organ sil
vic, consiliul popular, or
ganul de miliție sau de 
pompieri, totodată inter
venind efectiv cu mijloa
cele ce le are la dispo
ziție pentru a localiza in
cendiul.
ACCENTUL PE MASURI 

DE INSTRUIRE 
PREVENTIVĂ

Cunoscînd valabilitatea 
zicalei potrivit căreia pa
za bună trece primejdia 
rea, este necesar ca un 
accent deosebit să fie pus 
pe instruirea .temeinică a 
tuturor persoanelor ce 
desfășoară activități în 
pădure — lucrători fores
tieri, ciobani, paznici la 
vite, culegători de fructe 
sau alte accesorii ale pă
durii. în acest sens, obli
gații de mare răspundere 
revin lucrătorilor de Ia 
ocoalele silvice. în situa
țiile în care, se constată 
încălcarea normelor de 
p.s.i. de către unele per
soane, acestora li se vor 
ridica autorizațiile de ac
ces in pădure.

Printr-o fructuoasă con
lucrare între organele sil
vice și persoanele cu ac
tivități în raza patrimo
niului * forestier trebuie 
să se asigure respecta
rea cu rigurozitate a 
normelor do p.s.i.
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