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Mobilizare amplă de forțe umane 
și mecanice la plantatul cartofilor
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Un succes de prestigiu: 20 000 
tone de cărbune extrase peste plan

Mina Petrila, cea mai 
■veche și mai adîncă ex
ploatare de cărbune din 
Valea Jiului, este în prag 
de sărbătoare. Aniversea
ză 125 de ani de existen
ță. Sînt ani în care „1 
viul" de cărbune a 
crescut, revărsîndu-se 
o adevărată binefacere 
industria țării.

Am fost o zi alături 
harnicii mineri

I.M PETRILA

,flu- 
tot 
ca 

* în

de 
petrileni.

am ajuns în frunte. Prin 
„muncă și pe merit

Prin muncă și pe merit I 
Cuvinte frumoase, reluate 
și accentuate de secretarul 
comitetului de partid al în
treprinderii, tovarășul Mar- 
cu Boantă, de ing. Traian 
Jurca, șeful serviciului

rrnTTl- mu; mul ti /dLLiLiicarbrniL
T-am văzut muncind, am 
citit pe chipurile lor dîr- 
zenie, optimism, hotărîrea 
de a extrage mai mult căr
bune pentru patrie, așa 
cum a indicat Minerul de 
Onoare al țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

— în trei luni am extras 
suplimentar planului peste 
20 000 tone de cărbune — 
spunea, cu justificată mîn- 
drie ing. Benone Costinaș, 
directorul întreprinderii.

— Sînteți între unitățile 
combinatului cu cele mai 
bune rezultate obținute la 
finele primului trimestru, 
cu cele mal mari producti
vități în cărbune. Cum a 
reușit colectivul dumnea
voastră să ajungă în frun
te, tovarășe director ?

— Este meritul tuturor 
minerilor, tehnicienilor, 
maiștrilor, inginerilor. Am 
gîndit mai mult, am învă
țat din greutăți și ne-a 
prins bine. Am căutat și 
experimentat metode de 
lucru pînă am găsit solu
țiile optime de exploatare 
a celor șase straturi de 
cărbune din perimetrul 
nostru de activitate. Așa

topo-geo-tehnic, de șeful 
sectorului I, Gheorghe Gli- 
gor, de alți mineri. Cinci 
din cele șase sectoare ale 
minei au încheiat primul 
trimestru cu realizări su
plimentare, obținute îndeo
sebi prin creșterea produc
tivității muncii în abataje, 
prin folosirea mai eficien
tă a forței de muncă și do
tării tehnice din subteran, 
în luna martie, pe mină, 
plusul de cărbune a trecut 
de 6 000 tone, iar lucrările 
de deschidere și pregăti
re au fost depășite față de

planul trimestrial cu cîte 
200 ml, fapt revelator pen
tru producția viitoare a 
minei.

— Revenind la metodele 
de lucru utilizate, ce ne 
puteți spune tovarășe ing. 
Jurcă ?

— Exploatarea în felii 
orizontale cu abataje fron
tale și front scurt, cu sus
ținere individuală și sub 
tavan de rezistență este 
generalizată în stratul 3 
— de bază la noi — și la 
un abataj în stratul 5. Am 
extras de la începutul a- 
nului peste 190 000 tone de 
cărbune prin această me
todă. Avînd în vedere în
clinarea mare a straturilor 
de cărbune pe care le ex
ploatăm, tavanul de rezis
tență se pretează, întrucît 
preia fără probleme varia
țiile de grosimi de strat, 
crește mult securitatea 
muncii în abataj și pro
ductivitatea. în condițiile 
generalizării acestei meto
de rămîne să mai rezolvăm 
o problemă: mecanizarea

LIVIU BRAICA

ÎN ZIARUL DE AZI

Bi Copiii — liantul familiei, 
viitorul națiunii
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Pe platoul întins al Țării 
Hațegului, de cîteva zile 
s-a pornit „vîntul cel 
mare" — cum îi spun lo
calnicii. Puternic, dar cald, 
acesta zvîntă pămîntul, în- 
volburînd praful de-a lun
gul cîmpiilor, fiind semnul 
știut de țărani că trebuie 
să înceapă fără zăbavă în- 
sămînțările de primăvară. 
Odată ajunși în teritoriul 
C.U.A.S.C. Totești, semnele 
că aici se muncește temei
nic, cu răspundere și hăr
nicie, au fost numărul mare 
de cooperatori, mașinile 
agricole, căruțele pline de 
saci cu cartofi întîlnite pe 
ogoare.

— într-adevăr, la noi — 
sublinia Ștefan Ivancu, 
președintele C.UA..S.C. To
tești — urgența întîi în 
aceste zile este plantatul 
cartofilor. Firesc, deoarece 
cooperativele noastre agri
cole dețin suprafețe în
semnate ce vor fi cultiva
te cu cartofi — 710 ha la 
nivel de consiliu 
care o mare parte 
tură intensivă. Ca 
imediat ce vremea 
călzit și condițiile
au fost prielnice, am mo
bilizat în toate unitățile 
serioase forțe umane și 
mecanice pentru asigurarea 
unui ritm bun la planta
tul cartofilor și a unor 
lucrări de calitate. Sînt 
la lucru pe ogoare toate 
cele 14 mașini de plantat, 
tractoarele și celelalte uti
laje agricole. De asemenea, 
la transportul cartofilor- 
sămînță în cîmp se folo
sesc, îndeosebi, atelajele 
membrilor cooperatori...

La locul „Pe bălți", o 
tarla de 20 ha a C.A.P. 
Ostrov, găsim pe mecaniza-

torul Ion Iosivoni în plin 
lucru.

— Tocmai acum a ple
cat și inginerul șef, Puiu 
Măstrăghin, de aici. S-a 
dus la cealaltă tarla unde 
plantăm cartofi, la Ostrovu 
Mic. La noi merge treaba 
„șnur". Uitați-vă numai 
cum merge mașina ! Adîn- 
cimea, „șase țanti" și tu
berculii cad la densitatea 
cerută. Avansez cu aproa
pe cinci hectare la zi. E 
drept că și muierile astea 
sînt harnice. Nu-mi dau

C.U.A.S.C.
TOTEȘTI

tirnp să stau 
la alimentat.

— ... De ne

prea mult

—, din 
în cul- 
urmare, 
s-a în
de sol

treceți la 
ziar, să ne scrieți ori pe 
toate, ori pe niciuna. Că 
de nu aveți bai cu noi, 
cînd mai veniți. Nu vrem 
„ceartă" între noi, toate 
muncim la fel — ne spu
nea, rîzînd, una dintre 
cooperatoarele ce alimen
tau mașina de plantat. Așa 
că le notăm pe toate : 
Eufimia Moisescu, Victoria 
Vîrvoni, Lenuța Bojin, Ro- 
zica Lăpădătoni și Viorica 
Dumbravă.

Pe tarlaua „Obrejie", 
din brigada Cîrnești, apar- 
ținînd C.A.P. Totești, se 
lucra în flux. Mecanizato
rul Andrei Sălăjean încor
pora în sol îngrășămîntul 
organic pe ultima porțiune 
rămasă neogorîtă, urmat 
îndeaproape de Lăscuț Bă- 
lică, cu discul. în urma 
lor, Teodor Nicodim planta 
cartofii. „înaintez, zice, cu 
Șase hectare la zi. Ieri am 
dat gata mai mult, șapte
• - • - • • - •(Continuare in pag. a 2-a)

Aspect din munca minerilor de la întreprinderea minieră Petrila.

hectare, dar am stat pînă 
m-a prins întunericul". 
N-a fost nevoie să cerce
tăm prea mult în biloni, 
pentru a vedea 
executa o lucrare de cea 
mai bună calitate. Munca 
era bine organizată și coor
donată de Băiuț Drăghin, 
vicepreședintele biroului 
executiv al consiliului 
popular comunal. Alimenta
rea mașinii de plantat o 
făceau, la capetele tarlalei, 
cooperatorii Oprița Crăciu- 
nescu, Iosif Drăghici, Mir
cea Ghiță, Miron Măgdescu 
și loan Coțolan. Iar trans
portul cartofilor în cîmp 
îl făceau cu atelajele coo
peratorii Victoria Mălăeș- 
tean, Petru Jurconi, Iustin 
Drăgotescu, Silviu Mălăeș- 
tean, Tănase Hîcă, Paulina 
Olaru, Victor Moisoni și 
loan Bărboni. Inginerul 
Gheorghe David, șeful fer
mei vegetale, ne spunea 
că de joi (azi — n.n.), 
după ce se va termina 
plantatul în celelalte bri
găzi, toate mașinile vor fi 
concentrate aici pentru a 
finaliza la timp cele 80 ha.

Din cele 30 ha prevă
zute a fi cultivate cu 
cartofi la C.A.P. Peșteana, 
26 ha se află în tarlaua 
„La Gară". Acolo se și 
muncea în ziua raidului 
nostru. Mecanizatorul Li- 
viu Lăzăroni pregătea patul 
germinativ și în urma lui, 
Voicu Iosivoni planta car
tofi. Alimentarea mașinilor 
o făceau cooperatorii Ma
rina Moldovan, Petru lo- 
sivoni, Silviu Măsloșan și 
Axente Grozonl, iar coor
donarea lucrării inginerul

că se

MIRCEA LEPĂDATU
(Continuare în pag. a 2-a)
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INDICAȚIILOR TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Asigurăm economiei naționale 
laminatele cele mai pretențioasea

La recenta 
C.C. al P.C.R., 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, 
sublinia: „...Fiecare produs 
finit trebuie să fie contro
lat bucată cu bucată. Să 
punem capăt practicii care 
s-a dovedit cu totul neco-

plenară a 
tovarășul

la, încălzire... Dar să mer
gem pe flux.

— Eu urmăresc și răs
pund ca întreaga tehnolo
gie de încălzire să fie res
pectată. Cînd primul lin
gou a ajuns la temperatu
ra optimă de laminare, 
este scos și pornește pe

C.S. HUNEDOARA

Am întrebat la C.S.V. Că
lări: Unde l-am putea găsi 
pe maistrul Dionisie Dan- 
eiu ?

- Meșterul nostru născo- 
ci to r ? La strungăria de ci
lindri — ni s-a răspuns, cei 
întrebați arătîndu-se sur
prinși că nu-1 cunoaștem 
pe inovator.

— Da. Am peste 60 de 
lucrări brevetate ca inova
ții — ne spune meșterul 
Danciu. Dar în 43 de ani 
de strungărie nici n-am fă
cut cît trebuia. Doar este 
datoria noastră de munci
tori comuniști să ne zba
tem, să căutăm soluții, să 
muncim mai bine,

— 43 de ani de muncă 
la strung ?

— Am rămas de mic or
fan de tată. In 1941 am 
venit în uzină, la patron. 
Se muncea foarte greu a- 
tunel într-o fabrică, dar eu 
eram învățat cu greul. Am 
dat examen și am reușit 
pe locul /. Drept răspla
tă, patronul mi-a zis să-mi

Meșterul
aleg meseria care-mi place. 
Așa am ajuns la strung. 
Mai am doi ani pînă la 
pensie. Fac 45 de an: mun
ciți numai aici, în uzină, 
la strungărie...

— Cum s-a născut prima 
inovație ? ,

— A, e mult de atunci.

CĂUTĂTORI Al NOULUI, 
PROMOTORI Al PROGRESULUI

Lucram la o raboteză. Cînd 
cuțitul înainta lua așchie, 
cînd se întorcea mergea în 
gol. Era la începutul indus
trializării noastre, mașini- 
unelte nu prea aveam, iar 
pe care le aveam nu le fo
loseam cum trebuie. Am 
realizat un dispozitiv și cu
țitul tăia și înainte și îna
poi. Am e/im'nat mersul în 
gol, s-a dublat productivi-

născocitor
tatea. Apoi au urmat al
tele, nu le mai țin minte 
pe toate. Le am trecute 
intr-un registru, să veniți 
odată acasă să vi-l arăt.

- Și cea mai recentă 
inovație ?

— Cea pe care o am în 
cap. Secret 1 Cea care se 

aplică — „Dispozitivul mul- 
ticuțit pentru strunjirea ci
lindrilor de laminor" per
mite strunjirea în plus a 
peste 500 tone cilindri pe 
an, cu o valoare de 5 mi
lioane lei pentru combinat.

— De unde vă vine scîn- 
teia ideii de a inventa, de 
a crea ceva nou ?

— Eu sînt muncitor din 
1941, îar membru al parti

dului comunist din luna iu
nie 1945. Eram o mină de 
comuniști in uzină. Partidul 
își punea mare nădejde în 
noi. Trebuia să muncim bi
ne, să fim exemplu, să ne 
creăm un prestigiu ca să 
ne urmeze și alți munci
tori, să întărim partidul cu 
oameni de valoare. Eu 
m-am zbătut să ușurez 
munca, să meargă treaba 
mai bine, să avem calitate, 
să producem mai mult. 
Pentru mine nu există „nu 
se poate". Nu banii, vă rog 
să mă înțelegeți, ci bucu
ria de a ieși zilnic pe poar
ta fabricii cu mulțumirea 
în suflet că astăzi am fă
cut ceva nou și folositor 
pentru producție, pentru 
societate^ mi -a adus depli
ne împimiri în muncă și 
viață.

— Acum este luni dimi
neața, început de zi și săp-

GH. I. NEGREA 

(Continuare în pag. a 2-a) 

respunzătoare, a controlu
lui prin sondaje, care, de 
fapt, deschide calea livră
rii — atît în țară, cît și 
în străinătate — a unor 
produse care nu corespund 
cerințelor de calitate sau 
exigențelor celor care le 
comandă".

—• Tovarășe maistru 
Constantin Florescu, șef al 
grupului C.T.C. de la lami
norul de 800 mm, indicații
le secretarului general al 
partidului sînt clare. Să 
vedem concret, cum este 
organizat controlul de cali
tate pe fluxul de laminare.

— Aici, la „800", lami
năm oțelurile cele mai pre
tențioase pentru economia 
națională, oțeluri destina
te construcției de mașini, 
rulmenților grei, prăjini
lor de foraj adînc și sape
lor de foraj, aeronauticii, 
centralelor nuclearo-elec- 
triee, subramurilor de vîrf 
ale industriei, oțeluri care 
se elaborează în oțelăriile 
electrice și, parțial la 
O.S.M. I. După ce sosesc 
de la oțelărie, lingourile 
sînt introduse în cuptoare 

fluxul cajelor — ne spune 
Mariana Cocoș, controlor 
tehnic de calitate cu post 
fix la cuptoarele adinei.

însoțim și noi lingoul în 
drumul lui, la linia de la
minare.

— Aici — precizează Ion 
Oegar, controlor de calitate 
la acest punct de lucru, 
controlez șutarea părții ne- 
corespunzătoare din lingou, 
respectarea riguroasă a 
schemei de laminare, debi
tarea la lungimile prevă
zute în comenzi, luarea 
probelor în vederea testă
rii caracteristicilor fizico- 
mecanice ale oțelului, in
troducerea laminatelor în 
gropile de răcire lentă.

Următorul popas în ur
mărirea lingoului, care 
de-acum înseamnă mai 
multe, laminate, îl facem 
la recepția finală, punctul 
de control cel mai greu, 
hotărîtor pentru destinul 
laminatelor. Aici acționea
ză muncitori controlori cu 
multă experiență, cu o înal-

G. IGNAT

(Continuare în pag. a 2-a)
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ÎN ZOOTEHNIE
• animale bine îngrijite • producții 

mari de lapte și carne

implicați puternicToți factorii 
în realizarea sarcinilor în sectorul

creșterii animalelor !»
Secretariatul Comitetului 

județean de partid a or
ganizat recent o acțiune de 
control și îndrumare in 
ferme și brigăzi zootehni
ce din. Consiliul unic agro
industrial Călan, urmărind 
cum se realizează efective
le, furajarea și îngrijirea 
animalelor, reproducția, e- 
voluția producției de lapte 
ș.a. Consfătuirea cu cadre
le de conducere din unită
țile controlate a reliefat 
că în ultima vreme a spo
rit preocuparea față de 
acest important sector de 
activitate, ceea ce se re
flectă în rezultatele obți
nute. Astfel, la cooperati
vele agricole din Boșorod, 
Valea Sîngeorgiului, Bretea 
Strei, Batiz și altele — e- 
fectivele planificate' se rea
lizează din prăsilă proprie, 
în unitățile amintite, pre
cum și în cele din Ruși, Strei 
etc., s-a obținut un în
semnat. număr de viței, 
evidențiind atenția ce 
s-a acordat reproducției la 
specia bovine. La C.A.P. 
Vîlcele- și Nădăștie, însă, 
s-a muncit cu insuficient 
interes în ce privește re
producția și, ca rezultat, 
numărul de viței deținuți 
.este inferior - planului sta- 

. biiit pentru primul trimes
tru al acestui an. C.A.P. 
Nădăștie are un efectiv cu 
peste 200 bovine mai mic 
decit cel planificat, iar la

Gînțaga minusul esto dc 
50 de animale. Pentru îm
bunătățirea siîuației efec
tivelor, este necesar ca or
ganizațiile de partid și 
conducerile unităților res
pective să dovedească mai 
multă strădanie pentru co
ordonarea activității zoo
tehnice, să manifeste mai 
multă grijă față de fura
jarea și îngrijirea vițelelor 
reținute pentru prăsilă.

Analiza detaliată

C.U.A.S.C.
CA L A N

a acti-

unitate 
a evidențiat că 

îmbunătățit îngrijirea 
furajarea

vității din fiecare 
in parte 
s-a ‘
și furajarea animalelor. 
Cooperativele agricole Va
lea Sîngeorgiului, Bretea 
Strei, Batiz și altele și-au 
asigurat în 1983 o bază fu
rajeră bogată, ceea ce per
mite să se realizeze o bu
nă hrănire a animalelor. 
In contrast, C.A.P. Bretea 
Română, Gînțaga, Nădăștie 
și altele nu au manifestat 
suficientă preocupare pen
tru, realizarea balanței fu
rajere, cu implicații asupra 
stării . fiziologice neco
respunzătoare a animalelor, 
în reproducția slabă și în 
producția mică de lapte, 
îngrijirea și furajarea ani-

Mobilizare amplă de forțe umane 

și mecanice la plantatul cartofilor
(Urmare din pag. t)

șef al cooperativei, Petru 
Micloșoni. „Mergem cu 
18 cm distanță între tuber
culi pe rînd, la adîneimea 
de 6—8 cm — arăta ingi
nerul șef — ceea ce ne 
asigură o densitate de 
67 000 plante la hectar. 
Șînt mulțumit de calitatea 
lucrării și pînă sîm'bătă 
vom încheia plantatul carr 
tofiloi”‘.

Pe tarlalele „Piatra" 
(într-adevăr, multă piatră 
pe aceste ogoare!) 
C.A.P. Clopotiva era 
centrare mare

ale 
con- 

de forțe 
umane și mecanice. Meca
nizatorii Vasile Vulcu. 
Leon Predoni, Vidu Moi- 
sescu și Liviu Struchei 
pregăteau terenul. Iulian 
Bernat și loan Mihuțoni 
plantau cartofii. Sortatul și 
transportul acestora în

cîmp le supraveghea loan. 
Druțulescu, președintele 
cooperativei, iar coordona
rea lucrării, conform nor
melor tehnice de adâncime 
și calitate o făcea Eleo- 

' nora Lăpădătoni, inginera 
șefă a unității. Alimenta
rea mașinilor de plantat o 
asigurau cooperatoarele Le- 
nuța Bona, Marinela Cio- 
rogar, Marioara Itu, Maria 
B. Filan, Viguța Andriș, 
Viorica Vulcu
Drămneseu.

Seara tîrziu, 
cu Ilie Stefănie, 
șef al C.U.A.S.C. Totești, 
facem bilanțul: s-au plan
tat 282 ha cartofi, mai 
avansați fiind cooperatorii 
din Totești, Ostrov și Uni
rea. „Totul este bine pre
gătit, teren, utilaje, să- 
mînță — conchidea ingi
nerul șef — ca să finalizăm 
pînă in 10 aprilie semă
năturile de primăvară".

Dl PA BUNUL PLAC
Marți, 27 martie a.c., trac

torul cu nr. 41 HD 170, a- 
parținînd Asociației județe
ne a vinătorilor și pescari
lor sportivi, se plimba prin 
satul Romoșcl, comuna Ro
mos, (răgind după el o re
morcă. Nicolae Vasiu, paz
nic de vînătoare, ce se afla 
la volanul tractorului, ne 
spune cu seninătate că își 
duce borhotul la cazan și că 
face treaba asta cu știința 
secretarului A.V.S.P. Așa să 
fie oare ? Nicolac Novăcea- 
na ne șpunea că, intr-adevăr, 
i-a permis lui N. Vasiu 
efectueze un transport 
folos propriu, dar nu a 
trebat de ce are nevoie 
eL Putea s-o facă și să 
O perm
nna atit de prețioasă, pen- 
trn transporturi in interes 
personal.

să 
în 

în
de 
nu 

a se risipi moto-

Un succes de prestigiu: 20000 tone 
de cărbune extrase peste plan

(Urmate din pag. 1) in medie randamente
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mâinile cu putere. I-am vă
zut privirea îndurerată.

— Nu se împacă cu lo
cul pe care-1 ocupă între 
celelalte brigăzi ale sec
torului — ne-a lămurit sub. 
inginerul Gheorghe Gligor, 
șeful sectorului. A fost 
mereu printre primii. A- 
curn are probleme în bri
gadă. Colegii lui au reali
zări mai frumoase: Ion
Ciobanu a extras peste plan 
3 000 tone, Ștefan Purece 
— 1 000 tone, Ștefan Dorof- 
te — 800 tone ș.a. E vorba 
de disciplină și mai buna 
organizare a muncii. A- 
lexa a dovedit totdeauna 
capacitate de muncă, o dă
ruire exemplară în pro
ducție, a știut să șe apro
pie de oameni, să și-i facă 
aliați în îndeplinirea sco
pului propus. Și de aceas
tă dată va ieși din impas. 
Despre sector^ ce să mai 
spun ? Am încheiat trimes
trul cu o depășire de peste 
6 000 tone de cărbune și 
vom da mult mai mult în 
continuare.

tem
de 13 tone pe post. De trei 
ori mai mult față de bri
găzile ce aplică metoda eu 
trepte răsturnate. împreu
nă cu șefii de schimb 
Gheorghe Rusu, Fănică Mo- 
cănaș și Costică Radu, bă
ieți unul și unul, ne-am 
angajat să extragem supli
mentar planului în cinstea 
zilei de 23 August 3 000 
tone de cărbune.

— Noi folosim tavanul 
de rezistență cu stâlpi in
dividuali și tăiere prin puș- 
care — arăta brigadierul 
Constantin Alexa, de la 
sectorul I. Metoda e bună 
și verificată chiar de mine. 
De la începutul anului am 
dat peste plan 700 de to
ne. Altădată am extras mai 
mult. Avem necazuri cu 
stratul, este umed, ne intră 
stâlpii în vatră.

La despărțirea de nea A- 
lexa, acest vestit brigadier 
(are 31 de ani de minerit 
numai la Petrila), ani în 
șir fruntaș în extracția 
cărbunelui, ne-am strîns

tăierii cărbunelui în aba
taj. Aceasta este problema 
nr.l care ne frămîntă in 
prezent în stratele 13 și 7 
folosim exploatarea în 
trepte răsturnate, în zone
le unde se execută reteza
rea straielor — abataje 
cameră cu susținere în 
lemn, iar în stratul 4, blo
cul II, am introdus com
plexe mecanizate cu avan
sare pe înclinare. Anul tre
cut am obținut cu aceste 
complexe o productivitate 
medie de 10,5 tone pe post, 
— care se menține în pre
zent — mai mult decit 
dublu față de metoda cla
sică de exploatare.

Șeful de brigadă Ioan C. 
Radu, de la sectorul V, ex
ploatează un abataj fron
tal cu tăiere și susținere 
mecanizată. A extras su
plimentar în acest an peste 
1 500 tone de cărbune. Iată 
ce ne-a spus :

— Complexul nostru se 
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•au in 
_ lanul producției de 

lapte marfă pe primul tri
mestru al aces.ui an. La 
unitățile din Valea Sin- 
georgiuiui. Strei ș.a., pro
ducția de lapte se află în 
continuă creștere. în alte 
unități insă producția de 
lapte se menține scăzută, 
mult sub cifrele de plan 
și sub posibilități.

Consfătuirea a stabilit 
direcțiile de acțiune pen
tru viitor în scopul ridi
cării continue a calității și 
eficienței activității din 
zootehnie în toate unități
le. Iată cîteva dintre a- 
cestea : • Să se manifeste 
maximum de grijă față 
de gospodărirea furajelor 
in așa fel îhcît să se rea
lizeze o bună hrănire a 
animalelor, să se evite ori
ce risipă. • Atenție deo
sebită. pentru realizarea 
unei natalități ridicate. * 
Animalele neproductive să 
fie înlocuite din efective. 
• Intensificarea activită
ților pe pășuni și finețe, 
pentru 
cît mai 
țarea și 
fora. • Să se însămânțeze 
toate suprafețele stabilite 
cu furaje, inclusiv în in
cintele fermelor, în bazele 
furajere, să nu rămînă nici 
un petic de pămînt nelu
crat. • Toți factorii de con
ducere din unitățile agri
cole, consiliile populare și 
Consiliul unic agroindus
trial Călan au datoria să 
se implice puternic în în
deplinirea sarcinilor ce se 
pun în fața zootehniei în 
prezent și în perspectivă.

Si

a se încheia 
r e p e d e cură- 

fertilîzarea aces-

TRAIAN BONDOR

„Asigurăm economiei naționale 
laminatele cele mai pretențioase"

(Urmare din pag. I)

tă pregătire profesională: 
Andrei Furca, Tudor Vă
duva, Dumitru Isăilă, Ni- 
colae Cămui.

— Atribuțiile noastre ? 
Verificăm aspectual toate 
laminatele așezate pe me
sele de recepție. Bară cu 
bară, față cu față — sub
liniază Andrei Furca. Exa
minăm ultrasonic fiecare 
bară în parte pentru evi
tarea livrării la beneficiari 
ă unor laminate cu defec
te interne. Verificăm prin 
seînteie (de la polizor) toa
te laminatele finite pen
tru a preveni livrarea u- 
nor mărci de oțeluri ames
tecate. Culoarea seînteii ne 
spune ce marcă de oțel 
este. Cel puțin 15 mărci 
putem deosebi după acest 
sistem. Tot pentru a evita 
amestecul, 
stiloscopul 
aliere din 
minată.

Urmărim în continuare 
laminatele în drumul lor.

verificăm cu 
elementele de 

fiecare bară la-

După. ce au trecut și exa
menul recepției finale, îna
inte de a fi încărcate în 
vagoanele ou destinația 
precisă a beneficiarilor, 
sînt controlate la instala
ția cu pulberi magnetice. 
Controlorii Sever Stancu, 
Tiberiu lies, Gheorghe Ia- 
mandei dau ultimul verdict 
de calitate.

— Avem peste 120 dc 
beneficiari — arăta Sever

Toți sînt foarte
înzestrați cu apara- 
de verificare și con- 

Nu vrem să avem 
un reproș la calitatea

Stancu. 
bine 
tură 
trol. 
nici 
oțelului pe care-1 livrăm.

— Dar se mai întâmplă ?
—. Procentul de rebut 

este cu totul neglijabil în 
comparație cu cantitatea 
de laminate pe care o li
vrăm. Dacă ați urmărit de 
la cuptoare pînă aici la 
vagon drumul laminatelor, 
v-ați putut da seama că

Meșterul
(Urmare din pag. 1)

sita controlului o deasă. 
Exigența este caracreristr- 
eă muncii controlorilor de 
calitate.

— Programul privind im- . 
bunătățirea nivelului teh
nic și calitativ al produ
selor, adoptat recent de 
Marea Adunare Națională, 
pune accentul —. în meta
lurgie — pe asimilarea de 
noi oțeluri de calitate ne
cesare tuturor ramurilor 
industriei, precum și pe 
realizarea de laminate cu 
caracteristici fizico-meea- 
nice de cel mai înalt ni
vel tehnic și calitativ — 
ne spunea inginerul Aurel 
Molotcov, șeful secției la
minor 800 mm. In acest 
scop, noi colaborăm foarte 
bine cu lucrătorii de la 
controlul calității, țelul nos- 

. tru comun fiind de a livra 
beneficiarilor numai lami
nate de cea mai. bună ca
litate.

născocitor
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gînduJ că nu ți-ai făcut 
datoria.

- Dar un gînd pentru 
mai tinerii muncitori ?

— Sînt mîndru că am 
crescut oameni, meseriași 
care să mă poată înlocui, 
să continue ceea ce am 
făcut singur sau împreună. 
Fontanela Rinaldo, Iosif 
Poganschi, Mihai Zamo- 
ntiță. Ion Gheorghe, Izidor 
Drăgoescu, -loan Bolușe, 
loan Bărboni, loan lovă- 
nescu, Marin Hie, Pel'.. 
Balaș și alții sînt munc ie
de mare valoare, pe cc e 
se poate bizui oricine.

...Am privit îndelung m 
ni le meșterului Do- s :
Danciu. l-am asculta: c ■ 
bele încărcate de otita 
țelepciune. Din isreți meo 
sa de neobosit căutător, 
din meșteșugul miinilor sale 
aspre și bătătorite au ieșit 
atitea milioane pentru si
derurgia românească !

zonă, 
mai
care 

joaca

și Ana

împreună 
inginerul

PROBLEMA CI... 
CAPACE

Au venit, au meșterii 
și au plecat. Au uitat 
să pună capacele la

insa
. . cele

sase guri de vizitare a ca
nalelor de pe strada Poștei 
din Hunedoara. Cetățenii au 
tot așteptat, au tot sperat la 
o cit mai grabnică revedere 
cu lucrătorii I.G.C.L. din lo
calitate, dar... Cu timpul, 
capacele „au făcut" picioare, 
spre nedumerirea și supăra
rea locuitorilor din 
Pericolul accidentării, 
ales pentru cei mici, 
pendulează zi de zi în 
lor printre hidoasele guri, 
de altfel pentru oricine par
curge această stradă, este 
iminent. O clipă de neaten
ție și poți „vizita" canalul, 
te poți accidenta destul tic 
grav. Chiar așa criză mare 
du asemenea capace să fie 
Ia I.G.C.L. Hunedoara ? 
(Sielîan Den a. corespondent).

tămînă de muncă. Ce gin
ți uri il încearcă pe mește- 
rul-inovator în asemenea 
clipe ?

— Mă gîndesc că lami- 
natorii țării așteaptă de la 
noi cilindri de cea mai bu
nă calitate, ca la rîndul 
lor să poată da țării la
minate bune. N-aș putea 
avea odihnă, mulțumire su
fletească, dacă nu m-aș 
zbate cu colectivul meu 
să le putem fi folositori. 
Intr-o vreme livram cilindri 
nefinisați, li lăsam să-i fi
niseze alții. De ce ? Noi 
n-o putem face ? - am
zis. Pentru asta trebuie însă 
să căutăm soluții, să ne 
zbatem. Eu cred că așa 
trebuie să gîndească și să 
acționeze un muncitor-co- 
munist. Pentru că nimic nu 
poate li mai apăsător ca

iui : <

gerea
I 4 aprilie 1!

FAZA I
Extr. I

Instalația de automatizare pentru extinderea stației de 
sortare Strei. Tinerii Scorobete Dorel și Gliejică Dânuț 
participă ta realizarea instalației în atelierele centrale ale 
întreprinderii electrocentrale Hațeg.

l oto : AUREL ANCA

Produse proospete din propria „grădină
întreprinderea comer

cială de stat pentru pro
duse alimentare și de ali
mentație publică Petro
șani a amenajat, cu mij
loace proprii, la Lonea, 
o mică seră și o ciuper- 
cărie. Anul acesta sera 
a „dat“_ 90 kg salată 
verde iar ciupercăria — 
circa 600 kg ciuperci, 
produse valorificate prin 
unitățile de alimentație

publică din întreprinderi. 
Inf seră, roșiile au rodit 
și se așteaptă recoltă 
bună.

Convinsă că asemenea 
activități sînt aducătoare 
de venituri, contribuind 
în același timp Ia auto- 
aprovizionare, conducerea 
întreprinderii a hotărit 
extinderea cu încă 240 
mp a serei. Lucrarea de 
extindere se apropie de 
sfîrșit.

Exir

T



COPIII - LIANTUL FAMILIEI, VIITORUL NAȚIUNII

Mame ce își îmbogățesc 
viața cu cele mai alese flori

Secția maternitate a Spi
talului Hațeg. Telefonul 
sună prelung. După ce 
sora de serviciu dă in
formația cerută, abia pune 
receptorul în furcă și a-

im r- o 
îziea- 

» mu- cîntărit și măsurat, pentru 
ca apoi, după prima baie

și primul înfășat, să ia loc 
în pătuțul alb, alături de 
ceilalți copii.

— Timp de opt zile — 
spune asistenta șefă Ono- 

r.î — în aceas
tă s-Xrție, coordonată de 
■ ■ Ms.-îa Filimon, urmă- 
rim evoluția și creșterea 
.greutate, „colaborarea11 

născuți cu mămicile, 
n educația sanitară a 

...-.•.-lor aflate la prima 
aștere, astfel ca acasă, 

. lui mic să-i fie asigura- 
t - aceleași condiții de igie- 

1 și îngrijire.
— N-am avut preferințe 

— povestește profesoara 
>: ina Zepa. Acum că-i ba

ie;, ne bucurăm tot atît de 
-mit ca și cînd ar fi fost 
ferită. Pentru că primul 
copil este cel care unește 
și mai mult sufletele celor 
care l-au zămislit, iar ur
mătorii sînt bucuria vieții.

— Adriana am numit-o 
pe fetița mea — inter- 
■■ ine Elena Salcu. Acum 
am doi băieți și două feti
țe — primii trei deja șco
lari.

Pe chipul subinginerei 
Minodora Holeleu se ci
tește oboseala. Călătorea 
de la Valea Drăganului, 
•jdețul Cluj, la Rîu Mare- 

Retezat, unde soțul ei fu
sese solicitat pentru lu
crai I d* topografie și du
rerile au venit pe neaștep

tate. Internată de urgență, 
a dat naștere unui băiețel 
vioi.

— Mai am două fetițe. 
In trei ani de căsnicie 
am adus pe lume tot atî- 
ția copii. Eu zic că toate 
femeile, o dată ce șl-au 
format un cămin, au dato
ria să facă și să crească 
copii mulți și sănătoși pen
tru întinerirea și revitali- 
zarea națiunii.

Părerea ei este împărtă
șită și de Saveta Crăciu- 
nel și Cornelia Ignat — 
fiecare la a patra naștere, 
de tînăra mamă Doina Cos- 
tinescu, care abia a împli
nit 17 ani și i-a dăruit so
țului cel mai ales dar — 
o fetiță căreia nu știe încă 
ce nume îi vor da — Ioana, 
Mihacla, Sanda ?

...Telefonul sună prelung. 
Maternitatea este solicita
tă din moment în moment. 
Apelurile sînt recepționa
te de la Rîu Mare-Retezat, 
din Călan, Sarmizegctusa, 
Peștenița, Păclișa, Balomir. 
Cele mai multe sînt însă 
locale. Pentru că de aici 
sînt și cele mai multe ma
me sau viitoare mame in
ternate aici spre a da via
ță din viața lor, statorni
cind astfel în familii tra
diția de a-și îmbogăți via
ța cu cele mai alese flori: 
copiii.
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După măsuri... apă de ploaie, 
reclamațiile curg... potop

Pornind de Ia scrisoa
rea profesorului Nicolae 
Cristea din Baia de Criș, 
în 22 februarie publicam 
articolul „Cînd vor învăța 
unii vînzători că ei sînt la 
dispoziția cumpărătorului 
și nu invers?!11. între alte 
aspecte, criticam faptul că 
la unitatea dc desfacere 
nr. 1 Deva a C.L.F., ne
mulțumirile cumpărători
lor în legătură cu buna 
servire sînt numeroase și 
aceasta din cauză că echi
pa care asigură aici ser
virea și care este condusă 
de șeful de unitate Marin 
Potop face comerț după 
bunul plac, încâlcind gro
solan niște drepturi date 
prin lege cumpărătorului.

„Cercetîrid11 cele sesiza
te în ziar, conducerea în
treprinderii județene de 
legume și fructe ne-a răs
puns: „Lucrătorul gestionar 
de la unitatea de legume- 
fructe Deva (!) susține că 
în ziua respectivă nu a a- 
vut la vînzare decît un 
singur soi de mere. Nu-s-a 
putut face o verificare 
certă a celor semnalate în
trucât marfa se livrează 
prin depozit pe calități și 
nu pe soiuri. Âm prelucrat 
articolul din ziar, cu tot 
personalul din sectorul de 
valorificare a legumelor și 
fructelor din Deva11. Nici 
un cuvînt despre faptul 
că i s-a refuzat cumpără
torului dreptul de a-și scrie

nemulțumirile în caietul 
cumpărătorului, că refuzul 
de a prezenta caietul este 
o practică la această uni
tate, că pentru Aurica Po
top, soția șefului de unita
te, a-și descărca nervii pe 
cumpărători este o obiș
nuință. Și erau fapte pe 
care le constatasem per
sonal.

Primim de la Valeria 
Joldiș, din strada Aleea 
Trandafirilor nr. 4 o scri
soare cu acest conținut: 
„în ziua de 15 martie a.c., 
întoreîndu-mă de la servi
ciu m-am oprit la centrul 
de desfacere legume și 
fructe nr. 1 din strada Dr. 
Petru Groza, de unde-mi 
fac mereu aprovizionarea. 
Am solicitat 2 kg de mere, 
în timp ce vînzătoarea îmi 
cîntărea merele, tovarășa 
Potop, așa-zisa „șefă11, foar
te nervoasă, mi-a aruncat 
din ladă 2-3 mere stricate 
spunînd că doar nu sînt la 
piață să-mi dea numai 
mere bune. N-am comen
tat gestul ei, i-am spus 
doar că o asemenea atitu
dine nu e corespunzătoare. 
Observația a enervat-o și 
mai mult, descărcîndu-și 
minia pe mine11. Cu ce cu
vinte i s-a adresat Aurica 
Potop cumpărătoarei, nu 
mai scriem aici. Cuvinte

din limbajul de mahala, 
folosite de un om care in 
nici un caz nu are ce cău
ta în comerț-, în raportu
rile cu populația. Nici vor
bă să răspundă ta solici
tarea cumpărătoarei de a-î 
da caietul cumpărătorului.

Așa se întîinpiă cînd mă- 
" șurile pe care le ia condu
cerea întreprinderii ea ur
mare a unor sesizări ale 
cumpărătorilor sau chiar 
ale altor organe sînt... apă 
de ploaie.

L-am invitat pe tovară
șul Viorel Bota, director 
adjunct al I.L.F. să dea 
un răspuns la această stare 
de lucruri care nu e niți 
conjuncturală, nici întîm- 
plătoare, ci este rodul ne- 
permisei îngăduințe cu ca
re conducerea respectivei 
întreprinderi a tratat re
petat sesizările cu privire 
la activitatea unor șefi de 
unități. „Vom lua măsu
rile ce se cuvin și vom 
termina cu asemenea oa
meni în rețeaua noastră11 
— ne-a răspuns dînsul. Era 
și timpul. Era timpul mai 
deanult să se termine eu 
atmosfera de cocoloșeală 
în care sînt lăsați să mun
cească unii oameni în sec
torul de desfacere a legu
melor si fructelor.

ION CIOCLEl

E greu să te gospodărești cu... intenții
Despre puține așezămin

te de cultură de pe Valea 
Mureșului s-ar putea spune 
că reprezintă cartea de vi
zită a localității. O reali
tate care nu aduce laude 
nici gospodarilor satelor, 
nici celor învestiți eu răs
punderi în activitatea de 
educare revoluționar-pa- 
triotîcă a maselor, de an
trenare a lor în ampla în
trecere a muncii și crea
ției „Cintarea României11. 
Pentru că, se știe, oamenii 
altfel se apropie de așe- 
zămîntui de cultură cînd 
acesta le oferă ambianța 
necesară unui asemenea 
lăcaș.

Căminul cultural din 
Burjuc este bine gospodă
rit. Zugrăvit de curînd, 
atît în interior cît și în ex
terior, cu uși și giurgiuve- 
le proaspăt vopsite, întîm- 
pină plăcut orice locuitor 
care îi trece pragul. Nu
mai că puțini sînt cei care 
îi trec pragul. în ziua do
cumentării noastre, comi
tetul comunal de partid a 
analizat în plenara sa și 
activitatea politico-educati- 
vă și cultural-artistică. In
formarea privind această 
activitate a abundat în ge
neralități. Firesc, atîta timp 
cît acțiunile concrete erau 
absente. Chiar în cadrul 
acelei dezbateri, la între

barea „cîte acțiuni au fost 
organizate cu tinerii în a- 
cest an secretara comi
tetului comunal al U.T.C. 
a recunoscut: „să fiu sin
ceră, niciuna11.

Căminul cultural din sa
tul Tătărăști. Se observă 
că s-a făcut curat în urma 
manifestării găzduite de 
cămin în ziua precedentă. 
Dar ferestrele și perdelele

execută. Cazul Căminului 
cultural din Cerbia. Este 
adevărat că manifestările 
politico-educative se pot 
organiza aici în școală. Dar 
pereții deteriorați ai aces
teia, geamurile sparte re
levă șt aici slaba gospo
dărire.

Căminul cultural din sa
tul Pogăneștj. Cu greu am 
aflat așezământul de cultu-

CĂMINUL CULTURAL - CARTEA DE 
VIZITĂ A LOCALITĂȚII

sînt murdare, iar mizeria 
dintre geamuri dovedește 
că ochiul gospodarului n-a 
prea văzut gospodărește de 
cămin de multe luni.

Căminul cultural din 
Zam. Se poate spune că 
aici gospodarii sînt mai... 
acasă. în ce privește buna 
întreținere a căminului, se 
remarcă interes, ceea ce ar 
trebui să fie în consens 
și cu activitatea politico- 
educativă și cultural-artis
tică. E un așezămînt în 
centru de comună care are 
obligația să răspundă dezi
deratelor educative ale 
timpului. Cu atît mai mult 
cu cît, în unele sate apar
ținătoare comunei, cămi
nele culturale și-au înce
tat activitatea datorită lu
crărilor de reparație ce se

ră după stivele de amba
laje, de lăzi cu sticle și 
saci ce stau aici de multă 
vreme. Și după ce l-am 
aflat,' ne-am convins și de 
superficialitatea cu care 
este întreținut. Ne-a sur
prins aici o modalitate sui- 
generis de a face cunoscu
te locuitorilor manifestări
le politico-educative pro
gramate. Programul cu pri
cina este afișat în... inte
riorul căminului. Care că
min se află cu ușa încu
iată. „Ușa se deschide la 
cerere11 — am fost... aten
ționați.

Căminul cultural din sa
tul Micănești. Aici, în 
toamnă, s-au făcut ultime
le finisaje. S-a pardosit 
sala de spectacole și sce
na. Oamenii s-au bucurat

văzînd că vor beneficia de 
condiții mai bune în des
fășurarea manifestărilor 
cultural-artistice. Bucurie 
de scurtă durată. în sala 
mare nu pot intra pentru 
că holul este blocat. Are 
în prezent o altă destina
ție. Nici curățenia nu de
notă bună gospodărire. Nici 
program de activități nu 
există. Ar fi de prisos, de 
vreme ce sala căminului 
cultural rămîne încuiată.

La Comitetul comunal de 
partid Zam, tovarășul Ale
xandru Boșca, secretar ad
junct cu probleme de pro
pagandă, ne-a asigurat de 
rezolvarea — în maximum 
două săptămîni — a pro
blemelor care împiedică 
buna gospodărire și acti
vitatea căminelor cultura
le de la Pogănești și Mi
cănești. Intenții bune am 
întîlnit și la celelalte așe
zăminte de cultură. Dar 
dacă nu se trece imediat 
la luarea unor măsuri con
crete, nu vedem cum vor 
fi gospodărite căminele cul
turale cu... intenții. Iar în 
ambianța de acum ne în
doim că vor putea avea loc 
manifestări care să înde
plinească misiunea educa- 
tiv-patriotică a acestor lă
cașuri de cultură.

LUCIA LICIU, 
MIRCEA BELE

Comunista Marcela Herban, bibliotecară la Biblioteca mu
nicipală Hunedoara, îndrumă cu competență lectura cititorilor.

1 PEDEAPSĂ MERITATĂ*
l Povel Adrian Balon și Uncu Marius
• tiu fost condamnați de către Judecă- 
j toria din Deva, fiecare la cîte 3 ani 
^închisoare pentru infracțiunea de uzur- 
, pare de calități oficiale și înșelăciune
• în paguba avutului personal. Ignorînd 
’munca, ei s-au obișnuit să vagabon-
• deze prin diferite localități ale țârii,
• să fure, să înșele, să trăiască din tru- 
*da altora. Recent, sus-numiții au ajuns 
I pe meleagurile Orăștiei. Aici au „gă-
• sit" teren de însușire a unor sume de 
I bani și de bunuri la căminul Secta- 
erului de Industrializare a lemnului, 
| unde erau cazați muncitori. Dîndu-se

drept ofițeri de miliție, ajutați fiind 
I la aceasta și de o delegație falșă,
• 'i-au luat la întrebări pe cei aflați în 

cămin și i-au amendat cu sume im-
ț porta nte de bani pentru că nu aveau - 
e pe buletinul de identitate viza de Flo- 
, tant. Și oamenii cuminți au plătit. 
’ In plus, au trecut și la percheziționa-
• rea încăperilor căminului, însușindu-și
• ce le părea mai de valoare.
• • - ■

Pedeapsa aplicată este, deci, pe de
plin meritată.

FAPTE DIN INSTANȚA
LE-A PLĂCUT 

PREA MULT ALCOOLUL

Printr-o recentă sentință penală, 
inculpații loan Ologu, Constantin Pes- 
câ-rașu, Dumitru Moloceo, Gheorghe 
Sîrghie și Mihai Humelnicu,. mane- 
vranți la Stația C.F.R. Simeria, au rost 
condamnați la pedepse între 4. luni 
și 1 an și 3 luni închisoare pentru .în
sușirea unor bunuri din avutul statu
lui. Sus-numiții au rupt în repetate 
rînduri sigiliile de pe vagoanele C.F.R. 
pe care Te dirijau pentru compunerea 
trenurilor, sustrăgînd băuturi alcoolice 
pe care le consumau. Pedeapsa apli-

cată de JuCecătoria dig Deva a rămas # 
definitivă, -culpații fiind obligați să 
execute pedepsele, prin muncă carec- ' 
tională, intr-o altă unitate. *

I
HOȚUL Șl TĂINUITORUL •

La un cn ; șose luni închisoare o * 
fost condc--;: de către Judecător a . 
din Petroșoni loan Tudoran, pentru 1 
furt din ovixmI obștesc. Inculpatul o * 
sustras din incinta Uzinei electrice Pa- * 
roșeni 80 kg Dc ;cp:3 sa c •: : •
cunoștință și ■_-
se ocupa de :c R ~ o-’-a-ec de cczc- • 
ne, care i-a piotit *aadpobdui 3200 | 
lei pentru motorioM ««stras <fin uzină. • 
A fost condawMst ți d Io un on și 4 | 
luni închise: ; . .atKe. Sustra- «
gerea aceste. cAt os metol i-a fost | 
facilitată lui I.T. și de faptul că imprej- c 
muirea întrep' :: ■ este degradată. | 
Un asemenea ct nu trebuie ne- # 
glijat de căt'e :c_ducerea unității. |

Rubrică .-ec.izotă cu sprijinul * 
TribrMctului județean

I

La sesizarea dumneavoastră, 
adresată ziarului, răspunde:

U.J.C.M. : Ne-ați sesizat, stimate tovarășe Pascu 
Traian, că nu vi s-a restituit de către secția de croitorie 
din Crișcior, aparținînd cooperativei „Moțul" din Brad, 
restul de 0,80 m stofă din cantitatea predată aici pentru 
confecționarea unui costum.

Au fost făcute în acest sens cercetările cuvenite, con- 
statîndu-se că cele relatate de dv. sînt reale. Ca ufiiva- 
re, pentru abaterea și atitudine necorespunzăteore față 
de dv. s-a stabilit să’ vi se achite contravaloarea stofei 
nerestituite, iar responsabilul unității, loan Sicoe, a fost 
sancționat de conducerea cooperativei, conform Regula
mentului de ordine interioară,

întrebări - răspunsuri
• Perioada cît ați efec

tuat practica de producție 
în calitate de elev al șco
lii de maiștri, tovarășe 
Nicolae Simina, nu consti
tuie vechime în grupa I 
sau a II-a de muncă.

11 Pentru timpul cît ați 
lucrat in subteran, numai

1 unitatea este în măsură 
| de a vă stabili dacă pe- 
i rioada respectivă consti- 
J tuie vechime în grupa I 
1 de muncă.
ț • Nicolae Nistor — O- 
I* răștie: Nu ați primit alo- 
) cația pentru copii pe 
j luna octombrie 1983, de- 
l oarece ați depus cu în- 
i tîrziere actele necesare 
) la oficiul de pensii De- 
I va și astfel, potrivit pre- 
ț vederilor Decretului 246/ 
S 1977, alocația .se acordă 

în luna următoare celei

*

în care s-a depus cererea, 
în cazul dv. începînd cu 
luna noiembrie 1983.

• Andrășescu Emil — 
Deva : Orele lucrate pes
te programul normal de 
lucru se compensează 
oră de oră cu timp liber 
corespunzător, potrivit 
prevederilor art 120 din 
Codul Muncii. Pentru 
orele prestate peste pro
gramul normal în timpul 
delegării nu se face com
pensare cu timp liber co
respunzător.

• Sabina Munteanu >— 
Simeria. Puteți primi o 
pensie pentru munca de
pusă și limită de virstă, 
dacă la împlinii>ea vîrstei 
de 57 ani faceți dovadă 
că aveți o vechime în 
muncă de cel puțin 10 
ani.

ț

*

*

*

lcltore.se


no'd-vestul țării 
nou in noaptea 
sp*e miercuri, 
din Vorarlberg,

- Prezidiul 
vest-germane 

per
cent 
celor

de C. S. 
O.S.M.
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Alma Ata, în munții. '."5™'
Alatau, se construieș-

Concepția României, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, prezentată în cadrul 

dezbaterilor generale ale Comisiei Economice 
a O.N.U. pentru Europa

ne. Șeful delegației țării 
noastre a subliniat necesi
tatea unui dialog și a unei 
cooperări reale între sta
tele dezvoltate și țările în 
curs de dezvoltare, a unei 
abordări noi a problemelor 
economice mondiale. Vor
bitorul a sugerat o serie 
de direcții în care comisia 
poate răspunde 
promptitudine și o efica
citate mai mare 
ților actuale ale dezvoltă
rii cooperării în Europa, 
accentuînd asupra domenii
lor comerțului internațional, 
cooperării industriale, e- 
nergiei, cooperării tehnico- 
științifice, susținerii efor
turilor țărilor în curs de 
dezvoltare.

GENEVA 4 (Agerpres).
— Concepția României, a 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu privind necesi
tatea ca toate statele să 
acționeze împreună pen
tru oprirea cursului spre 
confruntare, pentru o po
litică de pace și colabora
re, pentru depășirea difi
cultăților ce confruntă 
economia mondială, inclu
siv în Europa, a fost pre
zentată, miercuri, în ca
drul dezbaterilor generale 
ale Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru Europa 
(C.E.E./O.N.U.) de șeful 
delegației țării noastre la 
sesiunea comisiei, Gheor- 
ghe Dolgu, adjunct al mi
nistrului afacerilor exter-

Țara noastră se pronunță pentru o soluție 
globală, justă și durabilă în Orientul Mijlociu 
GENEVA 4 (Agerpres).

— în cadrul dezbaterilor în 
plen ale Conferinței Uniu
nii Interparlamentare, re
prezentantul României, de
putatul Constantin Teodo- 
rescu, a prezentat poziția 
tării noastre în problema 
realizării unei soluții glo
bale, juste și durabile în

, Orientul Mijlociu.

0 MOSCOVA - In a- 
ceste , zile, la Kiev s-a săr
bătorit, intr-un cadru so
lemn, cea de-a 175-a ani
versare a nașterii marelui 
scriitor Nikolai Gogol, năs
cut într-un sat din Ucrai
na. Cu acest prilej, la Kiev 
a avut loc o adunare so
lemnă, iar pe ecranele ci
nematografelor din capitala 
R.S.S. Ucrainene a fost pre
zentat un film documentar 
care înfățișează locurile le

greu, cîști- 
meritat de

Radu Matei

O deosebit de prețioasă 
victorie au obținut ieri 
jucătorii Corvinului — 
fiind în fapt un succes în 
fața propriilor slăbiciuni 
fizice și psihice. Fizice — 
pentru că Bogdan, Dubin- 
ciuc și Gabor re 
accidentări anteri 
teuț la fel 
va min 
denta 
nema 

prin bă 
rapida schi 
rilor, la fiecare 
două echipe dîndu-și rîn< 
la atac și la apărare. O 
peții au lăsat o bună im
presie, spectatorii apreciind 
cum se cuvine echipa lui 
Florin Halagian, acest 
maestru al construirii de

ARBITRII DUBLEI ÎNTILNIRI 
DINAMO — F.C. LIVERPOOL 

lie, a fost d 
țianul Daina, 
retur, din ZS aprilie, de la 
București, arbitru Ta fi vest 
germanul Tritschler.

Meciul F.C. Porto — Aber
deen va fi condus de loan 
Igna (România).

BERNA 4 (Agerpres). — In 
ultimul buletin informativ al 
Uniunii europene de fotbal 
(U.E.F.A.) au fost confirmați 
arbitrii meciurilor din semi
finalele cupelor europene. La 
partida F.C. Liverpool — Di
namo București, din 11 apri- 

România, așa cum a 
arătat nu o dată președin
tele Nicolae 
s-a pronunțat 
nunță cu toată fermitatea 
pentru renunțarea la ca
lea militară, 
reglementarea 
lor, pentru 
acestora î 
tratativelor.

gate de viața lui 
de activitatea sa
De asemenea, televiziunea 
și teatrele din Kiev au pre
zentat în variante scenice 
noi, diferite piese ale scrii
torului.

uată 
Petcu 
deci, 

I mi
ll avantaj 
sub sem- 
ftimie — 
îea (min. 

n. 56) au 
de între
be, iar în 
intervenit 

al lui

■ LA VALLETTA - Pentru 
înaltele virtuți artistice, pre
cum ți pentru frumusețea 
deosebită a repertoriului 
prezentat în timpul turneu
lui întreprins în Republica 
Malta, președintele acestei 
țări, Agatha Barbara, a 
înminat ansamblului fol
cloric „Căluțul1* din Scorni- 
ceștî trofeul „Festivalul fol
cloric mediteranean 1984“.

S CONAKRY - Potrivit 
postului de radio Conakry, 
citat de agențiile interna
ționale ‘ 
Guineea a avut loc o lo
vitură de stat militară.

După cum a anunțat 
postul de radio guineez — 
citat de agențiile France 
Presse și United Press 
International - „Comitetul 
militar de redresare na
țională", care a preluat 
puterea, este condus de 
colonelul Lansana Konte.

Comunicatul oficial difu
zat de postul de radio 
Conakry reafirmă adeziunea 
C.M.R.N. față de Carta Or
ganizației Națiunilor Unite, 
Carta Organizației Unității 
Africane și principiile miș
cării de nealiniere, dorin- 

conform programului de 
dezvoltare a aceste' ță- 
etapa următoare. Agenția 
Taniug informează că p- ~- 
tre noile unități prodaeOX 
se rHjmă-ă o fabrică ăe 
bioxid de ca-bcm zor .- 
tă in ozzz sosec 5oce Ș. 
o iab-zâ se pre «jeaore a

Lufoora Pri-

F. C. Corvinul 
F. C. Olt
cute perfect un 

a a cărui reluare 
nu va mai greși 

ură de cap și 2—6. 
ea fi 2—0 și în min. 69, 
I Klein a fost faultat 

în interiorul careului, 
văzut doardar arbitrul a 

obstrucție...
Meci foarte 

gat pe deplin 
hunedoreni.

A arbitrat 
(București).

Corvinul: Alexa — Nicșa,

H REZULTATE ȘI MARCATORII : • S.C. Bacău — 
Chimia Rm. Vîlcea 2—1 (1—0). Gazdele au înscris prin 
Dudu Georgescu (min. 25 și 60), oaspeții reducînd scorul 
în min. 73 în urma golului marcat de Ancuta. • Poli
tehnica Iași — C.S. Tîrgoviște 2—0 (1—0). Autorii goluri
lor : Sertov (min. 10) și Burdujan (min. 87, din penalti).
• Universitatea Craiova — Jiul Petroșani 0—0. • Dună
rea C.S.U. Galați — Petrolul Ploiești 2—0 (0—0). Gaz
dele au înscris cele două goluri în ultimul sfert de oră 
al partidei, prin Balaban (min. 75, din penalti) și Ralea 
(mm. 81). • A.S.A. Tg. Mureș — F.C. Baia Mare 2—0 
(1—0). Au înscris Ciorceri (min. 8) și Szabo (min. 58).
• F.C. Argeș Pitești — F.C. Bihor Oradea 3—1 (2—0).
Nica (min. 2), Ignat-(min. 12) și Roman (min. 82) au 
realizat golurile formației piteștene, oaspeții mareînd 
prin Mureșan, din penalti, în min. 85. • Rapid Bucu
rești — Sportui Studențesc București 0—1 (0—1). Unicul 
gol al partidei a fost înscris de

Steaua București —

CLASAMENTUL
1. Steaua 25 16 3 6 50-19 35
2. Dinamo 24 13 8 3 44-23 34
X Uhhr. Cr. 26 14 4 8 41-21 32
4. Spo-3Ă Stud. 26 13 6 7 37-26 32
5. F C -ges 26 14 3 9 33-25 31
6. SC Bacă. 26 12 4 10 27-34 28
7. FC &"xx 26 11 5 10 39-35 27
8. Po. Ieși 26 8 10 8 25-27 26

Osr e 26 10 6 10 31-36 26
9-M. M Petros. 26 10 6 10 23-28 26
11. FjC O t 25 7 11 7 23-18 25
12. FJG. B. Mare 26 10 5 11 29-41 25
IX FX. Coranul 26 9 6 11 33-30 24
14. Roo-c 26 8 7 11 23-27 23
IX A.S.A. 26 9 4 13 24-34 22
lă. Ou“â'ec 26 5 8 13 18—30 18
17. ’etrau- PL 26 6 6 14 21-38 18
IX CS. T-v-ște 26 3 6 17 18-47 12

se de a menține 
.□ relațiile de prie- 
cooperare cu toate 

ță- e, cngajamentul de a 
respecta acordurile și înțe
legerile încheiate anterior.

■ BONN 
organizației 
Uniunea persoanelor 
secutate de nazist a 
interzicerea Mvar 
25 de întilniri ce 
foști SS-iști prwczute 
tru acest an.

Intr-o rezol ix-e iotă pu
blicității Ia ort pe
Main, Prezidiul se p-o-unță 
cu fermitate pe-rv dizol
varea neîntîrziaă c tutu'or 
organizațiilor SS-Ate. Toți 
democrații c - țoră sini 
chemați sâ opună o re
zistență invers-ctă orică
ror manifestări •eoreziste.

■ VIENA - Anul acesta, 
primăvara a odus cu sine 
surprize în Austria. In zo
nele din 
a nins din 
de marți 
In munții 
Salzburg și Tirol stratul de 
zăpadă atinge un metru. 
Numeroase șosele și trecă
tori alpine au fost inchise. 
Ca urmare o avalanșelor, 
în ultimele doua zile și-au 
pierdut viața t-e pe-soone.

mul obect'v ue~t z-or este 
singurul de ozex 
Iugoslavia p «c a 
tool. o cooc< sate 
d-ctvă de XXV t boxă 
de cs-bcr Folosind ca 
zsae-e proră gazele na- 
t-z’cse de ptoducție internă, 
*■- a -ere va furniza a- 
eest produs solicitat în in- 
z.:-a de prelucrare a aii- 
mentelor, in cea a cauciu
cului sintetic, în medicină 
și metalurgie.

2-0 (1-0)
Oncu, Dubinciuc, Bogdan, 
L. Moldovan (Gălan — 
min. 12), Petcu, Klein, 
Mateuț, Gabor (Stoica — 
min. 70), Cojocaru.

Olt: Nițu — Pre- 
Matei, Bumbescu, 

Minea, Kallo, Efti- 
M. Popescu (Iorda-

F.C. 
pelită, 
Cățoi, 
mie, 
che — min. 46), Radu II, 
Eeța (State — min.- 60).

La tineret-speranțe :
Corvinul — F.C. Olt 7—3.

Mircea Sandu, în min.
Dinamo București a

Etapa viitoare
(duminică, 8 aprilie):

Dinamo — F.C. Ar
geș; Chimia — Poli, 
lași; Jiul - Steaua; 
F.C. B. Mare — Du
nărea C.S.U. ; C.S. 
T-goviște — Corvi
nul; Petrolul Ploiești 
— Univ. Craiova ; 
F.C. Olt — Sportul 
stud.; F.C. Bihor - 
A.S.A. Tg. Mureș: 
Rapid — S.C. Ba
cău.

Zaiîi
te un observator astronomic 
situat la cea mai mare 
înălțime din U.R.S.S. — 2 750 
m. Amplasată pe un platou, 
originala construcție a ob
servatorului are forma u- 
nei nave cosmice cu o înăl
țime de peste 40 m. Tele
scopul observatorului va fi 
dotat cu instalații laser. El 
va avea o greutate de 60 t 
și va fi dirijat de un com
puter care va fixa și pre
lucra datele automat. O- 
glinda telescopului va fi 
realizată din metal cristalin 
și nu va fi afectată 
schimbările climaterice.

cursul unor săpături 
efectuate pentru construi
rea de drumuri. în Imedia
ta apropiere a orașului 
italian Cosenza a fost des
coperit un mormînt de 
mari dimensiuni despre care 
se crede că ar putea fi lo-

• Lucrător gestionar la Centrul de pri- 

mire-predare comenzi pentru prestări 
servicii, situat în piața obor din Hu

nedoara.
Condițiile de încadrare sînt cele prevă

zute de Legea 22/1969 și Legea 57/1974.
Informații suplimentare la telefon 70052.

■ Vînd apartament două
camere. Deva, telefon 20782, 
după orele 16. (5089)

E Vînd apartament două 
camere. Deva, strada Mineru
lui, bloc P 2, etajul I, apar
tament 4, telefon 20872.

(5093)
■ Vînd apartament trei 

camere, cărămidă, Simeria, 
strada Fabricii, bloc 1, sc. A, 
apartament 15, telefon 61232.

(c. 1) 
etaj, satul 
36. Infor- 

16.
(5064) 
neridi-

■ Vînd casă cu 
Bretea Strei, nr. 
mâții după orele

■ Vînd Dacia 1 300, 
cată, termen de ridicare foar
te apropiat. Certeju de Sus, 
telefon 126, orele 19—20.

n Vînd Renault 
preț convenabil ! 
Deva, telefon 17095.

(5082)
G ordini, 

și doi cai. 
(5077)

■ Vînd Fiat 850, stare per
fectă. Hunedoara, telefon 14554, 
orele 8—13; 16—22. (5095)

■ Vînd ,,Drujba 4“. Arad, 
telefon 44198, după orele 17.

(5091)

SCHIMB DE LOCUINȚA

■ Schimb garsonieră Deva,
strada Lenin, bloc I, cu apar
tament două ~
sau

camere, Goidu 
zona pieței. Telefon 16187.

(5090)

ÎNCHIRIERE

■ Tineri căsătoriți căutăm 
cameră sau apartament de 
Închiriat. Deva, telefon 15821, 
orele 18—20. (5074)

cui unde se află tezaurul 
și rămășițele pămîntești ale 
regelui vizigot Alaric, mort 
în anul 410, în timp ce se 

i în fruntea trupe
lor sale spre Sicilia. Mor- 
mîntul de lingă Cosenza 
ar^ 2,5 m Înălțime, 6 m 
lungime și 3 m lățime.

Americanul Gilmer Mc
Donald a supraviețuit, du
minică, unei căderi pe tro
tuar de la etajul... 24 al U- 
nui hotel din orașul Atlan
ta. In timp ce spăla gea
murile, în exterior, McDo
nald și-a pierdut echilibrul 
și n-o mai putut să se re
dreseze. In timpul căderii, 
care a durat 7 secunde, 
dar care a fost fanată de 
centura de siguranță, Mc 
Donald s-a izbit de trei 
ori de zidul clădirii, ceea 
ce a mai atenuat, de ase
menea, șocul. Oricum, dd s 
la spital McDonald era încă 
în stare să vorbească. Deși 
are ambele picioare și un 
umăr fracturate, el este 
considerat în afară de pe
ricol.

■ Pierdut autorizație nr. 2/
049776, din 25. I. 1982, pe nume
le Țintea loan, pentru confec- 
ționareai obiectelor de artiza
nat, eliberată de Consiliul 
popular Hunedoara—Deva. O 
declar nulă. (5079)

■ Pierdut bon de porumb
nr. 2575, din 14 octombrie 
1983, pe numele Tusa Miron, 
eliberată de I.I.C. Ilia—Deva, 
îl declar nul. (5080)

■ Pierdut legitimație de ser
viciu, pe numele SfedjiuCosta- 
che, eliberată 
nedoara, secția 
declar nulă.

■ Familiile Benea Silviu șU- 
Jurca loan mulțumesc și pe 
această cale tuturor priete
nilor, cunoștințelor, colegilor 
de serviciu și vecinilor din 
Deva, Orăștie șl Crlșci»r și 
mai ales familiilor Schenk 
Carol, Tătăruș Dumitru și 
Zlăgnean Arpad, care- au fost 
alături de noi în clipele grele 
pricinuite de dispariția scum
pei noastre, mame,

HEDVIG BENEA.
(5081)

■ Colegii de muncă din 
cadrul biroului investiții 
Electrocentrale Deva re
gretă moartea fulgeră
toare, la numai 48 de 
ani, a bunului lor tovarăș 

CRIȘAN CORNEL.
Sincere condoleanțe fa

miliei Îndoliate. (5088)

■ Colectivul de educatoare 
al Grădiniței nr. 6 Deva este 
alături de colega Crișan Me
lania, In adînca durere pri
cinuită de moartea soțului.

(5098)
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