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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Reducerea consumurilor 
o cerință majoră pentru 

furnaliștii de la Călan
Interlocutorul nostru este

Simion Sim, șeful secției 
I furnale la Combinatul 
siderurgie „Victoria1* Că
lan. Discutăm despre rea
lizarea producției de fontă 
in condițiile folosirii ra
ționale a bazei de materii 
prime și resurse energeti
ce, a creșterii eficienței 
economice.

— Reducerea consumuri
lor materiale — ne spune 
interlocutorul — este o 
cerință esențială, de mare 
aotualitate, căreia îi acor
dăm întreaga atenție. Co
lectivul nostru de muncă 
este hotărît să găsească 
noi posibilități de micșo
rare a consumurilor în 
amplul proces de elaborare 
a fontei, să acționeze cu 
fermitate, în concordanță 
cu obiectivele stabilite de

al Xll-lea și 
Națională ale 
cu indicațiile

Congresul
Conferința
partidului, 
și orientările date de tova

MIERCURI, 11 APRILIE 1984

rășul Nicolae Ceaușescu 
la recenta plenară a C.G. 
al P.C.R., pentru realiza
rea unei calități noi, su
perioare, în producție. Re
zultatele obținute în acest 
an nu sînt de natură să 
ne mulțumească. Nu ex
primă adevăratul po
tențial de muncă al co
lectivului nostru.

— Să ne oprim la pro
ducția lunilor trecute din 
acest an. Ce concluzii se 
desprind ?

— în ianuarie sarcinile 
fizice de plan au fost 
depășite cu 200 tone fontă 
cenușie. Indicele de utili
zare a furnalelor a ajuns 
la 1,3. Foarte bun, dacă 
avem în vedere calitatea 
nu tocmai corespunzătoa
re a materiilor prime, În
deosebi a calcarului și 
aglomeratului. De altfel, 
din acest principal motiv 
scoaterea la fontă n-a fost 
realizată cu aproape două

4 pagini — 50 bani

procente. Iar scoaterea, se 
știe, Influențează consumul 
de cocs. (Pentru fiecare 
procent se consumă In plus 
16,9 kg cocs metalurgic 
la tona de fontă). Am reu
șit să diminuăm însă con
sumurile de gaz metan.

— Din graficul produc
ției rezultă că în fe
bruarie și în martie s-a 
„mers" slab, comparativ 
cu alte perioade. Secția 
este restanțieră cu aproa
pe 5 000 tone de fontă. De 
ce, tovarășe inginer ?

— Două sînt principale
le motive : cocsul de cali
tate slabă și lipsa mine
reurilor brute — din care 
cauză am funcționat în 
unele perioade cu peste 
50 la sută din încărcătură 
cu aglomerat de Călan ne
cernut, ceea ce a influen-

LIVIU BRAICA
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ÎN CINSTEA
ZILEI DE 1 MAI

SUPLIMENTAR —
20 000 TONE 

DE CĂRBUNE
Colectivul de muncă 

al sectorului IV de la 
mina Lupeni, puternic 
mobilizat pentru a în
făptui exemplar sarci
nile trasate de conduce
rea partidului, personal 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, privind creș
terea continuă a produc
ției de cărbune cocsifi- 
eabil, raportează fru
moase depășiri de plan. 
In perioada trecută de 
Ia începutul anului, în 
cinstea zilei de 1 Mai, 
sectorul înregistrează un 
spor de producție de 
peste 20 000 tone de căr
bune. O contribuție de
cisivă la obținerea aces
tei însemnate producții 
suplimentare au avut-o 
minerii-tehnicieni din 
brigăzile conduse de 
Teodor Boncalo, Con
stantin Popa, Paul Gra- 
su, Aurel Manda și Va- 
sile Șotrea.

TOATE 
SECTOARELE — 

PESTE PLAN
In primele trei luni 

și o decadă din an, co
lectivele de muncă de la 
întreprinderea minieră 
Barza au obținut pro
ductivități mai mari cu 
opt la sută decît cele 
planificate, au înregis
trat importante depășiri 
Ia extracția de minereu. 
Cele mai semnificative 
plusuri de producție au 
fost obținute de colecti
vele sectoarelor Valea 
Morii — peste 6 000 to
ne minereu, Valea Ar
sului — 3 500 tone, Mu- 
sariu II — 3 400 tone, 
Musariu I — 2 800 tone 
și Brădișor cu 2 000 to
ne. (Adriana Benea, co
respondentă).

In actuala conjunctură a 
crizei economice pe plan 
mondial, justețea politicii 
partidului și statului nostru 
in privința lărgirii continue 
a bazei proprii de materii 
prime și resurse energeti
ce și valorificarea supe
rioară a acestora - ca ele
ment determinant al dez
voltării economico-sociale a 

i patriei, al progresului și 
! civilizației românești - este

pe deplin confirmată de 
realitate.

Acest capitol al asigură- 
| rii hranei indispensabile 
t industriei — materiile prime 
J minerale și resursele ener- 
j getice —, are in județul 
I Hunedoara, un perimetru 
! vast, deosebit de important 
1 și de complex. De la căr- 
ț bune, felurite minereuri, 
i metale și substanțe neme- 
> talifere și pină la indlspen- 
) sabila energie electrică, 
l județul nostru constituie 
} un adevărat rezervor pen- 
1 tru economia națională. Iar 
l primii care descifrează 
i caracteristicile acestor pre- 
> țioase resurse și le aduc 
| ia lumină spre a fi intro- 
l duse in circuitul economic 
J sînt geologii, sondorii și 
ț minerii, ceilalți oameni ai 
I muncii care compun o pu- 
? ternică și prestigioasă uni- 
1 bate economică' hunedo- 
i reană — întreprinderea de 
i prospecțiuni și explorări 
> geologice.

Prin rădăcinile sale vi- 
l guroase, implantate adine 
[ in subsolul a patru jude

.HUNEDOARA — ctitorii mărețe ’ 
în anii SOCIALISMULUI

Materiile prime — 
pîinea industriei

I.P.E.G. Deva - locul 2 în întrecerea socialistă 
pe anul 1983

țe - Hunedoara, Alba, 
Arad, Sibiu — I.P.E.G. Deva 
prospectează și pregăteș
te pentru extracție impor
tante rezerve de materii 
prime necesare industriei 
românești. Și le pregătește 
la cote superioare de pri
cepere și abnegație mun
citorească, deopotrivă prin 
brigăzile complexe de la 
Brad, Vețel, Tefluc, tscroni, 
Abrud, Zlatna, Hălmagiu, 
prin toate cele 50 de șan
tiere, prin toți cei peste 
3 000 de oameni ai mun
cii, cîți cuprinde azi uni
tatea, adăugîndu-și cu fie
care an noi carafe ia tra
diția de hărnicie și dăruire 
revoluționară, patriotică, 
dobindită pe merit, de-a 
lungul celor 34 de ani de 
existență.

Creație sută la suită a 
anilor de construcție socia
listă in România, epocă 
inaugurată de actuil istoric 
de la 23 August 1944, 
I.P.E.G. Deva și-a extins și 
modernizat continuu activi
tatea, pașii cei mai vigu- 
roși făcîndu-i in ultimii 19 
ani, după Congresul al 
IX-lea al partidului, dnd 
țara întreagă a intrat in
tr-o etapă de prefaceri 
înnoitoare fără precedent.

Despre munca lor aspră 
dar energică, nu de puține 
ori eroică, despre deve
nirea în timp a colectivu-

DUMITRU GHEONEA
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CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ
LA SEMĂNATUL 

PORUMBULUI - ritmuri 
susținute de lucru

Timpul este înaintat, să grăbim la 
maximum însămînțărilel

Urmărind îndeaproape 
evoluția condițiilor nece
sare pentru însămînțarea 
porumbului, specialiștii din 
numeroase cooperative a- 
gricole au indicat declan
șarea acestei lucrări hotă- 
rîtoare pentru obținerea 
unor recolte record de ce
reale. Prezent în mai multe 
unități agricole din Consi
liul unic agroindustrial 
Ilia, inginerul Cornel Dră- 
gan, de la Direcția agri
colă județeană, a măsurat 
temperatura în sol în di
ferite tarlale, aceasta fiind 
de 8,5 grade Celsius, cu 
tendința de oreștere. Ca 
urmare, specialiștii din 
unități au indicat trece
rea la însămînțarea po
rumbului. loan Cionca, in
ginerul șef al C.A.P. Ilia, 
ne-a relatat că, pînă azi, 
la această unitate s-au 
însămînițat 18 ha eu po
rumb în tarlaua „Țarina 
Brîznicului". Lucrarea este 
efectuată de mecanizatorul 
loan Nelega, care conco
mitent cu semănatul face 
erbicidarea pe rînd cu 
cite 3 kg Pitezin la hectar, 
precum și fertilizarea cu 
azotat. De la semănat se 
asigură o densitate de 
82 000 plante la hectar la 
răsărire. Supravegherea ne
mijlocită a calității lucră
rii o face șeful fermei ve
getale, ing. Dana Socolov- 
schi. încețpînd de azi, va 
inltra în lucru și a doua 
semănătoare, sarcina de a 
contribui la realizarea în 

epoca optimă a însămin- 
țării porumbului fiindu-i 
încredințată mecanizatoru
lui Roman Dânilă. Pregă
tirea în avans a patului 
germinativ o fac tracto
riștii Gheorghe Sorea, Mir
cea Bolea și Sabin Crișan.

Pînă ieri, la C.Â.P. 
Burjuc au fost însămînțate 
cu porumb 30 de hectare. 
Șeful secției de mecani
zare Ștefan Herbei ne spu
nea că la erbicidarea to
tală a suprafeței destinate 
culturii porumbului lu- 
orează tractoristul Rubi 
Iacob, iar discuitul este 
făcut de Petru Petirașca și 
Teofil Suba. Prezentă 
permanent în cîmp pentru 
a urmări calitatea lucră
rii, inginerul șef al unită
ții Maria Nicolae este 
mulțumită de modul cum 
tractoristul Virgil Todosin 
își îndeplinește sarcina în
credințată.

Semănatul porumbului a 
fost declanșat și la C.A.P. 
Sălciva, unde tractoristul 
Gheorghe Moț a efectuat 
lucrarea pe aproape 20 de 
hectare. Pregătirea tere
nului o face Nicolae Ar- 
deleanu. Inginera Viorica 
Crișan este alături de me
canizatori, urmărind res
pectarea normelor din teh
nologie. Șeful secției de 
mecanizare ne-a făcut 
precizarea că de azi va 
începe semănatul porum
bului și la C.A.P. Zam,

(Continuare in pag. a 2-a)

Din cele 375 ha ce tre
buie cultivate cu cartofi, 
în Consiliul unic agroin
dustrial Simeria au fost 
plantate pînă luni seara 
180 ha. Deci, nici jumăta
te din suprafața planifica
tă. Rezultate bune s-au fci- 
registrat, pină în prezent.

Unitatea Planificat Realizat

C.A.P. Sîntandrei 100 ha 56 ha
C.A.P. Băcia 60 ha 25 ha
C.A.P. Rapolt 60 ha 30 ha
C.A.P. Bobilna 70 ha 10 ha
C.A.P. Timpa 60 ha 20 ha

Cum rezultă din grafi
cul de mai sus, C.A.P. Sîn- 
tandrei a cultivat mai pu
țin de 60 la sută, din su
prafața destinată cartofi
lor. De ce ? Am pus aceas
tă întrebare tovarășului A

-- --------------------------------  ----------------------------------- TRAIAN BON DOR
C.A.P. Romos. Se acționează în formație la pregătitul terenului pentru însămînțarea

porumbului. Foto: NICOLAE GHEORGHIU
____________________________________________________________________________ (Continuare in pag. a 2-a)

la C.A.P. Simeria, unde din 
50 ha destinate acestei 
culturi s-au plantat 40 ha. 
La celelalte unități însă, 
cultivarea cartofilor este 
intirziată. Iată spre argu
mentarea acestei afirmații, 
o situație statistică:

ronim Ocoș, președintele 
unității.

— A plouat în ultima 
vreme și asta ne-a cam 
încurcat. Dar, n-am avut 
nici cartofi de sămînță sor
tați. Asta pentru că s-a 

lucrat și la gradina de le
gume și în pomicultură.

— Rămînerea in urmă 
trebuie recuperată. Ce mă
suri ați luat în acest sens ?

— Am mobilizat forțe 
numeroase la sortarea car
tofilor de sămînță. Astăzi, 
de pildă, la această lucra
re participă peste 50 de 
cooperatori, iar plantatul 
îl efectuăm cu două ma
șini.

Graficul prezentat arată 
că cea mai mică suprafa
ță cultivată cu cartofi se 
află la cooperativa agrico
lă din Bobilna — 10 hec
tare. S-o lăsăm să vor
bească pe Irina Radu, pre
ședinta cooperativei:

— Am rămas în urmă 
cu plantatul cartofilor de
oarece n-am avut teren 
pregătit și nici cartofi sor
tați în cantitate suficientă.

— Unitatea are la dis
poziție două mașini de 
plantat. Se folosesc amîn- 
două ?

— Acum da, dar în pri
mele zile n-am folosit de- 
cit una, deoarece un me
canizator a avut un necaz 
în familie și câteva zile n-a 
venit la lucru.

— De ce n-a fost încre
dințată mașina altui meca
nizator ?

— ? !
Adevărul este că Ia 

C.A.P. Bobîlna nu s-a a- 
cordat atenție suficientă 
pregătirii și desfășurării în 
mod corespunzător a cam
paniei agricole din această 
primăvară. Sortatul carto
filor a început târziu și au 
participat puțini oameni la 
această activitate, iar pre
gătirea terenului a mers 
încet. Conducerea coopera
tivei, Consiliul popular al 
comunei Rapoltu Mare au 
datoria să ia toate măsu
rile pentru a urgenta atât 
pregătirea terenului, cît și 
plantarea cartofilor și în
sămînțarea celorlalte cul
turi.

La C.A.P. Rapolt — cum 
ne-am convins la fața lo
cului — mecanizatorul loan 
Bălosu, un om harnic și 
priceput, lucrează de dimi
neața pînă seara târziu 
plantînd cu cartofi 6—7 ha 
pe zi.

în Consiliul unic agro
industrial Simeria sînt u-



Integrare responsabilă 
în îndeplinirea sarcinilor 

economico-sociale
îndrumat îndeaproape de 

biroul Comitetului -orășe
nesc de partid, Consiliul 
orășenesc Brad al Fron
tului Democrației și Unită
ții Socialiste acționează 
cu răspundere pentru 
transpunerea în viață a 
sarcinilor ce ne revin din 
Programul unic de crește
re a producției agricole în 
gospodăriile populației.

Pe baza unei largi dez
bateri în adunări cetățe
nești am acționat prioritar 
pentru încheierea con
tractelor de produse agri
cole prevăzute în sarcinile 
economice în profil teri-

precum și cea a preluării 
la timp a produselor.

Este de remarcat faptul 
că în cooperativele agri
cole de producție de pe 
raza orașului avem o si
tuație mai bună ta com
parația cu perioada co
respunzătoare a anului tre
cut, atît la producția de 
lapte și la fătări, cît și în 
privința executării lucră
rilor agricole din campania 
de primăvară. în aceste 
zile încheiem plantatul 
cartofilor, a verzei timpu
rii, a celorlalte verdețuri.

Prin cooperativele agrico
le și cele de producție și

CONSILIUL ORĂȘENESC BRAD 
AL F.D.U.S.

torial. Au fost încheiate 
contracte peste nivelul pla
nului la ovine, porcine, 
lapte de oaie și lînă și 
sînt în curs de încheiere 
contractele la bovine și 
lapte de vacă.

în strînsă legătură cu 
această acțiune sprijinim 
contractanții în procura
rea numărului necesar de 
purcei, precum și furaje, 
«ămînță de lucernă, trifoi 
ți sfeclă furajeră.

Pentru consiliul orășe
nesc, pentru toate organi
zațiile componente ale 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, princi
pala preocupare în pre
zent este transpunerea în 
viață a tuturor măsurilor 
adoptate privitoare la rea
lizarea Programului unic 
de creștere a producției 
agricole vegetale și anima
liere în gospodăriile, .mem
brilor cooperatori și ale 
locțiitorilor satelor nccoo- 
perativizate. Avem în ve
dere, intre altele, identi
ficarea și punerea în va
loare a tuturor terenurilor, 
executarea ' lucrărilor de 
protejare a solului, cură
țarea și . fertilizarea pă'șu-,. 
taior și fînețelor, sprijini
rea producătorilor de ani
male în procurarea unor 
vaci și juninci de produc
tivitate mare, continuarea 
acțiunii de contractare,

achiziții au fost întreprinse 
acțiuni de diversificare a 
preocupărilor pentru cul
tivarea ciupercilor, pentru 
creșterea iepurilor, por
cilor, gîștelor, caprelor, 
vacilor cu lapte, intențio- 
nînd ca în>tr-u.n timp rela
tiv scuirt să creăm și o bază 
piscicolă.

Se lucrează cu insistență 
pentru ca într-o perspec
tivă imediată, cu sprijinul 
mai multor organizații 
componente ale Frontului 
Democrației și Unității So
cialiste să se realizeze 
lucrările de irigare a 55 
de hectare, suprafață des
tinată cultivării legume
lor și furajelor.

Consiliul orășenesc al 
F.D.U.S., condus îndea
proape de comitetul oră
șenesc de partid, este de
cis să acționeze cu toată 
hotărîrea și responsabili
tatea pentru înfăptuirea 
tuturor sarcinilor economi- 
co-șociale ce ne revin în 
1984, intre care un loc, 
central îl au cele . ce 
derivă din Programul unic, 
adueîndu-ne contribuția ne
cesară, la ..realizarea, auto.-1 
aprovizionării teritoriale, 
prin care să asigurăm o 
bună aprovizionare a popu
lației orașului.

VIORICA ALMÂȘAN, 
președintele 

Consiliului orășenesc 
Brad al F.D.U.S.

Materialele șî piesele de schimb refolosibile
integral valorificate în producție

O sarcină economică de 
cea mai mare importanță 
subliniată recent de con
ducerea partidului, de se
cretarul său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
o constituie intensificarea 
acțiunii de recuperare, re
condiționare și refolosire a 
materialelor, pieselor de 
schimb și subansamblelor. 
Ne-am interesat la I.R.E. 
Deva ce se întreprinde 
în această privință, ce 
zultate s-au obținut 
producție pe primele 
luni ale anului, cum 
privită această 
de lucrătorii
Notăm mai tatii o părere 
a tovarășului Cornel Mîrza, 
inginerul șef al întreprin
derii :

— Preocupate să răspun
dă cu promptitudine și 
exigență sarcinilor privind 
recuperarea, recondiționa- 
rea și refolosirea pieselor 
de schimb și materialelor, 
colectivele de muncă ale 
întreprinderii noastre acor
dă o importanță deosebită 
înfăptuirii în bune con
diții a acestei acțiuni de 
mare însemnătate econo
mică. Pe această cale, cum 
realist prevăd documentele 
recentei plenare a C. C. al 
P.C.R., se areează condiții 
pentru o mai bună apro-

re
in 

trei 
este 

activitate 
unității ?

vizionare tehnico-materia- 
lă, se reciclează semnifi
cative valori materiale și 
piese de schimb, se reduc 
cheltuielile pentru asigu
rarea necesarului în pro
ducție. Noi avem o bună 
experiență în acest dome
niu. Dispunem de ateliere 
dotate cu instalații și teh
nologii speciale pentru re- 
condiționarea și refolosi- 
rea materialelor și a piese
lor de schimb. Majoritatea 
formațiilor de muncă nia-

cerințele interne diferite 
materiale în valoare de 
peste 2 milioane lei.

— în primele trei luni 
ale anului, comparativ cu 
aceeași perioadă a anului 
trecut — a adăugat ing. 
Herman Geng, coordonato
rul activității de construc
ții mașini de pe noua bază 
industrială a întreprinde
rii ■— ponderea în pro
ducție a pieselor și sub
ansamblelor recondiționate 
s-a dublat. De pildă, la

deosebit 
mai 

în 
pe 

efi-

nifestă interes 
față de valorificarea 
bună a materialelor 
producție, urmăresc 
toate căile creșterea 
cienței economice.

Tovarășul Lucian Popa, 
șeful serviciului aprovi
zionare, ne spunea că două 
sînt elementele ce carac
terizează producția : pe de 
o parte activitatea perma
nentă de recuperare și va
lorificare a materialelor 
care nu mai pot fi utiliza
te, prin întreprinderea spe
cializată — I.J.R.V.M.R. și, 
pe de altă parte, refolo- 
sirea pieselor de schimb 
prin recondiționare. 
această ultimă cale, 
1983 s-au folosit

Pe 
în 

pentru

atelierul de confecții me
talice sc recuperează și se 
prelungește viața la peste 
100 de repere.

— Tovarășe inginer, ce 
piese și materiale recupe
rați și care este valoarea 
lor în producție ?

— Roți dințate, axe ca
pelate, arbori de transmi
sie, manete ș.a., o gamă 
largă de repere și mate
riale mai ales la reparațiile 
planificate, la confecțiile 
metalice pe care le exe
cutăm. 80 la sută din vo
lumul pieselor necesare 
reviziilor și reparațiilor la 
mașini și utilaje este asi
gurat prin recondiționare. 
Ceea ce înseamnă pentru 
întreprindere o economie

B, CORNEL

I.R.E. Deva, atelierul de confecții metalice: lăcătușii Ni- 
colae Radu și Viorel Bulaan execută debitarea prin indue- 
ție a funiei de oțel utilizată la confecționarea cablurilor 
de legătură.

prin eforturile 
alo tuturor lu- 

îritrpprinderU, 
s-au recuperat, și recoridi-

anuală de peste 150 000 
lei. Din acest an - folosim 
o nouă tehnologie mai 
perfecționată de confecțio
nare ă cablurilor de sarci
nă, care conduce la o 
economie anuală de 500 m 
cablu, adică echivalentul 
a 200 bucăți cabluri, în 
valoare de 50 000 lei.

în ateliere, echipele sînt 
specializate pe lucrări : 
șeful de echipă Ionel Mun
teanul de la confecții me
talice, spunea că în 1983 

.a economisit circa 6 tone 
de metal numai din recu
perări, ' forjorul Sebeștein 
Alexandru ne-a vorbit des
pre banalele plombe pen
tru cantorii electrici — 
peste 400 000 bucăți pe 
an — care se realizează 
din plombele recuperate; 
Toth Zoltan, Remus Popa, 
loan Moraru, Cornel Moga, 
Dumitru Neag, Iosif Pîrva, 
Ion Peter sînt alți .mun
citori care se preocupă 
zi de zi cu toată răspun
derea de recuperarea și re- 
condiționarea de piese, de 
folosirea mai eficientă a 
materialelor.

Ing. Rodica Pasca, șefa 
atelierului reparații mașini 
electrice arăta că lunar 
aici se recuperează și re
condiționează circa 1,2 
tone de ulei pentru trans
formator, eă alte importan
te cantități de ulei uzat 
sînt predate la PECO. 
Iar șeful coloanei auto, 
Voicu Sturza, a completat 
gama realizărilor arătînd 
că, pe trei luni, 
condiționat 
auto în valoare de 
lei.

La I.R.E. Deva, 
vehiculează anual 
mari de materiale. în mod 
cert. însă nu se face, risipă, 
în perioada • trecută din 

. acest. an,
comune 
cfătorilor

s-au re- 
diferite piese 

50 000

niu se 
valori

. lioriat piese de schimb și 
niateriaie în’’valoare. de 
2'60 000' lei. ’•

Reducerea consumurilor
(Urmare din pag. 1)
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'campania agricolă de primăvară
LA SEMĂNATUL PORUMBULUI

{Urmare din pag. 1)

unde lucrarea o va rea
liza tractoristul loan Pă- 
truț. Folosind cu randament 
ridicat utilajele din dotare, 
unitatea va încheia lucra
rea în cel mult șase zile 
bune de lucru în cîmp.

Printre primele unități 
din Consiliul unic agroin
dustrial Deva care au în
ceput semănatul porum
bului se numără și C.A.P.

Hărău. Lucrarea este efec
tuată cu răspundere și 
grijă față de calitate de 
către tractoristul loan Țîr.

Deoarece timpul este 
mult înaintat se impune 
ca la semănatul porum
bului să se acționeze în 
ritm susținut în toate 
unitățile agricole, punînd 
accentul pe folosirea cu 
randament maxim a semă
nătorilor și timpului bun 
de lucru în cîmp.

Timpul este înaintat, să grăbim 
la maximum însămînțările!

(Urmare din pag. 1)

nități mari producătoare 
de legume. în toate fer
mele legumicole s-a înche
iat recent însămtațarea 
mazării, cepei, rădăcinoa- 
selor ș.a. La C.A.P. Rapolt 
a început, cu circa o săp- 
tămînă în urmă, recoltarea 
spanacului, iar la această 
lucrare, ca și la întreține
rea răsadurilor, iau parte 
zilnic 35—40 de coopera
tori. Viorel Cornea; șeful 
fermei, ne spunea că se lu
crează intens la pregătirea 
terenului în vederea scoa
terii în cîmp a răsadurilor 
de varză, roșii, vinete ș.a., 
lucrare care va începe în 
curînd. în celelalte ferme 
legumicole recoltatul spa
nacului n-a început încă.

— Am avea și noi spa
nac de recoltat — ne spu
nea Maria Baciu, șefa fer
mei legumicole a C.A.P. 
Tîmpa — dar sîntem ocu
pați cu sortarea cartofi
lor, cu pregătirea și ferti
lizarea terenului pentru 
porumb și pentru legume
le ce urmează să fie plan
tate în perioada următoa
re. Vom începe să recol
tăm spanacul cel tîrziu 
miercuri.

Aceeași situație am gă
sit-o și la C.A.P. Băcia, 
unde, de asemenea, n-a în
ceput recoltarea spanacu
lui. în cele două unități se 
impune să se treacă de ur
gență la strîngerea recol
tei de spanac întrucît pie
țele îl așteaptă, iar terenul

respectiv trebuie pregătit 
și semănat cu alte legume, 

încheierea însămînțării 
furajelor și a sfeclei de 
zahăr a permis să se trea
că cu forțe sporite la pre
gătirea terenului în vede
rea punerii sub brazdă a 
seminței de porumb. Cea 
mai avansată unitate la a- 
ceastă lucrare este C.A.P. 
Rapolt, unde s-a încheiat 
pregătirea patului germi
nativ pe întreaga suprafață 
destinată porumbului. La 
efectuarea acestei lucrări 
o contribuție deosebită a>u 
avut-o mecanizatorii Ro
mulus Toader, Ioan Gol- 
dea, Acs Francisc și alții, 
care au muncit cu hărni
cie.

La C.A.P. Sîntandrei, un 
număr de șase tractoare 
aiu lucrat luni și marți sub 
îndruimăirea lui Mihai Po
pescu, inginerul șef al u- 
nității, la pregătirea tere
nului în vederea însămîn
țării porumbului, suprafa
ța realizată pînă acum a- 
jungînd la peste 50 ha. 
Stăm de vorbă cu loan 
Barbu, președintele C.A.P. 
Băcia, care ne spune:

— La pregătirea terenu
lui î-n vederea însămînță
rii porumbului se lucrează 
cu două agregate mecanice 
conduse de Iosif Morar și 
Lorincz Iosif. în zilele ur
mătoare vor trece la dis
cuit și alte tractoare.

— însămînțarea porum
bului n-a început tacă. Stat

condiții pentru desfășura
rea corespunzătoare a aces
tei lucrări ?

— Da. Sămînța o avem 
asigurată, mașinile de se
mănat sînt pregătite și în
cercate, mecanizatorii sînt 
instruiți cu ce au de fă
cut. Așteptăm ca tempera
tura în sol să crească și 
imediat ce va ajunge la 
cel puțin opt grade, vom 
începe lucrarea.

La Cooperativa agricolă 
de producție din Tîmpa a 
fost pregătită pînă în pre
zent o suprafață de 50 ha 
pentru a fi semănată cu 
porumb. Luni însă nu s-a 
discuit nici un ar de teren,

— Știți — ne spunea 
Doina Vrăbiescu, ingine
rul șef ăl cooperativei — 
la noi a plouat tare dumi
nică noaptea și terenul are 
exces de umiditate.

Oare a plouat la Tîmpa 
mai mult ca la Băcia ? 
Punem această întrebare, 
întrucît la C.A.P. Băcia 
s-a muncit în ziua respec
tivă la plantatul cartofilor 
și la pregătirea terenului 
în vederea însămînțării po
rumbului. La C.A.P. Tîm
pa trebuie organizată mai 
bine munca, folosită fieca
re oră bună de lucru, uti
lizată deplin capacitatea 
tractoarelor. Același impe
rativ este valabil și ia 
C.A.P. Bobîlna, unde luni 
seara erau pregătite numai 
30 ha pentru a fi însămîn- 
țate eu porumb.

țat mersul furnalelor. Pe 
februarie am depășit con
sumul de cocs cu 111,7 kg, 
iar după recalculare cu 8 
kg la tona de fontă. In 
martie am avut cîteva de
ranjamente, totuși printr-o 
atenție sporită și o supra
veghere bună a instalații
lor am 
de fontă 
10 la 1,2 
capitolul 
tanțe" mai trebuie adău
gate lipsurile proprii : 
indisciplină, nerespeetarea 
tehnologiilor de lucru, 
slaba mobilizare a colecti
vului.

— De noi depinde buna 
funcționare a furnalelor 
— completează furnalistul 
Eugen Mureșan, de la 
„descărcare-creuzet*1 — fur
nalul nr. 2. Trebuie să 
acordăm cea mai mare 
atenție întreținerii jghea- 

De asemenea să 
în

redus procentul 
declasată, de la 
la sută. Tot la

„cauze — res-

zgură 
pentru că 
în func- 

de turnat

burilor, 
nu introducem 
oala de fontă 
apar pertuirbații 
ționarea mașinii 
fontă pe bandă.

Maistrul furnalist Farago 
Francisc a insistat mai 
ales pe evitarea mersului 
în gol al furnalelor, pe 
respectarea strictă a re
țetei de încărcare, factori 
care trebuie să fie con
trolați în permanență de 
lucrătorii ce deservesc 
instalațiile.

— în condițiile dc func
ționare din acest an. s-ar 
fi putut obține o scoate-

re mai bună, tovarășe 
maistru ?

— Evident. Unele consu
muri suplimentare de ma
terii prime ni se datorează 
nouă. Recunoaștem acest 
lucru. De fapt conducerea 
secției noastre a luat mă
suri severe în vederea 
instaurării unei discipline 
tehnologice corespunzătoa
re, evitării sub orice for
mă a risipei în producție.

Conform evidenței „la 
zi“, situația consumurilor- 
de materii prime pe acest 
an, la secția furnale I, 
se prezintă astfel : la mi
nereuri, în ianuarie o eco
nomie de 167 kg, în febru
arie — 115 kg/tbna de 
fontă, la energie electri
că — o depășire minimă, 
la apă industrială, aer com
primat, a.—
gaz de furnal 
muri 
stabilite, la gaz metan — 
economii, la aer insuflat — 
o depășire, pe februarie, de 
100 mc la tona de fontă. 
Aceste cifre oglindesc efor
turile colectivului de fur- 
naliști depuse în direcția 
reducerii consumurilor de 
materii prime și energie. 
Nu mai necesită alte co
mentarii. Subscriem și noi 
la aprecierea 
secție, 
Cifrele 
exprimă posibilitățile rea
le de care dispune acest 
harnic colectiv de muncă 
de la C.S.V. Călan. Iată 
de ce întreaga atenție 
trebuie acordată măririi 
procentului de scoatere. ia 
fontă, indicatorul de bază 
al muncii furnaliștilcr.

abur tehnologic, 
consu- 

la. nivelul cotelor

șefului de 
ing. Șimion Sim. 
de mai sus nu
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Filmul să devină eveniment cultural 
în viața fiecărei așezări

ma
rilor) 
unu-
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ono- 
iei

ipc- 

Pro- 
rilor

se-

i co

rni u-

Prin potențialul său edu
cativ filmul reprezintă 
unul din mijloacele care 
contribuie real la forma
rea multilaterală, a perso
nalității umane. Ne . refe
rim aici la puterea sa de 
penetrație, la accesibilitate, 
la ideile valoroase și mo
delele pe care le propune 
și transmite oamenilor. 
Așadar educația prin film 
a oamenilor de toate ca
tegoriile de vîrstă și preo
cupări socio-profesionale se 
conturează ca o modalita
te de pregătire polivalentă, 
de elevare spirituală în 
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ansamblul activităților for- 
mativ-educative.

în praetica unităților 
cinematografice s-au sta
tornicit modalități eficien
te de utilizare în procesul 
activității educaționale a 
mesajelor filmice cu bo
gate idei umaniste, revo
luționare. Repertoriul lunar 
cuprinde diferite genuri, 
programe selective care 
includ filme artistice sau 
documentare grupate pe 
tematici, în funcție de ce
rințele muncii politico-e
ducative dintr-o localitate 
sau perioadă dată.

în prima jumătate a 
acestui an au fost progra
mate cicluri de filme care 
oglindesc marile realizări 
ale României socialiste, 
transformările revoluțio
nare din satul românesc, 
numeroase filme cu carac
ter educativ-patriotic-re- 
voluționar, pelicule . care 
tratează probleme de etică, 
echitate și alte • aspecte 
ale vieții soc-iăl-polițice. 
Marile evenimente politice 
și istorice al? acestui an 
— patru decenii de . la. .re
voluția de eliberare, socia
lă .și națională,, antifascistă 

’și ■antiimperialîstă, Con
gresul al NIH lea ăi par-ti- 
dul.ui — vor fi" marcate și 

’ în județul nostru, denla- 
. nifeștări cu filmul, cate să 

potențeze eroicul drum 
străbătut de poporul nos
tru sub conducerea partidu
lui ca și anii de impre
sionante împliniri din pe
rioada pe care întreaga 
țară o numește „Epoca 
Ceaușescu“.

în consens cu ideile des
prinse din Hotărîrea Ple
narei C. C. al P.C.R. pri
vind cea de a 40-a ani
versare a revoluției de eli
berare socială și națio
nală, antifascistă și antiim- 
perialistă va fi prezestat 
publicului hunedorean un 
grupaj de filme sub ge

nericul „40 de trepte pe 
drumul de lumină*. cu- 
prinzînd titluri ca : „Româ
nia — casa mea*, „Româ
nia deceniului nouă", „Mi
nerii", „Scornicești — 400*.

în intimpinarea aniver
sării a 200 de ani de la 
răscoala condusă de Horia, 
Cloșca și Crișan s-a pro
gramat, la Brad, un mon
taj litera r-cinematog rafie 
sub genericul „Efigii în co
lumna neamului", cu proiec
tarea unor secvențe din 
filme cu caracter istoric, 
iar la Hunedoara, Orăștie, 
Stmeria, Hațeg, Lonea, 
Baia de Criș, Ribița, Bu- 
ceș ș.a. vor avea - loc sim
pozioane și dezbateri, pe 
marginea unor filme în
scrise în epopeea națională.

în practica muncii noas
tre s-aii statornicit metode 
atractive, care suscită in- 

. teresul. publicului. Ne re- 

. ferim . la- întîlniri ale unor 
realizatori de filme cu 
spectatorii,- la desfășurarea 
unor dezbateri, „procese 
cinematografice", concur1 
suri -și alte acțiuni care 
oferă prilejui unei recep
tări optime a mesajelor 
conținute .în operele de 
artă prezentate.
-Fără îndoială depinde jn 

ma-reș măsură de activul 
cinematografelor și al celor
lalte așezăminte: de cultură, 
ca* prezența în localitate 

a unei noi creații a cine
matografiei naționale să 
devină un adevărat eveni
ment cultural al orașului 
sau comunei respective. 
Aceasta presupune un real 
dialog cu publicul (pe plan 
-publicitar și organizatoric), 
care să determine difuza
rea a cit mai multor cu
noștințe despre opera de 
artă, despre conținutul de 
idei, despre protagoniști.

Fondul de filme de care 
dispunem asigură satisfa
cerea în bune condițiuni a 
multiplelor cerințe ale ac
tivității fbrmativ-edueative. 
Alături de filmul de lung 
metraj, dispunem de peste 
600 titluri și copii de 
filme documentare. Ciclu
rile alcătuite pe teme teh- 
nico-profesionale din in
dustrie și agricultură, fil
mele de informare politică 

și rit;mic in sââle de
ale îr
re, pe platforme ii

con-si șantiere de
structii, filme difuzate pen-
tru elevi și tineret, atestă 
marile posibilități ale pe
netrației peliculei cinema
tografice în miezul fier
binte al realităților coti
diene, în munca și viața 
oamenilor.

întrucît 160 de unități 
cinematografice sătești își 
desfășoară activitatea în 
căminele culturale, iar 16 
unități cinematografice de 
țip urban activează in in
teriorul cluburilor munci
torești și ale caselor de 
cultură, considerăm că ar 
fi bine ca factorii investiți 
cu responsabilități în ac
tivitatea acestor unități să 
includă munca de masă 
cu .filmul în propriile pro- 
grațne, astfel incit operele 
celei de a 7-a arte să 
însemne o prezență activă 
în preocupările educațio
nale, integrate arnțonios’ln 
manifestările Festivalului 
național ăl muncii și crea
ției -Cîntarea- României-*-.- -■

EMERIC HOROVITZ, 
directorul întreprinderii 

cinematografice județene

Etapa republicană 
a concursului de matematică

Momrr.t din timpul desfășurării probelor scrise la Liceul „Decebal" din Deva.

, HUNEDOARA — ctitorii mărețe 
în anii SOCIALISMULUI

✓

Materiile prime - 
plinea industriei

(Urmare din pag. 1)

lui, despre rezultatele din 
an in an mai bune ar 
putea vorbi cu multe amă
nunte loan Cioflica, Du
mitru State, losil Mlclea, 
Sever Suciu, S mion Pavel, 
Nicolae Brutu, loan Dud, 
Mariq Mărtinaș, losit Za- 
voda, Ionel Ster, Nicolae și 
Doriri Tandrău, loan Mica 
și loon Cuc, Cornelia Ar- 
sin — oameni cu expe
riență și vocație pentru 
meseria • lor, care au învins 
cu dirzenie multe greutăți 
și au trăit satisfacția mul
tor succese. Munca și rea
lizările deosebite aii situat 
colectivul. I.P.E.G. Deva de 
mai multe ori in ultimii

ani pe locuri, fruntașe in 
întrecerea socialistă pe 
țară, intre unitățile de 
profil. Pentru succesele 
din anul 1979, unitatea o 
fost distinsă cu ,,Ordinul 
Muncii* clasa a lll-a, iar 
pentru cele din 1981 și 
1983, cu „Ordinul Muncii" 
clasa a ll-a, întregind fru
mos colecția de „ordine" 
aliniată pe frontispiciul în
treprinderii, alături de cu
noscutele inițiale : I.P.E.G.

Felicitări pentru aceste 
remarcabile realizări ale 
oamenilor muncii hunedo- 
reni care acționează intr-un 
domeniu de cea mai mare 
însemnătate pentru dezvol
tarea. și. progresul eco
nomiei românești și urarea 

de noi și importante suc
cese in producție.

Cu siguranță însă că 
drumul geologilor, sondori
lor, minerilor, tuturor oa
menilor muncii de la 
I.P.E.G. Deva, spre străfun
durile de cărbune ale Văii 
Jiului, spre filoanele de 
minereu din Poiana Ruscăi, 
Bolcana, Vorța, Boita, Zlct- 
na, Hălmagiu, Abrud, spre 
ascunzișurile altor resurse 
minerale utile vor con
tinua cu și mai mare in
tensitate. în acest an, cind 
aniversăm patru decenii de 
la eliberarea patriei și va 
avea loc Congresul al 
Xlll-lea al partidului ei sînt 
hotărîți să urce pe primo 
treaptă, cinstind astfel, în 
1985, cei 35 de ani de 
existență a întreprinderii. 
Aprecierile de pînă acum 
ale activității lor . și dis
tincțiile primite ii obligă, 
iar realizările de Ia, înce
putul acestui an dau cerii-. 
tudinea că sint deja -anga
jați pe acest drum ascen
dent al împlinirilor pe fron
tul munci/.' ' 1
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Pe traseele turistice - inițiativa și răspunderea să fie puse neintirziat in
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Practic, ne aflăm in „anticamera" sezonului estival 
și apetitul la călătorie sporește firesc, turismul ocupind tot 
mai mult timpul nostru liber. De preocupările de acum 
depinde cum vor. arăta traseele turistice, cum vor aprecia 
spiritul nostru gospodăresc turiștii din țară și străinătate 
core vor străbate județul de la o „poartă" la alta. Pentru 
primul semnal de stimulare a acestor preocupări, zilele 
trecute am pornit de la cele două „porți" de vest ale 
județului - Zam și Ohaba — către interiorul său.

De la Ohaba la Ilia

I

I

I

, Cum treci pragul județu- 
I lui dinspre Coșevița, în 

Ohaba—Lăpugiu impresio
nează plăcut preocupările 

1 celor de la drumuri națio-
• n-ale. Popasul din Dealul 

I Coșevița este bine dotat,
• îngrijit și invită la relaxare. 

I Păcat că pînă ta intrarea
• în Ohaba, pe stingă te 
. însoțește peisajul unor pă

șuni prin care pașii omu-
• lui grijuliu pentru hrana 
' vitelor sale nu au prea
• trecut toată iarna și nici în 
' primăvara aceasta. La i-ntra-
• rea în sat, pe dreapta 
I fațade coșcovite ; pe stingă,
• în fața magazinului sătesc 

I și zona înconjurătoare nu
• se vede că a venit primă- 

I vara.
• La intrarea în Lăpugiu, 
| un indicator informează că

M în sot se află un monu- 
I ment istoric. Atît și nimic 

e mai mult. De altfel, pînă 
la Ilia informația turistică

1 este foarte săracă. Nu ne
• îndreptăm către monu- 

I mental istoric pentru că
• 

avem în imediata vecină
tate un „monument" al ne
glijenței — popasul Lăpu
giu al cooperativei comu
nale de producție, achiziții 
și desfacerea mărfurilor. 
Totul în jur arată a para
gină, dar șeful unității, 
Ștefan Șoimoși, nu are 
timp de preocupări gospo
dărești pentru că are alte... 
preocupări.

La intrarea în Dobra, 
dinspre Abucea, se lucrea
ză la defrișarea de mără- 
cinișuri și alte vegetații 
parazite din zonele mar
ginale. Se lucrează și mai 
departe. Mai bine-zis s-a 
lucrat și s-a întrerupt de
frișarea. Și cînd te gîn- 
dești că această lucrare 
putea fi foarte bine fă
cută și astă iarnă... Im
presionează plăcut preocu
pările pentru gospodărire 
din centrul comunei Dobra. 
Centrul civic al acestei co
mune capătă tot mai mul
te note de rafinament ur
banistic. Primăvara n-a

venit însă numai in cen-
trul Dobrei ; a venit și ta 
Lăpușnic, sat aparținător, 
ai cărui gospodari, nu se

De la Zam
Am început raidul pe 

traseul turistic Zam-llia 
chipr cu poarta de intrare 
din localitatea Zam, după 
ce am purtat o discuție pe 
această temă cu tovarășul 
Alexandru Boșca, secretar 
adjunct al Comitetului co
munal de partid, din care 
am reținut : „întregul tra
seu, începînd cu parcarea 
de la intrarea în județ, 
pînă ta ieșirea din comu
nă, a fost repartizat pe 
unități, fiecare avind răs
punderi concrete pentru 
efectuarea și menținerea 
curățeniei și ordinii. Cu 
fiecare gospodar care își 
are casa și grădina la 
șosea s-a stat de vorbă și 
oamenii ou acționat pentru 
ca fațadele să fie cît mai 
arătoase.

Aproape fără excepție, 
casele de la șosea sînt 
aspectuoase, narcisele au 
înflorit în cele mai multe 
grădini, iar arborii sînt 
văruiți. Am notat numele 
unor gospodari ca Emil 
Tudor, Florea Corman, Lu
dovic Burza, loan Fogo- 
roși, loan lovan, Zaharia 
Chiriac, Marin Roșu,' loan

dovedesc prea... gospo
dari, după felul cum arată 
zonele marginale ale șose
lei ce străbate satul.

la Gurasada
Matinca, Aurel Tisan, care 
au inițiat o adevărată în
trecere pentru a da cea 
mai aspectuoasă înfățișare 
propriei gospodării".

Am întilnit însă și aspecte 
mai puțin plăcute. Chiar la 
punctul de intrare in județ, 
cîteva materiale de con
strucție sînt părăsite la 
marginea șoselei, infun.dînd 
rigola străzii și făcînd ca 
apa să băltească în gro
pile adinei de la intersec
ția cu drumul ce duce la 
cariera de piatră. Moderjta 
parcare nu era măturată, 
copacii masivi ce o stră
juiesc păstrau doar urme 
din varul dat în primăva
ra trecută iar vopseaua 
bordurilor nu era împrospă
tată. Resturi răzlețe de ve
getație adunate în gră
mezi au mai rămas în 
curtea cabanei „Parc" și 
în jurul lotului școlar. La 
marginea pășunii „în vii" 
pomii sînt nevăruiți și șan
țul necurățat. Nici de-a 
lungul parcului spitalului 
șanțul nu era greblat, 
copacii ce mărginesc gar
dul sînt împovărați de crăci 
uscate, tar parcul din cen

• _ • _ ț.

trul comunei nici acum, 
după sîțiva ani de încer
care, nu este chiar... parc.

Sînt aspecte pe care 
le-am mai sesizat și anul 
trecut dar se vede că nu 
s-au tras toate învățămin
tele necesare și mai ales 
nu se aplică consecvent le
gea. în jurul noii clădiri 
construite de lucrătorii lo
tului din Zam al Șantieru
lui 32 construcții căi fera
te Timișoara — multă 
dezordine. Factorii de răs
pundere și oamenii muncii 
de la C.Ă.P., spital, școa
la generală, C.P.A.D.M., 
Stația C.F.R., I.F.E.T., care 
au atribuții concrete în 
buna gospodărire a tra
seului, trebuie să pri
vească cu mai multă res
ponsabilitate sarcinile ce 
ii s-au încredințat, să ac
ționeze neintirziat pentru 
a crea și menține un fru
mos aspect localității — 
poartă de intrare în județ.

De-a lungul traseului 
spre comuna Burjuc toți 
pomii — și cei din livezi 
și de pe aliniamentul dru
mului național — sînt vă
ruiți, iar pășunile curățate.

— La Burjuc și Tătărăști, 
precizează, loan Leia, se
cretarul biroului executiv 
al consiliului popular co
munal, am organizat, cu 
sprijinul deputaților, dumi
nică de duminică, acțiuni

... funcțiune
de curățare a pășunilor și 
rigolelor de-o porte și de 
alta a DN 7. în fața pri
măriei am omenojat o liva
dă de pomi, lucrătorii ma
gazinului mixt și bufetu
lui de alimentație publică 
au plantat în parcuri tuia 
și panseluțe.

Podul de peste pîrîul din 
Tătărăști este deteriorat, 
în Cîmpuri Surduc și Gura
sada mai sînt gospodării 
neglijate care le pun tn 
umbră pe celelalte, bine 
întreținute. Astfel, în curți
le liui Gheorghe Orșa, Au
gustin Sori nea, Alexe Pitic 
și Viorica Pintilie e multă 
neofînduialâ.

— Unele greutăți, ne spu
nea Rodica Presecan, vice
președinta biroului execu
tiv al consiliului popular 
comunal, ni le creează și 
lucrătorii șantierului C.F.R. 
S-au angejat să întrețină 
această platformă, dar nu 
numai că nu se țin de 
promisiu-ne, dar mai și 
stropesc cu noroi fațadele 
caselor, intră cu camioa
nele în terenurile semăna
te cu grîu.

Concluzii ? Inițiativa și 
răspunderea trebuie puse 
fără întîrziere in funcțiune. 
Ele trebuie să pornească 
de la consiliile populare 
vizate.

ESTERA SiNA 
ION CIOCLEI



Președintele Republicii Irak, Saddam Hussein, 
l-a primit pe tovarășul Constantin Dăscălescu

BAGDAD 10 (Agerpres).
— Corespondență de la 
loan Erhan: Secretarul ge
neral al Partidului Baas 
Arab Socialist, Saddam 
Hussein, președintele Repu
blicii Irak, l-a primit marți 
pe primul ministru al Gu-‘ 
verziului Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Constantin Dăscălescu, a- 
flat în vizită oficială în 
Irak la invitația guvernu
lui acestei țări.

Cu acest prilej, din par
tea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
a fost transmis secretaru
lui general al Partidului 
Baas Arab Socialist, Sad
dam Hussein, președinte
le Republicii Irak, un sa
lut călduros, împreună cu 
cele mai bune urări de 
sănătate și fericire perso
nală, de pace și prosperi
tate poporului irakian prie
ten.

Exprimind vii mulțumiri 
pentru mesajul primit, pre
ședintele Saddam Hussein 
a rugat să fie transmise to
varășului Nicolae Ceaușescu 
un cordial salut de prie
tenie și cele mai bune u- 
rări de sănătate, fericire 
personală și succes, de 
progres și prosperitate po
porului român.

Plenara CC.
MOSCOVA 10 (Agerpres).

— La Moscova a avut loc 
plenara C.C. al P.C.U.S. 
Plenara a dezbătut și a- 
probat propunerile Birou
lui Politic al C. C. al 
P.C.UJS. în probleme orga
nizatorice și în alte pro
bleme legate de desfășura
rea primei sesiuni a Sovie
tului Suprem al UJISB. 
al celei de-a 11-a legisla
tori — relatează agenția 
TASS.

Cele două părți au apre
ciat că trebuie acționat în 
continuare cu aceeași ne
obosită energie pentru 
identificarea de noi căi și 
modalități care să asigure 
lărgirea cooperării in toa
te domeniile de interes co
mun.

Abordind unele proble
me majore ale vieții inter
naționale, în cadrul discu
țiilor a fost exprimată în
grijorarea României și Ira
kului față de agravarea 
fără precedent a situației 
pe plan mondial, față de 
evoluția alarmantă a cursei 
înarmărilor care a intrat 
intr-o etapă deosebii de 
periculoasă și. totodată, s-a 
afirmat hotărârea celor 
două țări de a acționa cu 
perseverență pentru depă
șirea tensiunii existente in 
lume.

Primul ministru al gu
vernului român a prezen
tat președintelui Saddam 
Hussein punctele de vedere 
și considerentele președin
telui Nicolae Ceaușescu cu 
privire la evoluția situației 
internaționale, ia necesita
tea de a face totul pentru 
reluarea politicii de pace, 
destindere, dezvoltare in
dependentă și largă coope
rare intre națiuni. pentru 
trecerea la măsuri ferme 
de oprire a cursei înar
mărilor, de dezarmare.

al P.C.B.S.
Konstantin Ceraenko. se

cretar general ai CC. al 
P.C.UlS^ a rostit o cuvân
tare.

Plenara a adopta: hotărâ
rea .Cu privire ia îmbu
nătățirea continuă a acti
vității sovietelor de depu- 
tați ai poporului* și hotă
rârea .Privind direcțiile de 
bază ale reformei invăță- 
mintului de cultură gene
rală și profesional*.

GENEVA Conferința pentru dezarmare
Intervenția delegației române în problema 

interzicerii armelor chimice
GENEVA 10 (Agerpres). 

— Problema interzicerii ar
melor chimice se detașează 
pe ager.da Conferinței pen
tru dezarmare de la Ge
neva ca una dintre temele 
in care minuțioasele pre
gătiri efectuate pir. ă in 
prezent oferă cele mai mari 
șanse pentru definitivarea 
negocierilor prin încheie, 
rea tzxai instrument juri
dic intematiocal cu forță 
obligatorie.

Intervenind in cadrul 
dezbaterilor, delegația țării 
noastre s-a pronunțat pen
tru interzicerea completă 
și distrugerea totală a ar
melor chimice. Delegația 
română a prezentat, tot

odată, o serie de propuneri 
concrete privind modul de 
declarare a stocurilor de 
arme chimice existente, ne
cesitatea elaborării unui 
program de distrugere a 
lor, progresiv, pe etape, 
eu un calendar precis.

Delegația română a for
mulat, de asemenea, unele 
propuneri în legătură ca 
necesitatea convenirii unui 
sistem adecvat de verifi
care a respectării obliga
tion pe care statele părți 
șl le vor asuma prin vii
toarea convenție, obligații 
privind interzicerea utiliză
rii, producției, stocării, dez
voltării șl transferului de 
arme chimice.

FOTBAL AZI, F. C. LIVERPOOL — 
DINAMO BUCUREȘTI

iN „CUPA CAMPIONILOR EUROPENI"
Astăzi se vor desfășura 

meciurile din prima manșă 
a semifinalelor cupelor eu
ropene de fotbal.

în „Cupa campionilor eu
ropeni", echipa Dinamo 
București va Întâlni la Li

verpool cunoscuta formație 
engleză F.C. Liverpool, de 
trei ori cîștigătoare a tro
feului (în' 1977. 1978 și 
1981). Partida va începe la 
ora 21,30, ora Bucureștiu- 
lui, și va fi transmisă în 
întregime la radio.

Cuplaj internațional la Oradea
La Oradea se va disputa 

astăzi un cuplaj interna
țional de fotbaL In des
chidere, la ora 15,00, este 
programată partida retur 
dintre echipele României

și Ungariei din cadrul pre
liminariilor campionatului 
european de juniori, iar in 
continuare selecționata 
României va întâlni repre
zentativa Israelului.

Din inițiativa Consiliului 
județean de educație fi
zică și sport și cu cola
borarea C.J.E.F.S. Timiș 
și Alba a fost organizată 
o nouă competiție desti
nată voleiului feminin, 
dotată cu trofeul „Cupa 
Decebal", competiție pre
văzută a se desfășura in 
cadrul a trei turnee de 
sală.

După primul turneu, 
găzduit de municipiul Alba 
Iulia, sîmbătă și dumini
că, la Sala sporturilor din 
Deva s-au desfășurat me
ciurile din cadrul celei de 
a doua etape a competi
ției, la care au participat 
echipele C.S.M. Lugoj, 
INCOV Alba Iulia, C.S.Ș. 
și G.I.G.C.L. Corvinul Deva.

„Cupa Decebal“
După două zile de În

treceri spectaculoase, de 
un ridicat nivel tehnic, 
dar care, din păcate, au 
fost urmărite de un nu
măr mic de spectatori, 
echipa G.I.G.C.L. Corvinul 
Deva a ciștigat turneul 
fără să piardă nici un set, 
confirmind astfel titlul 
de campioană județeană 
ediția 1983—1984.

Iată rezultatele înregis
trate in această a doua 
etapă a competiției: 
G.I.G.C.L. Corvinul Deva
— C.S.M Lugoj 3—0; CS.S. 
Deva — INCOV Alba Iu
lia 0—3; G.I.G.C.L. Corvi
nul — INCOV 3—0; C.S.Ș.
— C.S.M. 3—0; C.S.M. — 
INCOV 2—3; CJSJȘ. — 
G.I.G.C.L. Corvinul 0—3. 
(Ion Jura, corespondent).
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■ MADRID. - Europa 
occdentaiâ trebuie să con- 
tribue la reducerea incor- 
dorii relațiilor Est-Vest prin 
afirmarea unui roi moi ac* 
tnr și moi independent in 
problemele mondiole — ou 
apreciat cei Vei lideri ai 
Intemabonoiei Soci ol iste — 
W jy Brandt (președinte), 
prerverut spaniol, Felipe 
Gor.zoles, și fostul cance
lar federal austriac, Bruno 
Kreisky (vicepreședinți), la 
sfirșitul unei reuniuni pe 
care au avut-o la Madrid. 
Nu este oportun întotdeau
na să se aștepte să acțio
neze mai înfii Statele Uni
te incinte de o întreprin
de o acțiune, c dec'a'ot 
W. B-andt

■ TUNIS. - Primul mi
nistru ai Indiei, Indira Gan
dhi, președintele in exerci
țiu ai mișcării de nealinie
re, a conferit la Tunis cu 
Yasser Arafat, președintele

Comitetului Executiv al Or
ganizației pentru Eliberarea 
Palestinei (O.E.P.), infor
mează agenția Press Trust 
of India.

In cursul convorbirilor, 
primul ministru indian O re
afirmat sprijinul ferm al țâ
rii sate față de O.E.P., ca 
singurei reprezentant legi
tim ai poporului pal ești- 
nion.

■ YAOUNDE. - In Ca
merun au fost restabilite 
comunicațiile cu exteriorul, 
iar aeroporturile au fost re
deschise, după tentativa de 
lovitură de stat eșuată de 
la sfirșitul săptăminii trecu
te, viața reluîndu-și cursul 
normal, relatează agenția 
France Presse, citind surse 
diplomatice din capitala 
țării, Yaounde.

■ BEIJING. - R.P. Chi
neză a lansat cu succes, la 
8 aprilie, un satelit expe
rimental de comunicații. 
Satelitul, relatează agenția 
China Nouă, s-a plasat pe 
orbită cu precizie și func
ționează normal.

CLASAMENTELE FINALE ALE CAMPIONATULUI 
JUDEȚEAN DE VOLEI 1983-1984

■ SENIOARE
1. G.I.G.C.L. Corvinul Deva 10 10 0 30— 3 20
2. Preparatorul Coroești 10 7 3 23—10 17
3. C.S.Ș. 2 Deva 10 7 3 22—12 17
4. Voința Hunedoara 10 4 6 14—19 14
5. Voința Orăștie 10 1 9 5—26 6
6. Energia Paroșenî 10 0 10 3—27 5

■ SENIORI
1. Preparatorul Coroești 10 10 0 30— 4 20
2. Sportul stud. Hunedoara 10 8 2 26—12 18
3. Energia Deva 10 4 6 17—18 14
4. Mecanica Orăștie 10 3 7 12—21 13
5. CJS.Ș. 2 Hunedoara 10 3 7 10—21 8
6. Știința Hunedoara 10 1 9 5—24 6

■ JUNIOARE I
1. Preparatorul Coroești 10 8 2 25— 8 18
2. Voința Orăștie 10 8 2 24— 8 18
3. C.S.Ș. 2 Deva 10 7 3 23—13 17
4. Liceul energetic Deva 10 4 6 15—19 14
5. Școala generală Beriu 10 3 7 14—23 13
6. Energia Paroșeni 10 0 10 0—30 0

■ JUNIORI I
1. Liceul 1 Hunedoara 10 10 0 30— 2 20
2. Liceul chimic Orăștie 10 6 4 20—14 16
3. C.S.Ș. 3 Hunedoara 10 5 5 20—17 15
4. C.S.Ș. 2 Hunedoara 10 5 5 17—17 15
5. Școala generală Beriu 10 1 9 5—27 10
6. Liceul Călan 10 3 7 9—21 8

■ JUNIOARE II
1. C.S.Ș. Deva 3 3 0 9— 2 6
2. Sănătatea Vulcan 3 2 1 7— 4 5
3. Școala generală Beriu 3 1 2 3— 6 4
4. Liceul Simeria 3 0 3 2— 9 3

■ JUNIORI II •
1. C.SjȘ. Hunedoara 3 2 1 7— 3 5
2. Liceul 1 Hunedoara 3 2 1 6— 4 5
3. Liceul chimic Qrăștie 3 1 2 3— 6 4
4 Școala generală Beriu 3 1 2 4— 7 4
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CONSILIUL JUDEȚEAN AL SINDICATELOR 
HUNEDOARA

ANUNȚĂ:
La cererea unui mare număr de spectatori 

din localitățile județului, ORCHESTRA POPU
LARĂ PROFESIONISTĂ „HAȚEGANA" prezintă 
din nou, într-un SPECTACOL EXTRAORDINAR-, 
pe îndrăgitul interpret al cîntecelor populare 
bănățene și sîrbești LAZA KNEJEVIC1 și forma
ția sa.

PROGRAMUL SPECTACOLELOR s
• 16 aprilie 1984, orele 17,30 la Simeria ; 

orele 20,00 la Deva-
• 17 aprilie 1984, orele 17,30 la Ghelari; 

orele 20,30 la Hunedoara.
• 18 aprilie 1984, orele 18,00 la Lonea; 

orele 20,00 la Petrila.
• 19 aprilie 1984, orele 18,00 la Vulcan; 

orele 20,30 la Petroșani.

GRUPUL DE ȘANTIERE 
RiU MARE-RETEZAT 

LOCALITATEA BRAZI, JUDEȚUL HUNEDOARA
ÎNCADREAZĂ URGENT:

• ingineri geodezi, cu o vechime de cel pu
țin 3 ani în această specialitate.

Retribuția se face conform Legii nr. 57/1974.
Se asigură cazare gratuită, masa la cantină 

contra cost.
Informații suplimentare la biroul personal, 

telefon 956/70950, 70951.

ÎNTREPRINDEREA MINIERĂ 
MOLDOVA NOUĂ

cu sediul în orașul Moldova Nouă, str. Flotației 
nr. 1, județul Caraș-Severin 
ÎNCADREAZĂ ÎN MUNCĂ :

• muncitori necalificați, pentru munca în 
subteran

• muncitori calificați în meseria miner sub
teran

Solicitanții pot obține informații de la servi
ciul personal al întreprinderii, telefon 965/40956, 
interior 174 sau 178, sau de la direcțiile jude
țene pentru probleme de muncă și ocrotiri so
ciale.

lul 2 HD 2399, pe numele Vil- 
ceanu Andrei, eliberată de 
I.E.I.R.I.E.D.E.E.T. Deva. O de
clar nulă. (5132)

• Pierdut cal (armăsar) ne
gru, în Orăștie. Informații la 
telefon 41608. (5134)

• Pierdut legitimație de ser
viciu, pe numele Topliceanu 
Eugen, eliberată de I.L. Deva. 
O declar nulă. (5135)

publicitate
V1NZABI

* • Vînd apartament patru ca-
Imere. Deva, strada Lenin, bloo 

1, scara B, apartament 31, te- 
* lefon 16277, după orele 17.

1(5128)
• Vînd casă comuna Vețel, 

* satul Herepeia nr. 1. (5131) 
Ie Vînd Dacia 1310 nouă. De

va, telefon 21815, după orele 
* 15. (5133)

Ie Vînd motocicletă „Sim- 
son“ sport, stare perfectă. O-

* răștie, strada Pricazului, bloc 
14, apartament 23, după orele 

16. (5119)
* • Vînd aragaz cu butelie.
IDeva, bulevardul Decebal, 

bloc K, scara C, apartament 
* 71, după orele 19,30. (5136) 
Ie Vînd covor persan nou, 

2/3 m. Simeria. telefon 61089. 
« (5100)

SCHIMB DE LOCUINȚA

• Schimbăm două aparta- 
' mente a două camere deco- 
I mandate, cu apartament trei 

camere și o garsonieră, etajul 
I—II, zonă centrală. Deva, te- 

J lefon 16585, orele 18—19. (5139) 

! PIERDERI

• Pierdut foaie de parcurs 
* nr. 13933, pentru autovehicu

aniversari

• Vasiloni Moise tată, Vic
toria mamă, Tibi frate și Ali
na nepoată urează dragului 
lor sărbătorit Vasiloni Doi- 
nel-Marius, cu prilejul aniver
sării a 20 de ani, multă să
nătate, fericire și „La mulți 
ani !“. (5002)
• Tatăl felicită pe dragul 

său fiu Ionuț-Narcis Negrilă, 
cu prilejul aniversării a trei 
ani. (5141).

DECES

• Soția Elena, fiii Emil 
și Gheorghe, nurorile Ale
xandrina și Floarea, nepo
ții Liliana, Ionel, Mirela și 
Camelia, strănepoata Da
niela cu adîncă durere a- 
nunță încetarea din viață 
a bunului nostru soț, tată, 
socru, bunic și străbunic 

BRÎNDA DUMITRU, 
în vîrstă de 80 ani.

înmormîntarea va avea 
loc astăzi, 11 aprilie, ora 
14, la cimitirul din satul 
Tisa, comuna Burjuc. (5148)
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