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ln Consiliul unic agro

industrial Orăștie s-a de
clanșat semănatul porum
bului. Primii care au în
ceput această lucrare sînt 
cooperatorii din Pricaz și 
Orăștie, unde s-au semă
nat, pînă ieri. 20 și, res
pectiv, 10 hectare cu po
rumb. La C.A.P. Orăștie 
la semănat lucra mecani
zatorul Vasile Dumitru. 
Terenul era bine pregătit 
și mecanizatorul menținea 
un ritm corespunzător, 
fiind foarte atent și la ca
litatea lucrării.

Plantatul cartofilor însă 
nu este încheiat în toate 
•unitățile. Din cele 210 ha 
planificate pe consiliu,

C.A.P. Aurel Vlaicu. Mecanizatorul Mircea Maniu pregă
tește terenul cu combinatoriii.
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marți erau plantate 171 
ha, rămase în urmă fiind 
cooperativele din Căstău,

Unitatea

C.A.P. Căstău
C.A.P. Pricaz
C.A.P. Mărtinești
C.A.P. Beriu

C.U A.S.C. ORĂȘTIE

Ne=-am deplasat la Be
riu și Căstău, două unități 
alăturate, cu condiții și do
tare tehnică asemănătoare, 
pentru a vedea cum se ac
ționează la plantatul car-

4 pagini — 50 bani

Pricaz, Mărtinești și Be
riu. Dar iată situația la zi 
din unitățile amintite:

Planificat Realizat

40 ha 32 ha
20 ha 15 ha
30 ha 25 ha
40 ha 37 ha

tofilor și pregătirea semă
natului la porumb.

Prima constatare o fa
cem la Căstău. Este ora 
10,30 și mecanizatorul loan 
Cioriță atunci intra cu ma
șina de plantat pe tarla. 
Dar abia intrase și a tre
buit să se oprească la un 
capăt al ogorului, în aș
teptarea cartofilor de să- 
mînță, ce nu erau trans
portați încă acolo.

— De ce începeți așa tîr- 
ziu lucrul ? — întrebăm
pe Dorin Bibolaru, ingine
rul șef al unității.

— N-am avut cartofii 
sortați.

— De ce ? Această lu
crare trebuia de mult ter
minată.

— A fost frig și n-au 
venit cooperatorii la lucru, 
sau au venit prea puțini. 
Dar astăzi avem aici peste 
40 de oameni. Vom sorta 
cartofii din cele două si
lozuri. Avem patru oameni

MIRCEA LEPĂDATU
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respectate
— Din volumul conside

rabil de investiții al jude
țului nostru in anul 
1981, întreprinderii de 
antrepriză pentru construc
ții și reparații siderurgice 
Hunedoara (fostă I.C.S.II.) 
îi revine o parte însemna
tă, mai mare decit pre
vederile pe anul trecut. 
Vă rugăm, tovarășe secre
tar al comitetului de 
partid, să să referiți la 
bilanțul activității între
prinderii pe primul trimes
tru al anului.

— La total investiții am 
înregistrat o depășire de 
pian de peste 15 milioa
ne lei, la activitatea in
dustrială am realizat su
plimentar mai mult de 
8,3 milioane lei, iar la 
investiții proprii am exe
cutat în plus un volum 
de lucrări de 1,7 milioane 
lei. De asemenea, ne-am 
îndeplinit și depășit și 
sarcinile la construcții- 
montaj, îndeosebi pe sea
ma productivității muncii 
care, la acest indicator, 
marchează o creștere, față 
de plan, de aproape 5 la 
sută.

— La ce obiective mai 
importante se localizează 
aceste depășiri de plan ?

— Peste 8 milioane lei 
provin din devansarea 
unor termene intermediare 
de execuție Ia anumite 
obiective de la C. S. Hu
nedoara (forja grea, insta
lația de tratare a oțelului 
sub vid ' și fabrica de
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cu rezultate 
în perioada 
la începutul 

pînă în pre-

Oamenii muncii de 
întreprinderea chimică 
Orăștie muncesc cu hăr
nicie, hotărîți să întîm- 
pine ziua de 1 Mai și 
cele două importante eve
nimente din viața po
porului nostru — sărbă
torirea a 40 de ani de 
la eliberarea patriei și 
Congresul al XIII-lea al 
partidului 
deosebite, 
trecută de 
anului și 
zent, după cum ne-a 
informat ing. Marcela 

.Murari, șeful biroului 
plan, chimiștii și-au de
pășit sarcinile de plan 
la producția globală cu 
8,2 milioane Iei, la pro

la toate obiectivele!
Ritm și calitate în realizarea 

INVESTIȚIILOR
blocuri dolomitice), mai 
mult de 4 milioane lei 
constituie depășirea de' 
plan de la extinderea și 
modernizarea Fabricii de 
produse refractare Baru, 
iar aproape 5 milioane lei 
în plus am realizat la 
construcția de locuințe, 
capitol la care am pre-

Convorbire cu tovarășul 
GHEORGHE ORDEAN, 

secretarul comitetului 
de partid de la 

I.A.C.R.S. Hunedoara

dat peste planul trimes
trului I un număr dc 8 
apartamente în municipiul 
Hunedoara.

— Ajungînd la enume
rarea obectivelor la care 
ați lucrat sau lucrați, să 
mai amintim și altele, cu 
termen de finalizare în 
acest an, unde vă con
centrați în continuare ac
tivitatea.

— Mai înainte însă aș 
aminti efectuarea cu 10 
zile mai devreme a repa
rației capitale a blumin- 
gului de 1 000 mm — lu
crare de foarte bună cali
tate — și angajamentul 
colectivului nostru ca, în 
strînsă colaborare cu bene

ducția marfă cu 6,2 mi
lioane lei, la producția 
marfă vîndută .și înca
sată cu 3,3 milioane lei, 
la producția de mase 
plastice cu 107 tone, iar 
la oxizi de fier cu 91 
tone. De asemenea, au 
livrat suplimentar parte
nerilor de peste hotare 
o gamă largă de produ
se în valoare de peste 
770 000 lei.

Prin recondiționarea 
pieselor de schimb 
în cele peste 100 de 

zile trecute de la începu
tul anului, colectivele de 
muncă de la E. M. Deva 
au desfășurat o activi
tate rodnică în producție. 
Acordînd 
deosebită 
recuperare, recondiționa- 

o importanță 
activității de

ficiarul, să finalizăm cu 
5—6 zile. în avans, în 
această lună, lucrarea de 
consolidare a halei O.S.M. 
I, din cadrul C. S. Hune
doara. Ne-am mai propus 
să terminăm pînă la 23 Au
gust a,c. instalația de tra
tare a oțelului sub vid —■ 
de la O.E. II — care are 
termen 30 septembrie 1984. 
în această perioadă, mai 
lucrăm la fabrica de dor
nuri, în perimetrul uzinei 
nr. 4 laminoare (cu ter
men de predare în iunie 
a.e.), la bateriile de cocsi
ficare nr. 3 și 4, la bate
riile de la cocs-brichete și 
la dezvoltarea capacității 
de producție a cilindrilor 
de laminor — toate de 
la C.S.V. Călan. O acti
vitate mai susținută, cali
tativă și eficientă, vom 
desfășura la reparațiile 
capitale pe care le avem 
de executat la combina
tele siderurgice de la Hu
nedoara și Călan, precum 
șî în compartimentul pro
priu de producție indus
trială, unde am avut re
zultate bune. Contribuții 
mai mari la realizările din

Convorbire consemnată de 
DUMITRU GHEONEA
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re și retolosire a piese
lor de schimb și sub- 
ansamblelor, minerii de
veni au redus cheltuie- 
lile_ de extracție a mi
nereului cuprifer și com
plex cu peste 1,5 mi
lioane lei. între repere
le mai semnificative care 
se recondiționează și re- 
folosesc, cu mari econo
mii la capitolul cheltuieli 
materiale, se numără 
instalațiile de perforare 
a găurilor lungi echipate 
cu perforatoare grele 
P.G.-80, axe planetare, 
cupe cu brațe, cilindri 
de basculare, butuci roa
tă motoare și directoare 
de la mașina de încăr
cat, baterii de role la 
colivii, tije de sincroni
zare la podurile bascule 
din rampele puțului de 
extracție etc.

în actualitate

chimică a
Combaterea pe cale chi

mică a buruienilor re
prezintă o metodă eficientă 
dc realizare a unor recol
te sporite de cereale păioa- 
sc. Neintervenția operati
vă poate determina pier
deri de recoltă cuprinse 
între 10—60 la sută, în ra
port de gradul de îmbu- 
ruienare. Datorită poten
țialului ridicat de îmbu- 
ruienare a tuturor tipurilor 
de sol din județul nostru, 
combaterea buruienilor 
constituie ■ o măsură ce 
trebuie aplicată pe toate 
suprafețele, un rol im
portant în realizarea aces
tei lucrări revenind com
baterii pe calc chimică, 
cu sare dc amină și Icedin 
forte.

Pentru obținerea unei 
eficiențe maxime la apli
carea acestor produse, este 
necesar ca în fiecare uni
tate să se asigure respec
tarea strictă a normelor 
tehnice privind alegerea 
erbicidului, momentul op
tim de erbicidare, dozele 
recomandate, precum și 
tehnica de lucru stabilită 
la încercările și verifică
rile utilajului executate 
înainte de erbicidare.

Alegerea erbicidului este 
determinată de speciile de

Combaterea 
buruienilor 
buruieni care se găsesc în 
fiecare tarla, precum și de 
frecvența lor. Epoca op
timă de erbicidare este 
strîns legată de fazele de 
dezvoltare a culturii de 
cereale păioase, ea înca- 
drîndu-se în perioada de 
la înfrățit pînă la forma
rea primului internod. 
Cercetările din ultimii ani 
au evidențiat faptul că 
cerealele erbicidate înainte 
de înfrățire sau după for
marea primului internod 
sînt afectate negativ de 
acțiunea erbicidului. Din 
această cauză se înregis
trează pierderi de recoltă 
de 10—40 la sută sau chiar 
mai mult, pagubele fiind 
ou a'tît mai mari cu cît 
tratamentele se execută la 
faze de vegetație mai în
depărtate de momentul 
optim, la aceste pierderi 
adăugîndu-se și cele create 
de urmele roților de trac
tor în cazul lucrărilor exe
cutate după împăiere. Tre
buie menționat, de aseme
nea, faptul că actualele

Dr. ing. IOAN POP 
cercetător la Stațiunea 
de cercetare și producție 

pomicolă Geoagiu
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CINSTIRE HĂRNICIEI MUNCITOREȘTIJ
Colectivului întreprinderii de prospecțiuni și explorări geologice Deva 

i s-a decernat Steagul roșu și Diploma de onoare, de întreprindere 
fruntașă pe țară în întrecerea socialistă pe anul 1983

După ce, în anul 1980, 
colectivul I.P.E.G. Deva a 
fost distins cu „Ordinul 
Muncii" clasa a ill-a, pen
tru ocuparea locului 3 pe 
țară în întrecerea socia
listă desfășurată intre uni
tățile industriale in anul 
1979, oamenii muncii din 
cadru! acestei întreprinderi 
fruntașe și-au amplificat 
preocupările și strădaniile 
in producție, reușind ca 
in anul 1981 să se situeze 
pe locul 2 în cadru! în
trecerii socialiste pe țară, 
fiind onorată cu „Ordinul 
Muncii" clasa a ll-a. Suc
cesul a fost reeditat în 
1983, I.P.E.G. Deva obținînd 
foarte bune rezultate între 
unitățile de profil din țară, 
conferindu-i-se din nou 
„Ordinul Muncii" clasa a 
ll-a.

Sînt dovezi elocvente 
ale înaltei prețuiri pe care 
partidul și statul nostru o 
dau muncii și realizărilor 
acestui colectiv destoinic, 
care asigură an de an eco
nomiei naționale cantități 
tot mai mari de resurse

minerale utile. Sint, in 
același timp, motive de 
mulțumire și de mîndrie 
pentru oamenii muncii de

la I.P.E.G. Deva, care îi 
onorează și, în același 
timp, ii obligă, îi anga
jează la obținerea unor

noi succese in nobila lor 
activitate.

Cinstirea muncii lor a 
căpătat noi valențe, ieri, 
cînd, la Casa de cultură 
Deva, le-au fost decernate 
Steagul roșu și Diploma 
de onoare de întreprin
dere fruntașă pe țară în

(Continuare în pog. a 2-o)

Aspect de la decernarea drapelului.
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FABRICA DE PRODUSE REFRACTARE BARU

Despre abnegația și receptivitatea 
creatorilor de... produse refractare

Produsele lor sînt nece
sare siderurgiei românești. 
Oțelul, numit pe bună 
dreptate „plinea" indus
triei, se „coace" de fapt 
într-uin înveliș special fa
bricat aici. Totul pare 
simplu la prima vedere. 
Dar colectivul Fabricii de 
produse refractare Baru 
își desfășoară munca in
tr-un flux lung, complex. 
Materiile prime, inițial 
orude, suferă multiple pre
faceri în compoziție și in

exoterme s-au obținut mai 
multe cu 2,86 la sută.

Am văzut, împreună cu 
Lazăr Marcu, secretarul 
comitetului de partid ai 
fabricii, diverse puncte de 
lucru, oameni și utilaje. 
Secretarul de partid, con- 
ducînd și compartimentul 
C.T.C., spune: „în con
siliul oamenilor muncii 
am stabilit măsuri pentru 
creșterea răspunderii mai
ștrilor prin repartizarea lor

Măriei Bodeanu, E.eonorei 
Dumitru și Ioanei Baboni.

Inginerul tehnolog Rodi- 
ca Pașut ne-a explicat 
cu lux de amănunte totul, 
de la compoziția materia
lelor refractare, proporțiile 
intre elemente, pină ia fo-

DRUMUL SOCIALISMU
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formă, sînt petrecute de 
arderi precise.

— La noi, lărgind ideea 
acțiunii oamenilor, putem 
spune că înseși cifrele de 
plan suportă transformări, 
adică divizări pină la ni
velul schimbului de lucru, 
al formațiilor și chiar al 
fiecărui om în parte — 
ne-a declarat ing. Valentin 
Jitea, directorul fabricii, 
în acest mod se asigură 
cunoașterea în amănunt a 
sarcinilor, iar realizarea 
produselor se desfășoară 
ritmic, se obțin cantități 
suplimentare.

într-adevăr, primul tri
mestru a fost încheiat 
cu rezultate bune. La că
rămizi refractare planul a 
fost depășit cu 1,68 la 
sută, la plăci terrnoizo’ante 
ou 3,6 la sută, iar prafuri

plăci și prafuri exoterm 
și de cărămizi refractare. 
Pînă acum își contopeau 
(mai bine-zis își diluau, 
răspunderile, scăzir.d cali
tatea produselor*.

La fasonare, echipa con
dusă de Ana Neamțu este 
formată din patru femei 
harnice: Eugenia Lelluga. 
Angelica Andraș, Ana Beta 
și Valeria Todor. Este o 
formație specializată in 
produse refractare nece
sare podurilor de turnare 
de la oțelăriile din Galați, 
unde se produc oțeluri pen
tru tehnica nucleară. For
mațiile conduse de Fineta 
Dinuț și Tîța Traian sînt 
bune cunoscătoare ale 
podurilor de turnare din 
C. S. Hunedoara. La presa 
pentru „cilindri bara dtp* 
sînt prezente echipele

fractare și alte produse. 
Demarajul a fost bun.

„Trăgind linie* „ o con- 

colectivu! de muncă pro
duce numai materiale re
fractare, colectivul are o 
capacitate ridicată in re
ceptarea a tot ce-i nou 
si folositor pentru pro
ducție : metode, operații, 
tehnologii. Coeziunea, dis
ciplina și hărnicia le are 
de Ia sine !

MARIN NEGOIȚÂ

Graficele de execuție
(Urmare din pag. 1)

primul trimestru al anu
lui au avut colectivele 
șantierelor electro nr. 2, 1 
și 4, dar aș aprecia stră
daniile și preocupările tu
turor oamenilor muncii din 
întreprindere, în frunte cu 
comuniștii, hotărîrea una
nimă de a-și îndeplini sar
cinile de 
cent pe 
lor și pe 
prestate.
din planul nostru pe acest 
an sînt importante pentru 
economia națională și sin- 
tem hotărîți să le finalizăm 
la termenele planificate, 
pe unele chiar în avans — 
așa cum ne-a cerut se
cretarul .general al parti-

plan, punînd ac- 
calitatea lucrări- 
eficiența muncii 
Toate lucrările

duiui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. la plenara C.C. 
al P.C.R. din 21—22 mar
tie a.c., asigurind astfel 
sporirea producției mate
riale în domeniile de bază 
al" economiei naționale.

— în activitatea din 
construcții se materiali
zează in această perioadă 
măsurile de reorganizare și 
perfecționare a activității, 
prin preluarea lucrărilor 
în antrepriză. Ce efect vor 
avea aceste măsuri pentru 
LA.CJLS. Hunedoara ?

— In orice caz. unul 
pozitiv. Noua s‘ructură 
organizatorică va determi
na o mobilizare mai e ner- 
gică a tuturor factorilor 
în activitatea de investiții 
la îndeplinirea sarcinilor

respectate
de pian, respectarea rigu
roasă a graficelor de exe
cuție și predarea 
a obiectivelor, 
colaborării între, 
tor — beneficiar 
iectant — furnizor de uti
laje și materiale, 
pul intensificării 
lor de execuție, 
rea unor lucrări 
tate superioară și 
dlții de eficiență 
In aceste direcții 
ționa 
colectivele noastre, în 
gajarea plenară de a am
plifica realizăriie bune de 
pînă acum și a cinsti cu 
succese deosebite cea de a 
40-a aniversare a eliberă
rii patriei și Congresul ai 
XlIHea al partidului.

la timp 
întărirea 
corist: ac-
— pro-

în sco- 
ritmuri- 
asigura- 
de cali- 
în con- 
ri di cată, 
vor ac- 

cu toată hotărîrea 
an-

(Urmare din pag. 1}

și la alimentat, iar meca
nizatorul loan Ciorîță este 
harnic. Pînă deseară plan
tăm 5 ha, iar mîine înche
iem cu cartofii.

Optimismul inginerului 
Bibolaru s-a dovedit exa
gerat. în jurul orei 16, 
cînd am revenit la fața 
locului, nu am găsit nici' 
măcar un hectar plantat, 
iar tractorul ia-1 de unde 
nu-’. întrebăm de utilaj 

stâteau, la fel ca uimi- 
neața. lingă saăi de car-

— S-a st: icat. I s-au for
fecat -niște șuruburi. Și l-au 
dus la secție să-1 repare.

— De mult ?
— De mai bine de un 

ceas. Noi mai așteptăm,

poate o veni să muncim 
ceva astăzi...

Tot la Căstău mai des
coperim că, deși trebuie 
să se înceapă semănatul 
porumbului, semănătoarea 
nu este încă în stare de 
funcționare. Motivul ? „Cei 
de la S.M.A. Orăștie, ni se 
spune, au tărăgănat de-o 
lună de zile punerea ei în 
funcțiune".

întrebat de această si
tuație. Horia Romoșan, in
ginerul șef al S.M.A. O- 
rășt'e, ne-a asigurat că a 
trimis încă de luni toate 
piesele necesare și meca
nicii la brigada din Căs
tău, că vor pune în func
țiune mașina respectivă în 
cel mult două zile. Insă 
marți, la Căstău, Aurel 
Demian, șeful brigăzii 
S.M.A., ne spunea că n-a

C.A.P. Geoagiu. Se plantează cartofii pe ultimele hec
tare. Foto: N. GHEORGHIU

primit toate piesele. „La 
semănătoare — arată el — 
chiar acum lucrez, aș pu
tea-o pregăti pentru pro
be pînă mîine, dar nu 
mi-au adus oxigenul de la 
Orăștie".

Care-i adevărul ?
La C.A.P. Beriu, pe tar

laua „Luncă", mecanizato
rul Ion Tirosan, ajutat de 
cooperatorii Aurel Ștefă- 
nie, Avram Mihăilă, loan 
Dur și Maria Crai plantau 
ultimele hectare de car
tofi. Acolo se afla și Ion 
Manolescu, inginerul șef 
al unității. „Vom încheia 
pînă mîine la cartofi — 
arăta el și ne vom con
centra cu toate forțele la 
semănatul porumbului. A- 
vetn deja pregătite peste 
35 ha și lucrăm în conti
nuare cu o formație de 5 
tractoare la fertilizat și 
pregătirea patului germi
nativ. Am măsurat astăzi 
temperatura în sol. Este 
la limita minimă. Cred că 
într-o zi-două, vom putea 
începe și noi și vom reuși 
să ne încadrăm în epoca 
optimă".

Timpul este mult înain
tat. De aceea, în flecare 
unitate agricolă din 
C.U.A.S.C. Orăștie trebuie 
să se acționeze cu maxi
mă răspundere, organizîn- 
du-se cît mai bine activi
tatea, în așa fel, îneît toa
te lucrările să se desfă
șoare în ritm susținut, fo- 
losindu-se la maxim uti
lajele și fiecare oră bună 
de lucru în cîmp.

Combaterea chimică a buruienilor
(Urmare din pag. 1)

soiuri intensive de cereale 
— Transilvania, Lovrin 32, 
Fundulea 29 — prezintă o 
sensibilitate sporită la tra
tamentele tardive cu erbi- 
cide, fiind necesar deci să 
se acorde toată atenția 
încadrării lucrărilor 
perioada optimă.

Pentru a realiza o bună 
combatere, erbicidele se 
aplică în momentul cînd 
buruienile au ajuns în faza 
de rozetă și după atinge
rea unei temperaturi mi
nime de 8—10 grade Cel
sius la aplicarea Icedinului 
forte și de 14—15 grade C 
la tratamentele cu sare 
de amine, folosind dozele

organizate și conduse cu
atenție de specialiști pentru"® ’

în

a cerințelor tehnice 
aplicarea erbi- 

este necesar ca în 
primăvară trata-

de 2 1/ha Icedin și 1,5— 
2,5 1/ha sare de amină.

în vederea respectării ri
guroase 
privind 
cidelor 
această
mentele să se execute por
nind de la tarlalele cu 
culturi înfrățite și mai 
îmburuienate, iar acțiunea 
să se organizeze astfel îneît 
să se încheie în perioada 
optimă.

Lucrările în cîmp trebuie

a evita ca între două tre
ceri succesive să se creeze 
spații netratate sau supra
puneri de tratamente, deci 
supradozări. De asemenea, 
pe timpul tratamentelor 
este necesar să se respecte 
presiunea de lucru și vite
za de înaintare a tractoru
lui stabilite la încercările 
ce se fac obligatoriu pen
tru fiecare utilaj înainte 
de începerea erbicidării.

Tn atenția Consiliului popular comunal Ribița :
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întrecerea socialistă pe 
anul 1983.

La festivitatea care a 
avut Ioc cu acest prilej 
o participat un mare nu
măr de 
mineri, 
cere, alți 
ciii din 
prezentanți 
municipale de partid și de 
stat, ai Consiliului județean 
al sindicatelor, aii ministe
rului de resort, invitați din 
cadrul altor unități de pro
fil din țară.

Au luat parte tovarășii 
Radu Bălan, prim-secretar 
ai Comitetului 
Hunedoara 
loan Folea, 
log iei.

Tovarășul
Arsin, directorul întreprin
derii, a vorbit despre ac
tivitatea și realizările deo
sebite obținute de I.P.E.G. 
Deva în ultimii ani și cu 
deosebire în actualul cin
cinali, exprimind angaja
mentul întregului colectiv 
de a le amplifica în con
tinuare, astfel ca în 1985 — 
al 35-lea an de existență 
a întreprinderii și anul de 
sfîrșit al cincinalului — să 
se situeze pe primul loc 
în întrecerea socialistă și

geologi, sondori, 
cadre de condu- 
oameni ai mun- 
întreprindere, re- 

ai organelor

județean
al P.C.R. și 

ministrul geo-

ing. Corneliu

iovorășul 
membru ai

hunedorean, 
și i-a urat noi 
acest am și în 

i-a în mi na t

să primească 
Muncii" clasa I.

Luind cuvîntul. 
Petru Furdui, 
Comitetului Executiv al Con
siliului Central ai Uniunii 
Generale a Sindicatelor 
din România, a evi
dențiat strădaniile și rea
lizările în producție ale 
acestui destoinic colectiv 
muncitoresc 
l-a felicitat 
succese în 
viitor, apoi
Steagul roșu și Diploma de 
onoare de întreprindere 
fruntașă pe țară.

în cuvîntul lor, tova
rășii Sever Suciu, Nicolae 
Berinde, Maria Tudose și 
loan Munteanu au adresat 
mulțumiri conducerii parti
dului și statului, personal 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru prețuirea 
acordată muncii și rezulta
telor lor în producție, pen
tru înalta distincție ce le-a 
fost acordată și s-au an
gajat 
mult,
economic, să cinstească 
cele două mari evenimente 
ale acestui an — a 40-o

să muncească 
mai bine și

aniversare a eliberării 
triei și Congresul ai Xlll- 
lea ol partidului 
rezultate dintre 
bune, care să le 
situarea în anul 
pe prima treaptă 
niciei muncitorești 
trecerea socialistă

Pentru -munca 
tuoasă și pentru rezultate
le bune obținute în anul 
1983 și în primul trimestru 
al acestui an, prestigiosul 
colectiv al I.P.E.G. Deva 
a fost felicitat de tovară
șul loan Folea, ministrul 
geologiei.

în cadrul festivității a 
luat cuvîntul tovarășul Radu 
Bălan-, care a felicitat 
colectivul I.P.E.G. Deva 
pentru realizările bune din 
întreaga activitate, dato
rate muncii pline de abne
gație și dăruire patriotică, 
înaltei conștiințe revolu
ționare a geologilor, son
dorilor, minerilor, c tutu
ror celor ce alimentează 
zi de zi economia națio
nală cu apreciabile canti
tăți de resurse minerale 
utile. Vorbitorul și-a ex
primat convingerea că oa
menii muncii de la I.P.E.G.

DO-

ceie mai 
permită 

următor, 
a hăr- 
în în- 

pe țară, 
sa fruc-

Deva vor depune eforturi 
susținute in continuare, 
menținînd la cote cit mai 
înalte stecgul hărniciei și 
dăruirii muncitorești hu- 
nedorene.

Participanții la adunare 
ou adresat o telegramă 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, 
tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, in care prin
tre altele, se spune: „Vă 
raportăm, mult stimate to
varășe secretar general, că 
sarcinile de plan pe pri
mul trimestru al acestui an 
le-am realizat și depășit la 
toți indicatorii, că oamenii 
muncii din întreprinderea 
noastră, in frunte cu co
muniștii, se angajează să 
muncească și in continuare 
cu pasiune și răspundere 
revoluționară, pentru înfăp
tuirea exemplară a sarci
nilor ce ne revin in acest 
an și cincinal, cinstind cu 
noi succese cele două 
mari evenimente ale anu
lui — a 40-a aniversare a 
eliberării patriei și cel 
de-al Xlll-lea Congres al 
Partidului Comunist Ro
mân".

în încheiere, 
întrepri. .derii și 
„Haițegarna", din 
ra, au prezentat 
program artistic.

formațiile 
Ansamblul 
Hun edoa - 
un f r u mos

Depistarea și reintroducerea in circuitul 
agricol a tuturor terenurilor nefolosite

O dată cu efectuarea la 
timp și de calitate a lucră
rilor agricole de primăva
ră, în atenția biroului 
executiv al consiliului 
popular Ribița se află și 
depistarea și punerea în 
valoare a tuturor suprafe
țelor de teren de pe raza 
comunei ce pot fi redate 
agriculturii.

In acest scop — releva 
Elena Jiman, vicepreședin
tele biroului executiv — 
încă din luna ianuarie am 
analizat, împreună cu con
siliul de conducere al 
C.A.P. situația tuturor su
prafețelor de teren nefo
losite și s-au stabilit mă
surile 
redarea 
agricol, 
numit 
început 
najare 
7 ha, 
vom semăna porumb. Chiar 
acum, 
Barza, 
defrișatul 
sălcii și mărăciniș, 
larea întregii 
și amenajarea 
de scurgere a apei.

Alte suprafețe de 
au fost depistate pe 
ginea drumului spre 
Uibăreștî, Ele au fost re
partizate pe membrii coo-.

necesare pentru 
lor în circuitul 
Astfel, în locul 
„între oaș", au 
lucrările de ame- 

a unei tarlale de 
suprafață pe care

cu sprijinul I. M. 
se acționează la 

terenului de 
nive- 

suprafețe 
canalelor

teren 
mar- 
satul

peratori pentru a fi defrișa
te și lucrate. De asemenea, 
la intrarea i 
comună, pe locul fostei 
cărămidarii s-a trecut la 
curățarea terenului de ar
bori și vegetație, nivela
rea lui.

Pe lingă depistarea și 
reintroducerea în circuitul 
agricol a unor terenuri 
nedesțelenite — aflăm de 
la Aluna Opream, secretar 
adjunct al comitetului co
munal de partid — au 
fost preluate., de consiliul 
popular toate terenurile 
agricole din satele comu
nei ce nu erau lucrate de 
mulți ani, datorită faptu
lui că 
părăsit 
vorba 
68 ha, 
23 ha este teren arabil. El 
a fost repartizat gospoda
rilor din satele Dumbrava 
de Sus și Ribița — celor 
mai harnici dintre ei, care 
contractează în fiecare an 
cantități însemnate de pro
duse agricole cu statui — 
cooperației de producție, 
achiziții și desfacerea măr
furilor (1,5 ha) și dis
pensarului veterinar (5 ha) 
pentru a-1 cultiva cu plan
te furajere.
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me în ge- 
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va produce 
log de ser- 
ițuriga).

Preocupări majore și actuale: Informarea COIIipletă Șl
operativă, mobilizarea colectivelor la îndeplinirea sarcinilor

Din inițiativa secției pro
pagandă a Comitetul”! ju
dețean de partid, cabine
tul pentru activitatea ideo
logică și politico-educativă 
a organizat, la 
reușit schimb 
riență pe tema 
parea comisiilor 
gandiști și agitatori, 
punctelor de documentare 
pentru îmbogățirea acțiu
nii de informare și docu
mentare politico-ideologică 
a oamenilor muncii și în
cheierea in bune condițiuni 
a anului de învătămînt 
1983—1984".

Au participat secretari 
și secretari -adjun-cți ai co
mitetelor municipale, oră
șenești și ai unor comitete 
de partid din întreprinderi, 
responsabili ai unor puncte 
de documentare politico- 
ideologică.

Acțiunea a început prin 
vizitarea cabinetului oră
șenesc de partid Brad pen
tru activitatea politico- 
ideologică și a punctelor 
de documentare ale orga
nizațiilor de partid de la 
I. M. Barza și C.A,P. 
„Zarand", precum și a 
muzeului aurului din loca
litate.

De-a lungul traseului, 
participanții au făcut cu
noștință cu forme și moda
lități de acțiune statorni
cite în experiența comite
tului orășenesc de partid, 
a unor organe de partid în 
conceperea, planificarea și 
organizarea activității po- 
lit'co-ideologice, a celei de 
informare și documentare 
pentru cunoașterea temei
nică de către toți oamenii 
muncii a documentelor 
elaborate de Congresul al 
XII-lea și Conferința Na
țională ale partidului, a 
măsurilor adoptate de ple
narele C. C. al P.C.R., Co
mitetul Politic Executiv, a 
orientărilor și sarcinilor 
date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în înfăptuirea 
obiectivelor actualului cin
cinal.

în acest cadru, tovarășul 
Aurel Benea, secretar cu 
problemele de propagandă

Brad, un 
de expe- 
„Preocu- 

de propa- 
a

al Comitetului orășenesc 
de partid, a relevat că în
treaga activitate politico- 
ideologică și cultural-e- 
ducativă se bazează pe 
participarea unui larg ac
tiv, care cuprinde membri 
ai organelor de partid, de 
masă și obștești, conducă
tori de întreprinderi și 
instituții, lucrători din 
instituțiile de cultură și. 
artă. Consiliul orășenesc 
de educație politică și-a 
conturat un stil de muncă 
bazat pe o bună organizare 
și desfășurare a întregii 
activități, ceea ce asigură

buri de experiență etc.
Un important moment al 

activității la I. M. Barza 
l-a constituit întilnirea cu 
secretarul comitetului de 
partid, Viorel Popa și di
rectorul întreprinderii, ing. 
Ionel Lung, care după ce 
au prezentat specificul or
ganizării unității, s-au 
referit la sarcinile adopta
te de partid cu privire la 
dezvoltarea bazei naționale 
de materii prime, la am
plificarea cercetării știin
țifice. Vorbitorii s-au re
ferit la amploarea acțiu
nilor întreprinse aici pen-

lor de documer.ta.-e poli
tico-ideologică. In acest 
cadru, Maria Koka, secre
tar cu problemele muncii 
de propagandă al Comite
tului municipal de partid

laturi ale preocupării co
misiilor de

I
i
I
I
I

Etapa republicană a 
concursului de matematică

w

I

SCHIMB DE EXPERIENȚĂ

• Punctele de documentare politico- 
ideologică

• Comisiile de propagandiști și agitatori

o cuprindere unitară 
sistematică, sincronizare 
îmbinare armonioasă 
tuturor categoriilor de ac
tivități.

La I. M. Barza, partici
panții la schimbul de ex
periență au văzut „pe viu" 
cum este organizată pro
paganda vizuală, caracterul 
ei cuprinzător, sistemati
zat și concret, vizînd cele 
mai importante preocu
pări ale colectivului din 
această importantă unita
te productivă pentru în
deplinirea sarcinilor de 
plan. La punctul de in
formare tovarășul Andron 
Junea, secretarul adjunct 
cu problemele de propa
gandă al comitetului de 
partid a prezentat modul 
de organizare și desfășu
rare a activității acestuia, 
aocentuînd 
terului său funcțional, 
jurul punctului 
mentare gravitează 
portant număr de 
tați, între care 92 
ale învățămîntului 
co-ideologic de partid, 42 
de sindicat și 16 de U.T.C., 
un mare număr de pro
pagandiști, se pregătesc și 
au loc consultații, dezba
teri, mese rotunde, schim-

Și 
Și 
a

asupra carac-
în 

de dncu- 
un im- 
activi- 
cercuri 
politi-

Avem nevoie de așezăminte de 
cultură care să-si onoreze statutul

Un nou raid, 
din inițiativa 
propagandă a 
lui județean de partid, a 
fost întreprins duminică 
după-amiază în așezăminte 
de cultură din zona Ha
țegului : Sălașu de Sus, 
Sîntămăria-Orlea, Unirea, 

- Densuș, Totești,’ Pui. Tre
buie spus, de la bun în
ceput, că nici unul din-

tru creșterea contribuției 
întreprinderii la îndeplini
rea obiectivelor adoptate 
de Conferința Națională a 
partidului 
baza de 
Vorbitorii 
asemenea, 
ganizației 
consiliului 
cii,' sindicatului 
nizației de tineret pentru 
pregătirea și perfecționa
rea calificării forței 
muncă necesare.

La C.A.P. „Zarand" 
fost văzut un punct 
informare bine conceput și 
organizat, care poate con
stitui un model pentru 
acest domeniu al muncii 
de partid, după care, in
ginerul 
prezentat 
membrii 
ționează 
rea sarcinilor ce le revin 
din documentele de partid 
pentru asigurarea în 1984 
a unor producții agricole 
sigure și bogate.

în cea de-a doua sa 
parte, schimbul de expe
riență a prilejuit un • rod
nic schimb de idei și 
opțiuni privitoare la orga
nizarea și desfășurarea ac
tivităților în cadrul puncte-
~ • — o

referitoare la 
materii prime, 
au relevat, de 

preocupările or- 
de partid, ale 

oamenilor mun- 
și orga-

de

a 
de

șef al unității a 
modul în care 

cooperatori ac- 
pentru înfăptui-

organizat 
secției de 
Comitetu-

era, însă, drumul de la 
vorbă la faptă ! Nici unul 
dintre 
cămine 
putut 
așezămîntului de a cărui 
activitate răspunde. Să nu 
se fi înțeles nici acum ne
cesitatea respectării progra
mului de către factorii 
responsabili ai activității 
politico - educative ? în

directorii acestor 
culturale nu a 

fi găsit la sediul

Căminul cultural - carte de vizită 
a localității

tre căminele culturale con
trolate nu avea înfățișa
rea pe care un asemenea 
edificiu s-ar cuveni să o 
aibă. Lipsa mîinii de gos
podar a... gospodarilor co
munei e vizibilă : geamuri 
sparte, uși și pereți trans
formați în panouri de afi- 
șaj, neorânduială în preaj
ma căminelor culturale;

Ou un astfel de aspect 
exterior nu e de mirare 
că puțini localnici trec 
pragul acestor așezăminte, 
în ziua raidului, cu ex
cepția căminului cultural 
din Sălașu de Sus, (di
rector Doina Tămaș) nici 
un așezămînit nu și-a des
chis ușile pentru a-și primi 
Spectatorii. în programele 
de activitate ale căminelor 
culturale din Pui, Sîntă- 
măiria-Orlea, Unirea, To- 
tești și Densuș figurau, 
pentru ziua respectivă, ac
țiuni politico-educative in
teresante și chiar manifes
tări cultural-artisticc și 
sportive. Figurau. Departe

dubla lor calitate — de 
secretari adjunct! cu pro
bleme de propagandă în 
comitetele comunale de 
partid și directori ai că
minelor culturale — ca
drele învestite cu sarcina 
educării 
triotice, 
țifice și

revoluționa r-pa- 
materialist-știin- 
cultural-artistice 

a oamenilor satelor au
datoria să întărească a- 
ceastă răspundere și nici
decum s-o 
Manifestările 
ducative trebuie i 
desfășoare într-un 
mat care să invite tinerii 
și vîrstnicii spre căminul 
cultural. Atît timp cît 
gospodărirea lor lasă de 

este 
firesc

oco- 
tre-

diminueze. 
politico-e- 

să se 
cli-

dorit, iar dotarea 
necorespunzătoare e 
ca oamenii să le 
lească. Aspecte ce 
bule să dea de gîndit și 
să îndemne la acțiune pe 
cei eu responsabilități în 
îndrumarea activității spi
rituale din așezările rurale.

propagandiști 
ca privire la 
și pregătirea 
in cadrul 

documentare 
«i că.
său, Tiberiu 
re-ter adjunct 
e de propa- 
Mnitetului de

ț'cnaie.

și expe- 
ilui pune

cu proble 
gandă al 
partid de 
s-a referii 
rolul cole 
lui de documer 
ganizarea activi 
și asigurarea 

actualizate și 
Despreț sarcini li 
riența responsat 
tului die d'
modalitățile sale de lucru 
cu membrii colectivului a 
vorbit Zaharia Voitoș, de 
la I. M. Barza.

Alte aspecte ale activi
tății punctelor de docu
mentare au fost relevate 
de tovarășii Gheorghe 
Grozăvescu (CJS. Hunedoa
ra), Nicolae Filimon (în
treprinderea chimică Orăș- 
tie) și Vasile Purice (I. M. 
Paroșeni).
Tovarășul Constantin 

Purcilean, directorul Cabi
netului județean pentru 
activitatea ideologică și 
politico-educativă, a pre
zentat, apoi, expunerea pe 
tema „Locul, rolul, struc
tura, funcționalitatea și 
modul de organizare și 
desfășurare a activității 
punctului de documentare 
politico-ideologică din uni
tatea economică, instituție, 
școală, localitate".

Prin tot ce a cuprins 
schimbul de experiență or
ganizat la Brad s-a dove
dit o acțiune utilă, avînd 
menirea să contribuie la 
generalizarea a ceea ce s-a 
cîștigat bun pînă în prezent 
în acest domeniu.

CORNEL ARMEANU
<•
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După orele de concen
trare și efort de la pro
bele scrise, ieri cei peste 
500 de participanți la 
etapa republicană a con
cursului de matematică au 
avut „o zi fără matema
tică^ De dimineață 
pînă seara au fost oaspe
ții colegilor lor deveni, 
împreună cu care au parti
cipat la atractive activități 
pionierești, au vizitat uni
tăți economice și cultu
rale, obiective .turistice. Ma
tematicienilor din județele 
Brașov, Buzău, Constanța, 
lași și Suceava, gazdele 
(Școala generală nr. 4 
Deva) le-au prilejuit o vi
zită la fabrica de mătase, 
intilniri cu scriitorul Radu 
Cobanu și cu noul său 
roman „Călărețul de fum“, 
și ie-au oferit un micro- 
spectacol cu formația de 
re. stă (laureată) a școlii. 
Și laureați: „Cintării Româ-

niei" și ai „Lirei de aur“ 
de la școala generală nr. 8 
au oferit colegilor din ju
dețele Bistrița-Năsăud, Să
laj, Baia Mare și Vilcea 
clipe de neuitat, iar În
trecerile sportive și disco- 

și tecile cu surprize organi
zate Ia școlile generale 
nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, vizitele la 
Muzeul județean, pe Ce
tate, au fost tot afitea mo
mente reconfortante create 
pentru matematicienii din 
județele Alba, Arad, Dolj, 
Gorj, Călărași, Argeș, Ca- 
raș-Severin, Prahova, Si
biu, Bacău, Timiș, Tulcea, 
Vrancea...

Astăzi, excursiile organi
zate Ia locurile istorice de 
la Costești, Țebea, Sarmi- 
zegetusa, Hunedoara vot 
completa - ca și specta
colul de la sala sporturi
lor - imaginile de frumos 
și împlinire ale județului 
ce găzduiește Întrecerea 
națională de matematică.
• t r • caraa* t ^^a a a^t

Informație
sîntem in- 
sediul Ofi- 

județean pentru 
vînzarea 
fost afi- 
priorita- 
cărora li 
de către

După cum 
formați, la 
ciului 
construirea 
locuințelor au 
șate listele 
te cu cetățenii 
s-au aprobat, 
consiliile oamenilor mun-

Și

de

o a- 
de la 
comu- 
unde,

Această întrebare 
dresăm tovarășilor 
Consiliul popular al 
nei Sălașu de Sus,
în centrul localității, lîngă 
sediul consiliului, se află 
un parc ce așteaptă de 
multă vreme mîna gospo
darilor localnici. De anul 
trecut aici nu s-a mai fă
cut nici un fel de lucrare, 
peisajul ce este oferit tu-
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cii din unitățile în care 
lucrează, contractarea de 
locuințe proprietate per
sonală din planul pe 
anul 1984. Aceste liste 
pot fi consultate de cei 
interesați, iar în orele 
de program pot primi și 
informații suplimentare.

Cînd va lua măsuri 
consiliul popular 

al comunei ?
riștilor ce urcă și coboară 
din Retezat oglindind lipsa 
totală a spiritului gospo
dăresc. Să nu vadă nimeni 
oare că aici este nevoie de 
mai multă inițiativă și in
teres di-n partea cetățeni
lor pentru înfrumusețarea 
localității 7 Așteptăm un 
răspuns concret la această 
întrebare. din pairtea consi
liului popular comunal.

Căminul nefamiliștilor — casă primitoare 
cînd gospodarii sînt... gospodari

De cum pășești pragul 
căminului nr. 7 pentru 
nefamiliști din Vulcan îți 
dai seama că acolo trăiesc 
și muncesc Oameni gos
podari, cu dragoste de 
frumos și ordonat. Admi
nistratorul căminului, Hor
tensia Iovi, ne-a dat toate 
informațiile despre gradul 
de ocupare al spațiilor, 
apartenența la întreprinde
rile din oraș a locatarilor 
și altele. Am văzut spa
țiile de folosință comună 
ale acestui cămin, am stat 
de vorbă cu locatarii săi 
și pe aceasta ne bazăm 
cînd afirmăm că modul în 
care e organizată aici via
ța nefamiliștilor ar putea 
constitui motivul unui 
schimb de experiență pe 
această temă. Două amă
nunte despre organizarea 
vieții și despre preocupă
rile locatarilor sînt sem
nificative. Căminul are o 
mică și cochetă sală de 
mese în care se aduce 
mîncare caldă de la can
tină de trei ori pe zi pen
tru abonați. Totul strălu
cește de curățenie. Ileana 
Bîrzan e mîndră de „can
tina ei“, și are de ce, iar 
abonații sînt mulțumiți. 
Și al doilea amănunt i 
biblioteca orășenească ru
lează aici periodic 150 de 
volume de cărți iar cămi
nul mai dispune de o bi
bliotecă cu 170 volume. în 
ziua cînd i-am trecut pra
gul, 32 de locatari îm
prumutaseră cărți. „A- 
proape că nu e locatar 
care să nu împrumute

cărți de la bibliotecă" — ne 
informează tovarășa Iovi.

în camera nr. 15 lo
cuiesc trei băieți. E acasă 
doar Daniel Chifor : „Eu 
am locuit în multe cămi
ne și în Cluj dar nu erau 
puse la punct ca acesta ! 
Mulți se ocupă de noi ca 
să ne simțim bine — con
ducerea întreprinderii, sin
dicatul, U.T.C.-ul". Un 
amănunt : D. Chifor lu
crează la I. M. Lupeni dar 
a preferat să stea în acest 
cămin de la Vulcan. Ion 
Andrieș e vicepreședinte în 
comitetul de cămin : „Mai 
avem și noi greutăți cu 
unii care întrec măsura 
la băutură, spune el — 
dar ni le rezolvăm între 
noi, iar cînd omul nu e 
de înțeles, noi hotărâm ea 
el să părăsească acest că
min. întreprinderea nu se 
opune la hotărârea noas
tră". Credem că am reu
șit să ilustrăm astfel, fie 
și în parte, afirmația că 
această microcolectivitate e 
un exemplu de autogos- 
podărire.

Am trecut și la Uricani 
pragul căminului de ne
familiști. Nu spunem că 
aici ar domni haosul și 
dezordinea, dar motoul de 
viață al locatarilor de 
aici e departe de al celor 
de la căminul nr. 7 Vul
can. Intrăm, la întîmplare 
într-o cameră, nr. 52. 
Ieremia Antonescu și Dra- 
gomîr Florea joacă table. 
E fum de tutun și dezor
dine în cameră, semn că 
ooupanțiî ei nu sînt încă

deprinși cu ordinea.
— Ce faceți ?
— Jucăm o tablă, 

altceva să facem ? Că 
Uricani cu distracțiile

Ce 
în 
o 

ducem mai slab. Oraș mic. 
Poate de aceea nu prea 
stau tinerii care vin la 
mina Uricani. Eu 
singurul „veteran" 
cîți ne-am încadrat în ur
mă cu un 
Nu exagerez 
pe oare le 
le-am văzut 
2—3 ani la 
— ne spune 
tonescu.

Căminul 
radioficare dar pentru că 
nu s-a ocupat nimeni de 
rețeaua de difuzare, aceasta 
a fost scoasă din uz și 
acum e doar piesă de in
ventar. Ion Nistoroiu, va
gonetar la sectorul IIA 
face parte din comitetul 
de cămin.

— Tinerii ne aduc multe 
doleanțe la cunoștință dar 
noi cum să 
Cerem și 
conducerea 
la sindicat, 
primim, 
cerem să 
nouă o masă de ping-pong. 
Am avea unde s-o insta
lăm și am mai avea o 
ocupație în timpul liber 
din zilele ploioase, 
n-am primit-o.

înțelegem din ce ne spun 
tinerii că, de la luarea 
în administrare a cămine
lor de către I.A.C.C.V.J., 
conducerea minei Uricani 
și-a cam luat mîna de pe

sînt 
din

an la mină, 
dar filmele 

văd în oraș 
în urmă cu 

mine la țară 
Ieremia An-

are stație de

le rezolvăm ? 
noi sprijin la 
întreprinderii, 
dar nu prea 

De multă vreme 
ni se dea și

Dar

ne 
de 

că-

cu

căminul său. Și, după 
exemplul conducerii, s-a 
luat și sindicatul. „Sin
gurii care dau mai des 
pe la noi sînt tovarășii 
de la U.T.C. și lucrătorii 
de miliție ; ca să-i pună la 
punct pe zurbagii" — 
spune Viorica Boltaru, 
12 ani îngrijitoare în 
min.

Am privit împreună
Ion Nistoroiu împreju
rimile căminului. E drept, 
la Uricani nu venise prea 
de multă vreme primăva
ra dar ceea < 
prăștiat pe 
trădează urâtul 
unor locatari de a arunca 
pe geam ceea 
mai trebuie 
„Ce să 
oameni 
aici" — 
tînărul

Tocmai pentru 
oameni 
că nu le poți cere să vină 
în cămin „uniformizați" 
trebuie făcut mai mult 
pentru educarea simțului 
gospodăresc și cel civic al 
acestor oameni. Acest lu
cru nu-1 poate face singur 
comitetul de cămin și nici 
chiar numai organizația 
de tineret. Trebuie unite 
mai multe forțe citate în 
aceste rînduri. De altfel, 
despre instituirea acestei 
unități de acțiune ne-a dat 
garanții și secretarul co
mitetului orășenesc de 
partid, primarul orașului, 
tovarăișul Cornel Bololoi.

ce era îm- 
zona verde

l obicei al '

ce nu le 
în cameră, 

facem, sînt 
multe ,,feluri 
scuză parcă 
Nistoroiu.

că „sînt 
de multe feluri",

le 
de 
se 

Ion
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iccbeie •ea convorbirilor oficiale dintre
tovarășii Constantin

v iceprim-ministrul
Dăscălescu și prim 

guvernului irakian
BAGDAD 11 (Agerpres).

— Corespondență de la 
i E ian: Miercuri s-au 
încheiat .a Bagdad convor 
birile oficiale dintre tova
rășul Constantin Dăscăles- 
cu, prim-ministru al Gu
vernului Republicii Socia
liste România, și 
Yassin Ramadhan, 
viceprim-ministru al 
vernului irakian.

Ambele părți au 
ciat că dialogul pr 
de actuala vizită oficială
— desfășurat în spiritul 
înțelegerilor și ho. rîrilor 
convenite între tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu. secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
■România, și Saddam Hus
sein, secretar general al 
Partiduhii Baas Arab So
cialist, președintele Repu-

Talia 
prim 

gu-

blicii Irak — a deschis noi 
orizonturi colaborării și 
cooperării româno-irakie- 
ne, în interesul celor două 
popoare prietene, al cau
zei păcii, independenței și 
colaborării internaționale.

A fost semnat documen
tul convenit cu prilejul vi
zitei primului ministru al 
guvernului român.

★
Constantin 

efectuat o vi- 
în zona Hila- 
se desfășoară 
cele mai im-

Tovarășul 
Dăscălescu a 
zită de lucru 
Kitl. unde 
unele dintre 
portante lucrări pentru iri
gații și hidroameliorații 
din Irak, realizate de mun
citori și specialiști români, 
în cadrul cooperării eco
nomice român o-irakiene.

lordul Elgin de la autori
tățile otomane de ocupație, 
care le-a revîndut guver
nului britanic.
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■ PHENIAN. - După 
cum relatează agenția 
ACTC, Kim Ir Sen, secretar 
general al C.C. ai Parti
dului Muncii din Coreea, 
președintele R.P.D. Coree
ne, a primit o delegație a 
agenției TASS și a avut, 
cu acest prilej, o convor
bire, în cadirul căreia a a- 
bordat, între altele, proble
me referitoare la situația 
din Peninsula Coreea.

■ NAȚIUNILE UNITE. - 
Secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, a recomandat Con
siliului de Securitate al 
Națiunilor Unite să prelun
gească mandatul Forței In
terimare a O.N.U. din Li
ban (UNIFIL) cu încă șase 
luni, transmit agențiile Fran
ce Presse și UPI.

■ LONDRA. - Marea 
Britanie a adus, în mod 
oficial, marți, la cunoștin
ța guvernului grec refuzul 
său de a repatria frizele 
Parthenonului, aflate la 
British Museum, relatează 
agențiile Reuter și France 
Presse.

Frizele respective au fost 
achiziționate, în 1806, de

■ BRUXELLES. - In Bel
gia s-a desfășurat marți o 
grevă generală de 24 de 
ore, în semn de protest 
împotriva reducerii nivelu
lui de trai al oamenilor i 
muncii, informează agenția - 
France Presse. La grevă au 
participat lucrătorii 
viori, muncitorii din 
rurgie și metalurgie, mine
rii, precum și personalul 
din alte sectoare de acti
vitate.

fero- ’ 
side- \

■ WASHINGTON. - Se
natul Statelor Unite a a- 
doptat, cu 84 voturi pentru 
și 12 împotrivă, o rezoluție 
prin care se cere înceta
rea utilizării fondurilor C.I A. 
pentru minarea porturilor 
nicaraguane — informează 
agențiile AP și UPI. Rezo
luția a fost prezentată de 
senatorul Edward Kennedy 
și constituie urmarea criti
cilor formulate în cele două ( 
Camere ale Congresului în ’ 
legătură cu dezvăluirile 
privind implicarea C.I.A. în 
aceste acțiuni. Deși nu are 
caracter obligatoriu pentru 
puterea executivă, rezoluția 
se înscrie în categoria do
cumentelor ce exprimă o- 
pinia Congresului.

k

CAMPIONATUL JUDEȚEAN DE FOTBAL
SERIA VALEA MUREȘULUI

Rezultate: Foresta Orăștie — Unirea Zam 1—1 ;
C.F.R. Simeria — Voința Ilia 3—1; I.M.C. Bîrcea — 
Recolta Băcia 5—1; Metalul Crișcior — Constructorul 
Hunedoara 3—1; Mureșul Pricaz — Dacia service Hu
nedoara 2—1; Oxigenul Hunedoara — Streiul Simeria 
Veche 2—1; Minerul Teliuc — Streiul Boșorod 3—1.
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PROGRAMUL SPECTACOLELOR :

I
ÎNTREPRINDEREA minierăI

MOLDOVA NOUĂ

cu

ÎNCADREAZĂ ÎN MUNCĂ:

pentru munca in

meseria miner sub-

ANUNȚĂ:

VINZARI-CUMPARARI

COMEMORARE

DECES*
OFERTA DE SERVICIU

publicitate

a Pierdut legitimație de ser
viciu nr. 1875, pe numele Tan-

PIERDERI

i în- 
Deva, 
apar- 
(5137)

eliberată de G.I.G.C.L. 
O declar nulă. (5145)

Ș Caut femeie pentru
grijit copil de doi, ani. 1 
Horia, bloc 5, scara D, . 
tament 53, telefon 17948.

ai Colectivul Inspectora
tului sanitar veterinar ju
dețean Deva este alături 
de dr. Groza Romulus în 
greaua suferință pricinuita 
de moartea mamei sale, 

GROZA ANA.
Sincere condoleanțe fa

miliei îndoliate.

urgent, convenabil, 
camere, dependințe 
vie), f întina motor 

Simeria, Gheorghe
(5156)

Dacia 1300. Deva,

■ Gabi șl Nelu 
dragei lor Loliea 
tate. fericire și 
ani !“. (5165)
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Sesiunea Sovietului Suprem al U.R.S.S 
K. U. Cernenko ales președinte al 

Prezidiului Sovietului Suprem al U R.S.S.
MOSCOVA 11 (Agerpres). 

— Agenția TASS informea
ză că, miercuri. Sovietul 
Suprem, ales la 4 martie, 
s-a intîlnit în prima se- 
si u ne.

In cadrul ședinței comu
ne a celor două camere 
ale Sovietului Suprem — 
Sovietul Uniunii și Sovie- 
tt£ Naționalităților — se
cretarul general al C.C. al 
P.C.U.S., K. U. Cernenko, a 
fost ales 
președinte 
Sovietului 
U.R.S.S.

V. V. Kuznețov a fost 
ales prim-vicepreședinte al 
Prezidiului Sovietului Su
prem. Conform Constitu
ției au mai fost^ aleși 15 
vicepreședinți, cite unul 
din fiecare republică unio
nală. De asemenea, au fost 
aleși 21 de membri ai Pre
zidiului, reprezentînd toa
te republicile și regiunile 
țării.

Luînd cuvin tul, în nu
mele celor aleși, K. U. Cer
nenko a mulțumit deputa- 
ților și i-a asigurat că

în unanimitate 
al Prezidiului 

Suprem al

DIN ȚĂRILE
O MOSCOVA. - La 

Moscova a început produc
ția unor aparate care con
feră apei potabile pro
prietăți magnetice. In ca
zul cind un ogor este iri
gat cu apă ,,magnetică“, 
recolta de tomate, castra
veți, ridichi, morcovi crește 
cu aproximativ o treime. 
Același spor de recoltă s-a 
înregistrat experimental și 
in cazul culturii de grîu 
irigate cu apa magnetiza.tă.

Dar apa astfel tratată 
poate fi întrebuințată nu 
numai in agricultură, ci și 
in industrie, in construcții, în 
medicină. De exemplu, 
dacă betonul se prepară 
cu apă ,,magnetică", el 
devine mai rezistent, inre- 
gistrindu-se, totodată, și 
un consum redus de ciment.

Q PHENIAN. - Îmbu
nătățirea calității construc
țiilor și reducerea terme
nelor de dare in funcțiu
ne a principalelor obiec
tive ale economiei națio
nale s-au aflat în centrul 
dezbaterilor reuniunii de 
la Phenian a celor mai 
buni lucrători din construe-

SPORT

Prezidiul, în noua sa com
ponență, va depune toate 
eforturile pentru a-și în
deplini în cele mai bune 
condițiuni mandatul în
credințat, răspunzînd ast
fel încrederii acordate.

în continuare, la propu
nerea lui K. U. Cernenko. 
Sovietul Suprem l-a numit 
din nou pe N. Tihonov în 
funcția de președinte al 
Consiliului de Miniștri, în- 
credințîndu-i-se sarcina de 
a prezenta Sovietului Su
prem propunerea privind 
componența Guvernului so
vietic.

Totodată, a fost aproba
tă ordinea de zi, care cu
prinde, între altele, apro
barea componenței noului 
guvern, a Coipitetului Con
trolului Popular al U.R.S.S., 
alegerea Tribunalului Su
prem al U.R.S.S, și numi
rea procurorului general. 
Va 'fi, de asemenea, exa
minată problema reformei 
învățămîntului general și 
profesional.

Lucrările sesiunii conti
nuă.

SOCIALISTE
fii din R.P.D. Coreeană. 
S-a relevat că, în ultimii 
ani, au intrat in funcțiune 
numeroase obiective in
dustriale, ce stau la baza 
industriei socialiste a țării, 
se înregistrează ritmuri 
înalte în construcția de lo
cuințe. O atenție deosebi
tă, in cadrul lucrărilor, s-a 
acordat problemelor le
gate de folosirea rațională 
a resurselor, de economia 
materialelor de construcții 
și a combustibililor.

Q ULAN BATOR. - O 
răspindire tot mai mare 
capătă, in R. P. Mongolă, 
sistemul de terapie prin 
acupunctura. Specialiștii de 
la Spitalul clinic din Ulan 
Bator a'u început să folo
sească, pe scară tot mai 
largă, această metodă pen
tru tratarea miopiei, Noul 
tratament este deosebit de 
eficient la copii, stabilin- 
du-se că 90 la sută dintre 
cei tratați iși recapătă ve
derea normală, cu toate 
că unii — înainte de trata
ment - purtau ochelari de 
vedere cu șase dioptrii.

doara — Metalul Crișcior; Constructorul Hunedoara 
— I.M.C. Bîrcea; Recolta Băcia — C.F.R. Simeria ; 
Voința Ilia — Foresta Orăștie.
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CONSILIUL JUDEȚEAN AL SINDICATELOR 
HUNEDOARA

La cererea unui mare număr de spectatori 
din localitățile județului, ORCHESTRA POPU
LARA PROFESIONISTĂ „HAȚEGANA" prezintă 
din nou, într-un SPECTACOL EXTRAORDINAR, 
pe îndrăgitul interpret al cîntecelor populare 
bănățene și sîrbești LAZA KNEJEVICl și forma
ția sa.

Î6 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.

sediul în orașul Moldova Nouă, str. Flotației 
nr. 1, județul Caraș-Severin

• muncitori necaiificați, 
subteran

• muncitori calificați în 
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.

tana Lucica, eliberată de Fa
brica de încălțăminte Hune
doara. O declar nulă. (5138)

■ Pierdut legitimație de ser
viciu, pe numele Macingo Ana, 
"1:’' xx j. — - Deva.I
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■ Vînd apartament trei 
mere, confort sporit. Deva, 
telefon 23641, zilnic. (5160)

M Vînd ~----- ‘ "
casă trei 
(grădină, 
electric. 
Doja, 21.

■ Vlnd . ..........   ...
telefon 20915, după orele 17.

(5155)
H Vînd Alfa Romeo, stare 

bună. Deva, telefon 23166. (5164)
■ Vînd Flat 1300, cu piese 

de schimb, dr. Criste Romu
lus. Spitalul C.F.R. Simeria. 
vizibil zilnic, orele 12—13. (5150)

E Vînd Wartburg. Simeria, 
strada Grivița, nr. 25, după 
orele 16. (5144)

■ Vînd motocicletă MZ 175 
cmc și CZ 125, stare perfec
tă, piese rezervă. Informații, 
bufetul din Bretea Mureșană, 
Stoinese Silviu. (5158)

S Vînd set motor și vilbro- 
che» Dacia 1100. Deva, tele
fon 14791, după orele 16. (5140)

0 Vînd nutrii (pui) standard. 
Deva, telefon 14689. (5146)

H Cumpăr bloc pentru Fiat 
1300. Simeria, strada Biscariei, 
nr. 74, telefon 61306, Vlsarin 
Nicolae. (5151)

STOIA 
astăzi,

ANIVERSARI
■ Părinții DANIELEI 

urează dragei lor fiice, _____ _
cînd prinde în buchetul vie
ții a 17-.a floare, ani îndelun
gați, aureolați de împliniri și 
fericire:

H Suciu loan tată, Voichița 
mamă urează dragei lor fiice 
Cristina Voichița, cu prilejul 
împlinirii a doi anișori, sănă
tate _și ..La mulți ani !“. (5182) 

îi urează 
multă sănă- 
„La mulțiSERIA VALEA JIULUI

Rezultate : Preparatorul Petrila — Avîntul Hațeg
3—0; Autobuzul Petroșani — Parîngul Lonea 0—1 ; 

-C.F.R. Petroșani — Măgura Pui 3—0;-Sănătatea Vul- 
Preparatorul Lupeni 
Uricani

can — Hidromin Petroșani 0—3;
— Minerul Boița 1—0; Minerul 
Bărbăteni 5—0.

CLASA
1. Minerul Uricani
2. Parîngul Lonea 

Preparatorul Lupeni 
Avîntul Hațeg

5. Preparatorul Petrila
6. Hidromin. Petroșani 

Autobuzul Petroșani 
Măgura Pui 
Minerul Boița 
C.F.R. Petroșani 
Minerul Bărbăteni 
Sănătatea Vulcan 
Etapa viitoare: Avîntul

Minerul gg Profund îndurerați și 
nemîngîiați pentru totdeau
na, soția, copiii, părinții și 
socrii anunță împlinirea ți
nui an, astăzi, de la, dis
pariția fulgerătoare a celui 
mai bun si drag soț, tată 
și fiu, ing. PETRUȚESC 
FRANCISC-ZOLTAN.

Amintirea lui va ră-mîne 
mereu vie în inimile noas
tre.

C L .A S A M E N
'19
19
19
19
19
19
19
19

1. C.F.R. Simeria
2. Constructorul Hunedoara
3. Streiul Simeria Veche
4. Voința Ilia
5. Oxigenul Hunedoara
6. Metalul Crișcior 

Recolta Băcia 
Dacia service Huned.

7.
8.

15
11
10

9
8
8
6
7

2
3
5
5
5’
6
6
7

74—10
53—14
32—15
32—17
44—27
39—23
31—30
31—43

32
27
24
23
22
21
19
19

M T U I,
0
2
0
1
0
1
1
2
0
1
0
0

O,

4.

★ Echipa Minerul Teliuc este

9. Foresta Orăștie 19 6 5 8 24—33 17 8.
10. Unirea Zam 19 7 3 9 28—49 17 9.11. Mureșul Pricaz 19 6 3 10 19—57 15 10.12. I.M.C.’ Bîrcea 19 4 3 12 24—45 11 11.
*13. Minerul Teliuc 19 3 5 11 23—50 10 12.
14. Streiul Boșorod 19 •3 2 14 22—63 8

penalizată 
Zam —

cu un punct. 
Minerul Teliuc ;Etapa viitoare : Unirea

Streiul Boșorod — Oxigenul Hunedoara; Streiul Sime
ria Veche —- Mureșul Pricaz; Dacia service Hune-

12
10
10

9
8
6
4
3
4
3
3
1

1
1
2
3
5
5
8
8
9
9

10
12

24
22
20
19
16
13

9
8
8
7
6
2

Minerul Uricâni; 
Lupeni; Minerul

E N
13
13 
12'
13
13
12
13
13
13
13
13 
13

Hațeg
Minerul Bărbăteni .— Preparatorul
Boita — Sănătatea Vulcan;. Hidromin Petroșani —
C.F.R. Petroșani; Măgura Pui ■— Autobuzul Petroșani;
Parîngul Lonea — Preparatorul Petrila.
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