
SOtlALISMll
MIERCURI, 18 APRILIE 1984 4 pagini — 50 baniAnul XXXVI, nr. 8 222

O.

ORGAN AL COMITETULUI JUDEȚEAN HUNEDOARA AL P C

PROLETARI DIN TOATE TARILE-UNIȚI-VĂ!
JURNALUL ÎNTRECERII SOCIALISTE

CINSTE FRUNTAȘILOR IN MUNCĂ

• Bilanțul perioadei ianuarie martie 1984 •

Drumul spre minereu trece 
prin „clepsidra4' geologilor

De la bup început, ing. 
Iosif ,-Zavodă, șeful Brigă
zii geologice complexe Ve
țel, din cadrul I.P.E.G. De
va, ne-a declarat: 
: — înscriindu-și activita
tea în cerințele prioritare 
ale economiei naționale — 
sporirea volumului de ma
terii prime prin descope
rirea și evaluarea noilor 
zăcăminte de minereuri — 
răspunzînd prin fapte sar
cinilor trasate de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, se-

Jurj, Traian Ghiurea, Vic
tor Halga, Vasile Suciu, 
loan Ciulea, Victor Băișan 
și loan Suciu. Uneori ei 
trebuie să foreze nu numai 
de la suprafața pămîntului, 
ci și din subteran, din ga
lerii, așa cum au făcut în 
zona Coranda.

Minerii brigăzii și-au de
pășit și ei planul „Ia zi“ 
la galerii cu 8 Ia sută, la 
suitori cu 7 la sută și la 
săparea puțurilor de cerce
tare cu 3 la sută. S-au re-

Deși în primul trimes
tru al anului, la nivelul 
industriei județului s-au 
înregistrat o serie de re
zultate bune, iată că în 
clasamentul hărniciei au 
ajuns prea puține unități 
economice, dacă ne' ra
portăm la numărul lor 
mare, la complexitatea și 
importanța activității pe 
care o desfășoară.

Ce atestă acest lucru ? 
Exigența, firească, a cri
teriilor întrecerii socialis
te, dar mai ales preocu
pările și realizările sub 
posibilități ale unor co
lective muncitorești, în
deosebi din industriile u- 
șoară și materialelor de 
construcții, din investiții 
și transporturi, din alte 
sectoare cu pondere în 
economia națională.

Este îmbucurător că în 
domenii prioritare, eum 
sînt cele de asigurare a 
materiilor prime și resur-
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selor energetice, avem 
multe unități cu realizări 
deosebite — deși se aș
teaptă mai mult de la co
lective ca cele ale I.M. 
Lupeni, I.M. Barza, I.M.

Hunedoara, I.P.C.V.J. —, 
dar nu poate mulțumi ac
tivitatea slabă a majori
tății organizațiilor de con
strucții, care au de rea
lizat în acest an mari vo
lume de lucrări și de pus 
în funcțiune obiective 
importante pentru econo
mia națională. De aseme
nea, mai ferm se cere 
acționat în unitățile in
dustriei ușoare din Valea 
Jiului, Deva și Hunedoa
ra, în cele constructoare 
de mașini și utilaje mi
niere de la Petroșani și 
Crișcior-Brad, ca și în 
cele din comerț, din agri
cultură șl industria ali
mentară.

Iată cum arată clasa
mentul hărniciei munci
torești pe primul trimes
tru al anului 1984 :

explorare de la 
o adîncime de 
a fost ■ autorizat 
1984. Se lucrea- 
la deschiderea

cretar general al partidu
lui, la Plenara C. C. al 
P.C.R. din 21—22 martie
1984, colectivul nostru de 
muncă a încheiat cu re
zultate deosebite primele 

• trei luni și jumătate din 
an.

Lucrările de foraj au 
fost depășite cu 30 la sută 
față de plan. După cerce
tarea prin foraj a zonelor 
Muncel, Săcărîmb, Bătrî- 
na ș.a., acum se lucrează 
în zonele Măgura și Ho- 
morod — cu cîte o insta
lație și Deva—Cîrjiți cu 
două instalații de foraj 
(una este, în prezent, în 
montaj). Se scot probe de 
rocă de la mari adîncimi, 
chiar o mie de metri, mun
ca sondorilor fiind grea, 
bărbătească. Se află me
reu în frunte sondorii șefi 
Dumitru Ceadîr, Viorel

marcat în muncă. minerii 
șefi de echipă Petru Bri- 
han, Kiss Geza, Costache 
Hapliuc, Nicolae Bratu, Mi
hai Ciocan, loan Dura și 
Ioviță Luncan, precum și 
șefii de schimb Vasile To- 
dea, Augustin Turceanu și 
loan Bele.

Un loc central în activi
tatea brigăzii îl ocupă pu
țurile de exploatare, acele 
ciuturi adinei spre miezul 
zăcământului, care deschid 
în realitate drumul către 
bogății pentru exploatările 
miniere. La Măgura-Făe- 
rag a fost săpat un astfel 
de puț adînc de 141 metri. 
Săparea propriu-zisă a fost 
terminată în decembrie 
1983, însă lucrarea a fost 
preluată de mecanicii Au
rel Pleter, loan Halga și 
Constantin Cornea, electri
cianul Remus Roba și de

alți oameni destoinici, cere 
au executat echiparea pu
țului. în prezent se fac ul
timele finisări și se preco
nizează ca puțul să fie 
terminat definitiv în pri
ma lună a trimestrului doi. 
Puțul de 
Vorța, cu 
19? metri, 
în martie 
ză acum
orizonturilor 90 și 140 cu 
galerii transversale. în pu
țul Muncel-Est se fac în 
prezent Instalațiile la par
tea mecanică, troliu, trans
formatoarele de energie e- 
lectrică ș.a. La finele tri
mestrului al II-lea a.c., vor 
fi reluate lucrările de să
pare și adîncire.

O știre de ultimă oră: 
la puțul de explorare Ve- 
țel, lucrările au fost în
cheiate din punct de 
re geologic.

— Este o lucrare 
executată — aprecia 
rășul ing. loan Stăncules- 
cu, directorul Exploatării 
miniere Deva, unitate be
neficiară a puțului Vețel. 
O vom prelua imediat. Are 
100 metri adîncime, iar o- 
rizonturile 60 și 100 sînt 
deschise. în ce ne priveș
te, avem stabilite deja gra
ficele pentru 
lucrărilor 
panourilor 
intrăm la 
pregătirea 
scopul trecerii 
tarea efectivă a 
Iui cuprifer.

vede-

-bine 
tova-

executarea 
de preparare a 
și urmează să 
fronturi pentru 
panourilor în 

la exploa- 
zăcămîntu-

MARIN NEGOIȚA

I. INDUSTRIE
In activitatea de exploatare și prepa
rare a cărbunelui :
Locul I: I.M. Dîlja — 4 768,4 puncte;
Locul II: I.M. Vulcan — 4117,4 punc

te;
Locul III: I.M. Petrila — 285,7 puncte. 
In activitatea de extracție și prepa
rare a minereurilor:
Locul I: E.M. Certej — 1 305,5 puncte; 
Locul II: E.M. Deva — 1 024,7 puncte; 
Locul III: E. M. Mintia-Vețel — 872 

puncte.
In domeniul
Locul I: I.E. . .
In domeniul construcțiilor de mașini- 
unelte, electrotehnice și electronice: 
Locul I: I.M. Orăștie — 807,4 puncte, 
în domeniul chimiei, subramura mase 
plastice :

energiei electrice : 
Deva — 48,1 puncte.

I. C. Orăștie 4 587,79Locul I: 1 
puncte.

In domeniul industriei ușoare:
Locul I: întreprinderea de tricotaje 

tip lină Hunedoara — 119,4 puncte, 
în sectorul industrializării lemnului 
și materialelor de construcții:
Locul I: „Marmura11 Simeria — 536 

puncte.
II. CONSTRUCȚII

în subramura construcții industriale t
Locul I: I.A.C.R.S. Hunedoara — 581,4 

puncte.
Subramura construcții civile :
Locul I: Trustul de antrepriză gene

rală pentru construcții-montaj De
va (fost T.C.H.) — 422 puncte.

(Continuare în pag. a 3-a)

BETONISTELE

Noul magazin general din Petnla.
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CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ
Cu toate forțele și toate mijloacele la SEMĂNATUL PORUMBULUI

Zile pline, de muncă in
tensă, în unitățile agricole 
ale C.U.A.S.C. Geoagiu, 
unde lucrul începe o dată 
cu ivirea zorilor și se în
cheie noaptea. Și aici bă
tălia cea mare se dă la se
mănatul porumbului, acțiu
ne la care sînt concentra
te toate forțele mecanice 
și. umane.

Organizare temeinica 
a muncii în fiecare 

unitate

| C.U.A.S.C. GEOAGIU

— Pentru ca semănatul 
porumbului să se încheie 
în perioada optimă, arăta 
Aurel Doboș, președintele 
Consiliului unic agroindus
trial Geoagiu, au fost lua-

te toate măsurile necesare 
funcționării în bune con
diții a tuturor mașinilor 
agricole, obținerii avansa- 
mentelor zilnice planifica
te și realizării unor lucrări 
de cea mai bună calitate.

Inginerul șef al C.A.P. Șoimuș, Ion Herț, împreună cu președintele unității, Aurel 
buca, urmăresc starea de vegetație a culturii de grîu. poto . GH NICOLAE

în fiecare unitate utilaje
le pentru pregătirea tere
nului și semănat sînt gru
pate, lucrînd în flux, sub 
directa coordonare a ingi
nerilor șefi, a celorlalți 
specialiști. Cadrele de con
ducere de la C.U.A.S.C., 
consiliile populare șl din 
unitățile agricole sînt re
partizate pe formații de 
lucru, pentru a se asigura 
respectarea normelor zilni
ce și a celor de calitate, 
în majoritatea unităților 
acționăm cu agregate com
plexe care, o dată cu semă
natul, încorporează în sol 
îngrășămintele chimice și

erbicidează terenul. Pînă 
în prezent toate utilajele 
obțin avansamentele plani
ficate, media fiind de 15 
ha la pregătirea terenului 
și între 13—15 ha pe agre
gat complex la semănat, 
fertilizat și erbicidat. Pe 
întregul consiliu se sea
mănă zilnic între 110—120 
ha cu porumb, ritm care 
ne va permite să încheiem 
însămînțatul pînă la sfîr- 
șitul acestei săptămîni.

Dar să relevăm concret 
situația la zi a însămînță- 
rii porumbului în toate 
cooperativele consiliului 
unic :

In centrul orașului Vul
can se află In plină 
strucție o modernă 
agroalimentară. Din 
și pînă in noapte, 
structorii muncesc 
pentru a respecta grafi- i 
cele de execuție, pentru 1 
a apropia ziua tind noui 
obiectiv va fi pus la dis- i 
poziția cumpărătorilor. ’ 
Zilele trecute am fost pe ț 
șantier. „Cine-i șeful l 
punctului de lucru ?“ — ?
am întrebat. „Maistrul.) 
Sănăuțean - ni s-a râs- l 
puns. Dar nu-i aici. A J 
plecat la Lupeni după 1 
zgură, li ține locul Ioana i 
Barbu. E sus. Toarnă ( 
beton*. | ■

O femeie tinără, plină 
, de viață, pe care salope

ta ta stropită cu picături de 
beton o „prinde* foarte 

1 bine, coboară scările. ,£e 
l lucrați azi ?“ •  "~
/ dialogul. „Ca i 
> turnăm beton*. 
ț de obicei

con- 
hală 
zori 

con- 
aici i ru~i.fi, ?

Unitatea RealizatPlanificat
C.A.P. Geoagiu
C.A.P. Aurel Vlaicu

244 ha
87 ha

130 ha
60 ha

C.A.P. Ciginău 84 ha 45 ha
C.A.P. Romos 110 ha 85 ha
C.A.P. Pischinți 110 ha 55 ha
C.A.P. Romosel 166 ha 80 ha
C.A.P. Vaidei 99 ha 70 ha

Din cifrele menționate se 
poate constata că în toate 
unitățile s-a semănat cu 
porumb cel puțin 50 la 
sută din suprafața plani
ficată, mai înaintata fiind 
cooperativele din Romos, 
Vaidei, Aurel Vlaicu și 
Seoagiu.

Oameni harnici, 
care muncesc 
cu răspundere

Cînd am ajuns pe tar
laua „Pripor" a C.A.P. Ro
mos, bătea „un vînt de te

M. LIONEL

(Continuare in pag. a 3-a)
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începem 
dialogul. „Ca de obicei: 

. „Cum, ca
„Simplu. 

Sînfem o echipă de zece 
femei, cu mine in frunte. 
Betoniste. De aproape 
8 ani de cînd lucrez pe 
șantier arp turnat mii de 
metri cuffi. Multe blocuri 
au la temelie betonul tur
nat de noi. De curînd 
am terminat blocul 3 B - 
2, cu 10 etaje. De jos 
pînă sus noi am tur~at 
betonul". „Zece femei be- 
toniste „Da, numai 
una și una. In echipa mea 
nu se știe ce-i aia nemoti
vată. Priviți cum mun
cesc. Sînt Victoria Leonte, 
Ioana Poșa, Elena Bana, 
Aurelia Coldea... Ne gră
bim. Pînă la sfîrșitul lui 
iunie, orașul nostru tre
buie să aibă hala agro
alimentară gata".

Și Ioana Barbu urcă 
în grabă scările. Sus, la 
beton!stele er„.

GH. I. NEGREA

ț ț ț
ț ț
I ț ț
ț ț
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Blâjeni — COMUNĂ DE MUNTENI VREDNICI CE-ȘI ÎNȚELEG 
PE DEPLIN ROSTUL LOR DE ȚĂRANI

Comună îmbrățișată 
de munți, cu pădurile 
cohorînd pină-n pragul 
caselor. Șapte sate cu 
691 de gospodării de 
munteni, înșirate de-a 
lungul tailor ori coco
țate pe pantele munți
lor. pinâ spre culmi. 
Aceștia-s Blăjenii. De
spre blăjeneni, oriunde 
s-ar afla ei — spunea 
Nieolae Raț, secretar ad
junct al comitetului co
munal de partid și el 
fiu al acestor locuri — 
n-auzi decît vorbe de lau
dă. Că afirmația lui are 
acoperire deplină îți 
poți da seama stînd de 
vorbă cu oamenii de
spre viața lor de țărani- 
minerî și mineri-țărani 
(pentru că din nioși- 
strămoși blăjenenii, ca 
niulți din locuitorii Za- 
randului, au practicat 
și mineritul, aducind la 
lumină bogățiile Apu
senilor), despre pămin- 
tul lor așezat pe coas
tele munților și făcut 
roditor prin multă mun
că și sudoare, despre vi
tele și oile lor ce hălă- 
duiese pe coclaurile îm
pădurite. Aceștia-s Blă
jenii și oamenii lor. Gos
podari cărora li s-a dus 
faima, nu atit prin su
netul simbolic al tulni
celor
încununat 
inului Ioc
Festivalul 
„Cîntarea
mai cu seamă prin dra
gostea și priceperea do
vedite in creșterea ani
malelor, prin hărnicia și 
vrednicia cu care și-au 
ridicat comuna în lo- 
calitatea frumoasă și bo- 

Jgată de astăzi.

sunet care i-a 
cu laurii pri- 
pe țară în 

național 
României1', ei

Din cele aproape 700 de 
gospodării ale blăjenenitor. 
puține sint care să nu aibă 
încă în curte, animale. O 
vacă, un porc. 2-3 ăi și ci- 
teva păsări, ar fi nivelul 

im. Dor muîți gospodari 
in ogrodo două- 
chior mai multe ' 
de ai. stupi, porci, 
și altele. Cu cin 
ei - core se 

cei moi
oi comunei

l-trei 
vite, 
po 

din- 
numără 
vedr ici

- am 
mun-

ou 
sou 
zeci 
sori 
tre
printre 
cetățeni 
stot de vorbo despre 
co și vioța lor de 
din zona montană, despre 
modul în core au primit, 
înțeleg și aplică prevede
rile Programului unic refe
ritoare la dezvoltarea fie
cărei gospodării țărănești.

— Pentru cei co mine, 
care de-o viață — căci, iotă, 
am împlinit 60 de ani — 
am trăit numai din munca 
pămintului și din creșterea 
animalelor — arăta Nicc!ae 
Leoha, din satul Reți — ho- 
tăririle partidului și stolu
lui cu privire Io creșterea 
contribuției noostre, a gos- 
podorilor de la sate, la in- 
făptuireo outooprovizionă- 
rii teritoriale sint bineveni
te. De fapt asto este me
nirea noastră, a țăranilor. 
Eu așa m-om pomenit de 
copil. De la tota om de
print dragostea de pămint 
și animale. Nu se poote să 
ai pămint și să nu-l 
crezi, să nu scoți raede 
pe el.

— Dumr.eovocsl'ă cit 
mint aveți, cite 
creșteți ?

lu
de

pă- 
onimcle

ÎN SPRIJINUL
PRODUCĂTORILOR 

AGRICOLI
Pentru a contribui ia înfăp

tuirea Programului urne, țoo- 
.perațiva de producție, ăcluzițU 
șl desfacerea mârfuiilor — 
arăta Dorina Ciucaș, preserur.- 
ta imitații — a venit in spri
jinul gospodarilor din comună, 
numai în acest an, cu te vjae 
griu, 1,8 tone porumb s w* 
puieți de pomi fructiferi. 3 80» 
kg îngrășăminte chimic*'. :• 
purcei.

Folosirea cu chibzuință a pâmîntului
Deși trăiesc în zonă montană, locuitorii comunei 

Blâjeni se străduiesc să sporească mereu suprafața 
arabilă prin cultivarea oricărui petic de pămint apt 
de producție. „Deși nu s-a făcut totul in acest sens 
— ne spunea Nieolae Meșter, vicepreședintele birou
lui executiv al consiliului popular — în toamna tre
cută au fost desțelenite 50 ha teren. Astfel, au fost 
semănate 130 ha cu griu și orz, vor fi însăanînțate 
220 ha cu griu de primăvară, 261 ha cu porumb, 
30 ha cu ovăz ș.a.

j 
J*
î

Hiprlu Xivolae Furduî, Kusan Jure*Fa<ca Ba;. Ca.-idL 
ți NmuLk L»aba-

- A- două hecic’e de 
teren. Nu este crea gra- 
zev, ii așezat in portă și 
se muncește greu. Numai 
cu boii. Dar nu-l cs neiu- 
crct. Cultiv griu, ovăz, cor- 
tofi, porumb și oițele, *or 
moi muit de jumătate II Ies 
pentru fin. Pentru că cm o 
pereche de boi pentru jug 
și încă petru bovine. Moi 
țin porci și păsări multe. 
Se înțelege că în fiecce 
an contractez lapte, come 
și alte produse.

— Ca multi cernerii din 
comună eu lucrez și Io mi
nă. Io Bcrzo. De peste 14 
oni. Dor om rămas și ță
ran — spuneo Nicoloe Fur- 
duî, din satul Grosuri. Plec 
dimineața de ccoso Io oro 
petru șî mă întorc Io cinci

dupâ-omrazc. Cum ajung 
m-opuc de lucru Io pămint 
cri in gospodărie. Pînă se 
întunecă.

— Foccti feță și Io mină 
si Ic trebur-'-e cospodâ- 
resti ?
- t greu, dor foto t'tide

rni poete. Door cm cpî
bc¥i^. ©i. pCTC olte
o!ec. Munco-i muho. *n-
tf«od€^ 
pe mc

or C-C r si 
isurâ !

r6sp?<ctc-i

— Este odevărat că aveți 
cea moi frumoasă gospo
dărie din satul Băjeni, 
bode Jurcă Ruson ?

— O fi, doco oșo zice 
lumea. E faină și sănătoa
să. Am ridicot-o cu miinile 
noastre, eu cu fomilio. Tot 
noi vedem și de animale.

Șase bovine, patru porci, 
păsări și vreo șapte stupi 
avem acum în ogradă. Le 
creștem cu drog, fiindcă 
tragem foloase de pe urma 
lor. lor cele scrise in Pro
gramul unîc sînt bine gîn- 
dite și ne dau cu'roj să 
creștem cit mai multe a- 
nimale.

— Eu nu înțeleg cum 
unii - zicea Candin Răp- 
cău, din satul Vulcan - au 
pămint, au și gospodărie, 
dar nu se îndeamnă să-l 
lucreze, să țină animale. Și 
aleargă toată ziua la oraș 
după de-ale gurii. Eu am 
fost miner. Am pensie bună 
- 2 400 lei — aș putea să 
stau, să hodinesc. Dar nu 
pot, mă furnică palmele, 
iar animalele mi-au plăcut 
de cînd mă știu.

— Acum cite aveți ?
— Nouă bovine, citeva 

oi și porci. Nu mai pu
nem la socoteală orătănii
le. Cresc animale și con
tractez multe. Anul ăsta 
am contract pe trei viței, 
un porc, 1 800 I de lapte 
de vacă, lină ș.a. Ne oduc 
venituri bune.

- Așa este, întărește Pas
ca Rat, gospodar din satul 
Reți. Eu om luat 15 000 lei, 
nu demult, pe doi viței. E 
drept, erau frumoși și grași. 
Și-n anul ăsta m-om anga
jat să moi dou 1 600 I lap
te de vacă, porc, lină, ouă 
și alte produse. Deci, sta
tul oferă prețuri bune pen
tru produsele ce le dăm. 
Merită să ții animale. Te 
ajuți și pe tine, ajuți șî 
țara.

0 familie 
harnică

14.30 Tel
14,35 Pel
14,50 Enl
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15.30 Fol
IuJ
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Xarstae SUBgi este bine cunoscut in eotnitaa Blăjeni pentru vrednicia sa, pentru 
Mraicia eu eare >și lwreaxă pâmintuL pentru numărul mare de animale ce le crește, 
pentru i imiribeții ce • are, in fiecare an, la înfăptuirea auloaprovîzionăriî teritoriale. 
Ca să ne arate ee animale are in prezent, vrednicul gospodar a scos toate animalele 
in curte- Prntiuad de grilei, fotoreporterul nostru le-a fotografiat. Nieolae și Mariana 
Stingă au la ora actuală șase bovine, doi cai, nouă oi, doi porei și nenumărate păsări, 
multe familii de albine.

Gospodări-a lui Avram 
Stingă este așezată sus, 
chiar pe vidul unui picior 
de munte. N-ajungi la eo 
decit pe jos ori cu ca
rul cu boi. Este o gospo
dărie frumoasă, în care 
nu lipsește nimic din ce-i 
trebuie unei familii de ță
rani harnici. O casă mare 
cu un etaj, străjuită de 
grajduri, șură și pă-tule, de 
pomi fructiferi, sub care 
sint așezați in rind vreo 
40 de stupi.

La cei 53 de ani ai săi, 
Avram Stingă este cunos
cut ca unu! dintre cei mai 
vrednici gospodari din' 
comună.

— Avem aici, in ju-iui 
cosei, 10 ha de pămint. 
Nu este din cel mai rod
nic — de, ca la munte - 
dar ÎJ ingrășăm, il mun
cim cu animalele și scoa
tem de. pe el recolte, 
destul .de bune. Avem in 
gospodărie șase bovine, 
un cal, 12 oi, porci, .nu
meroase păsări și 40 fa
milii de albine. Vă dați 
seama că sintem în fie
care an in măsură să dăm 
produse însemnate la 
fondul de stat. Pentru a- 
cest an m-am angajat la 
un vițel, un porc, 800 I 
’apte de vacă, 200 kg 
miere de albine, fină etc.

Pagină realizată de : 
MIRCEA LEPADATU 

și TRAIAN BONDOR 
Fotografii - NICOLAE 
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Cu plugul, cu coasa, cu brațele
O casă măruntă din 

lemn (cea din dreapta 
imaginii), cu două 
peri mici și cerdac strimt, 
acoperită cu șindrilă. Aici 
s-a născut și a copilărit 
Nieolae Rusu. în aceeași 
ogradă, o casă arătoasă 
din cărămida — cu ni
mic mai prejos, ca fru
musețe și confort, ca una 
de la oraș — și_ o bu
cătărie de vară. Grajduri 
mari cu șură și alte a- 
carcturi. Toate pline cu 
animale. Patru vite, oi, 
porci, 13 stupi și orătă
nii cite vrei — așa cum 
îi șade bine unui gospo
dar vrednic, crescător de 
animale și permanent 
contractant cu statul. 
Toate acestea le-a ridi
cat Nieolae Rusu prin 
munca. Cu ' plugul, eu 
coasa, cu țesala, cu bra
țele.- 'Nu- singur, ci -îm-

preună cu soția lui, Do
rica. Și mai apoi, după 

încă- ce și-a măritat fata, cu
’Traian Stingă, ginerele, 
bărbat harnic și el, cel 
mai tînăr șef de brigadă 
la I.M. Barza.

Chiar dacă. între timp, 
în curtea gospodarilor din
Criș a apar ut și o „Da
cia 1300“, ei au rămas la 
fel de credincioși statu
tului de țăran, care în 
dragostea lor statornică 
pentru animale își vor 
mereu curtea și grajdu
rile pline. Doar crește
rea animalelor și munca 
a stat la baza a tot ce 
au realizat. De aceea Ni- 
colae Rusu și familia lui 
au rămas aceiași buni 
contract-anți, angajîndu-se 
și în acest an să predea 
un iă-u ras, un porc, 1 600 
I lapte de vaca, lină, mie
re de albine, ș.a. — -
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Pe urmele materialelor publicate

zău,

dreptul de a par- 
turneul final de 
(4—13 mai), prin- 

Tiberiu Valea

ETAPA DE ZONĂ 
A CAMPIONATULUI 

NAȚIONAL AL 
JUNIORILOR

In îmbunătățirea condițiilor 
de muncă trebuie să se implice 

mai mult conducerile secțiilor 
tarea dării în folosință a 
grupului social de la de
pou, unde I.A.C.R.S.H. tă
răgănează instalarea obiec
telor sanitare.

— Problema arzătoare 
cu care ne confruntăm de 
multă vreme — subliniază 
Ion Vlaicu — este a apei. 
Există sectoare ca meca
nica veche, transport, în- 
cărcări-descărcări și C.E.T. 
II care nu au deloc apă 
caldă la schimb.

Punînd în fața conduce
rii combinatului, respectiv ‘ 
a directorului , tehnic, Ni
colae îvașcu, aceste coiî- 
stâtări, primim următorul 
răspuns :------ ---- —----- ■ 1

Problema cea ... mai
grea este la cocserie. Am 

amenajat aici 
provizoriu cî- 
teva funcțio
nalități sani
tare, dar a- 
ceasta n-a re

zolvat situația decât pentru 
moment. în atenția noastră 
stă crearea unui grup so
cial de capacitate mare, 
eu funcționalitate sporită. 
Proiectul prevede și o spă
lătorie pentru hainele de 
protecție. De asemenea, în 
zona eulbutoarelor, unde 
pânză de apă freatică ne dă 
mari necazuri, vom con
strui un colector al acestor 
ape. Vom rezolva pe de o 
parte condiții mai bune de 
lucru la benzile subterane, 
iar pe de altă parte •— da
că buletinul de analiză a 
apei ne va permite — o 
vom folosi în scopuri so
ciale. Construirea unei sta
ții de potabilizare a apei 
industriale de care dispu
nem în cantități suficiente, 

’ este de asemenea în aten
ția noastră. La dteva sec
ții — turnătoria II și sec
ția chimică — s-a trecut 
deja la zugrăvirea vestia
relor, urmînd ca, potrivit 
planului de măsuri întoc
mit )a nivelul combinatu
lui, igienizarea să se efec
tueze la toate grupurile so-

; ciale pînă la sfîrșitul aceș- ț 
tei luni. Se cere mai inulță 
receptivitate, inai multă

‘ implicare a conducerilor ■ 
. administrative 'ale secțiilor ■ 
lientrii transpunerea în 
practică a măsurilor, odată 
stabilite în direcția creării 
celor mai bune condiții la 
locurile’ de muncă.

ESTERA ȘINA

Criticam, în articolul in
titulat „Asigurarea condi
țiilor igienico-sanitare la 
grupurile sociale — în sta
diu' de... adrese11, apărut 
în 2 octombrie 1983, slaba 
preocupare a factorilor de 
răspundere de la Combi
natul siderurgic „Victoria11 
Călan în direcția asigură
rii spațiilor necesare orga
nizării vestiarelor și spă
lătoarelor. *

Care este situația la a- 
proape șapte luni de la pu
blicarea articolului ? Efec- 

' tuînd un raid, împreună 
cu membrii comisiei socia
le de pe lîngă comitetul de 
partid și ■ comitetul. Sin
dical al -întreprinderii.

’ constatăm că !â vestiarul 
destinat unui, 
număr de 230 
femei de la 
secțiile aglo
merare, 
nale II 
turnătorie 
sanitare sînt pe alocuri de
fecte, curățenia este în su
ferință, iar ușă unei ca
bine sanitare este bătută 
în cuie — aspect semnalat 
și cu alt prilej. Există, o 
dispută, după cum aflăm, 
între cele trei secții: cine 
să facă ordine și curățe
nie în aceste ’spații de fo
losință comună ? Dacă la 
turnătoria I aspectul co
respunzător al celorlalte 
dependințe demonstrează 
interesul conducerii sec
ției, al fiecărui muncitor 
în parte pentru ordine, nu 
același lucru se poate spu
ne despre vestiarul pentru 
bărbați al secției furnale 
II. La S. R.A. 2 femeile- 
elcctrieienj nu au o came
ră de baie, iar la repara- * 
ții electrice-A.M.C. vestia- 

rrul pentru bărbați este o 
’ improvizație în holul ate
lierului, iar substanțele de
zinfectante lipsesc cu de
săvârșire, femeile care lu
crează la secția’ transport 
nu au mi gryp social co
respunzător.

- — Lipsa substanțelor’de- 
zinfeetănțe ja toate-grupu
rile sociale este o problc-' 
mă generală - în combinat

ne: spune Gabriel Dă- 
nău, membru al comisiei 
sociale. Este mai mult de
cât necesară’ igienizarea’ to
tală a acestor. încăpei’i la 
fiecare secție că și urgeri-
— •

nosi'ru a fost reprezentat 
doar la 10 categorii — ju
niori mari și mici (? !) — 
lucru la care ar trebui să 
mediteze foarte mult . clu
burile și asociațiile sporti
ve liunedorene cu secții de 
box. S-au detașat în cîști- 
gători, cu 
ticipa Ia 
la Reșița 
tre alții,
(Constructorul Hunedoara), 
Nicolae Dănuț (Metalul 
Hunedoara) — la juniori 
mari; Matei Sandu (Aurul 
Brad) și Mihai Leu (Meta
lul Hunedoara) — la ju
niori mici, cu toții dove
dind o bună condiție fizi-

Alături de Bistrița,
Focșani, P. Neamț, 

Vîlcea, Salonta și 
București și municipiul 
Hunedoara a fost, timp de 
patru zile, gazda întrece
rilor de zonă ale campio
natelor naționale de box 
(juniori mari și mici).

în ringul instalat în sala 
sporturilor „Constructorul11 
au urcat 70 de pugiliști din 
Caraș-Severin, Olt, Mehe
dinți, Timiș și Hunedoara 
— toți câștigători ai eta
pelor județene.

Cu toate că nu toate ju
dețele participante (Olt, 
Mehedinți și Hunedoara) 
au ăVut pugiliști pentru... 
toate categoriile, mai ales că, s-au apărat bine și au 
48, 51, 54 și 57 kg — la 
juniori mari, 71 și 81 kg — 
la juniori mici, întreceri
le, în majoritatea lor, au , 
fost de un bun nivel teh
nic. și spectacular. Regre
tabil e faptul că județul

surprins adversarul cu lo-’ 
yituri exacte, puternice. 
Feliei tîndu-i, le urăm suc
ces în confruntarea cu cei 
niai buni boxeri juniori 
din țară. (Ioan Vlad, eo- 
respondent).

Jurnalul întrecerii socialiste
(Urmare din pag. 1)

III. TRANSPORTURI 
ȘI TELECOMUNICAȚII

e In subramura poștă și telecomunicații: 
Locul I: D.J.P.Tc. Deva — 274 puncte.

IV. SILVICULTURA
Locui I: Inspectoratul silvic Deva — 

1 566,5 puncte.
V. COMERȚ

• In subramura comerțului mărfuri in
dustriale:

Locul I: I.C.R.T.I. Deva — 144,3 
puncte.

VI. GOSPODĂRIE COMUNALA
ȘI PRESTĂRI SERVICII

• în subramura gospodărie comunală: 
.Locui I: G.I.G.C.L. Deva — 742 puncte.

• în subramura industriei mici și pres
tări servicii:

Locul I: I.J.P.I.M.P.S. Deva — 463 
puncte.

Au fost, este adevărat, 
în primul trimestru al 
anului, o serie de greu
tăți îndeosebi în compar
timentele de aproviziona
re și transport, însă aco
lo unde' munca a fost te- 
meinie organizată și con
dusă, unde s-ă acționat 
insistent și responsabil în 
toate verigile procesului 
de producție, greutățile 
au fost’ învinse, activita
tea s-a desfășurat normal 
șb rezultatele bune nu 
au întârziat.

Iată, sîntem in plină 
lună de primăvară, pare 
oferă condiții optimă' cTe 
lucru în toate sectoarele 
producției materiale și 
mai ales pe șantiere, unde

s-a acționat cu totul ne
corespunzător. Este ne
cesar, așadar, să se ac
centueze mai hotărît pe 
organizarea și disciplina 
muncii, să se dea atenția 
cuvenită materializării ne
abătute a programelor de 
creștere a productivității, 
ridicării nivelului calita
tiv al produselor și înca
drării în consumurile spe
cifice, conferindu-se ma
ximă eficiență întregii 
activități economice. De 
asemenea, considerăm ne
cesar ca organele și or
ganizațiile sindicale să 
urmărească perseVefent Și 
responsabil modul în ca
re se desfășoară întrece
rea socialistă în fiecare

unitate, s-o intensifice pe 
toate căile, să stabileas
că în fiecare lună, cu 
toată corectitudinea, punc
tajul acumulat, în baza 
criteriilor stabilite, încît 
să se știe cu exactitate 
cine sînt fruntașii în 
muncă, să acționeze pen
tru ridicarea tuturor'bri
găzilor, echipelor, atelie
relor la nivelul celor mai 
bune.

Este de datoria fiecărui 
colectiv muncitoresc de 
a-și îndeplini cu cinste 
sarcinile de plan, de a-și 
spori partea de contribu
ție la dezvoltarea ec’onb- 
mico-socială a patriei în 
acest an hotărîtor al ac
tualului cincinal.

Cu toate forțele și toate mijloacele 
la SEMĂNATUL PORUMBULUI

(Urmare din pag. 1}

dezbrăca1’ — vorba lui 
Sandu Bulbucași, șoferul 
de pe mașina C.U.AJS.C. 
Dar asta nu-i împiedica 
pe mecanizatorul loan Jurj, 
specialistul unității la în- 
sămînțări, pe brigadiera 
de câmp Aurelia Ocolișan 
și cooperatorii Maria Pă- 
roi și Avram Bota să-și 
facă treaba. Dimpotrivă. 
„Mai avem aici de pus sub 
brazdă sămînța pe un hec
tar — zicea brigadiera — 
și-i gata și parcela asta. 
Ne vom muta Ia „Sără- 
turi“, în ce privește cali
tatea lucrării, specialiștii 
prezenți o apreciau ca ire
proșabilă. Se lucra cu a- 
gregat complex, executîn- 
du-se, 'concomitent, semă
natul, fertilizarea terenului 
și erbicidatul.

La C.A.P. Geoagiu, ge
minatul porumbului îl e- 
xec'uta mecanizatorul Ni- 
colae Mărgineanu. împreu
nă cu el se aflau coope
ratorul Torna Irimie, la a- 
limehtatul mașinii și loan

Samoilescu, inginerul șef 
al C.A.P. „Deși am mers 
bine pînă acum — releva 
inginerul șef — ne-a mai 
rămas încă pe atât de se
mănat. Dar de mîine 
(marți, 17 aprilie — n.n.), 
— va intra la însămînțări 
încă o mașină, așa că ne 
vom încadra în perioada 
stabilită11.

în căutarea 
unui inginer-șef

în „Șesu Mare11, o par
celă a C.A.P. Aurel Vlai- 
cu, mecanizatorul Nicolae 
Săndescu, ajutat de un 
membru cooperator, tocmai 
se pregătea să înceapă 
semănatul porumbului. 
„Singur — întrebăm — 
unde-i inginerul șef?11. 
„Nu-i aici, cred că-i la er- 
bicidat, să coordoneze 
muncă acolo11 — ni se răs
punde. Ne deplasăm pe te
renul unde se erbîcida, 
deși ni se părea că semă
natul porumbului reclama

a----

prezența inginerului Anto
nie Pera la fața locului. 
Acolo îi găsim pe briga
diera Ileana Gavrilă și pe 
mecanizatorii Iosif Pono- 
ran și Dorin Cibian. Ingi
nerul șef, însă, nu-i aici. 
Unde-i ? „O fi la grădina 
de legume11 — ni se răs
punde. Mergem la ferma 
legumicolă. Găsim pe șefa 
de echipă Iara Krumeș, 
care împreună cu un grup 
de cooperatoare, ajutate de 
șeful secției mecanizare și 
de pensionarul loan Radu 
(la irigații), plantau răsa
durile de varză timpurie. 
Inginerul șef însă nu era. 
Inutil să mai spunem că 
n-am reușit să-1 întîlnîm 
nici Ia’ sediul cooperativei, 
nici la sectorul zootehnic. 
Așa că am plecat, între- 
bîndu-ne cum a coordonat, 
inginerul șef al C.A.P. Au
rel Vlaicu activitatea în 
acea zi, dacă n-a putut fi 
găsit în nici unul din lo
curile unde se dădea bătă
lia recoltei ?

Album de 
vacanță

« „CREȘTEM O DATA CU 
ȚARA44 este genericul albu
rn ului-ștafetă inițiat de uni
tatea de pionieri de Ia Școa
la generală din Brănișca- în 
cadrul acțiunilor întreprinse 
în întîmpinarca aniversării a 
35 de ani ele Ia crearea Or
ganizației pionierilor. Albumul 
trece pe la fiecare detașa
ment din clasele II—VIII, pio
nierii conscmnînd în cl fap
tele merituoase* cu care în- 
timpină sărbătoarea de la 29 
aprilie.

• „40 DE ANI DE MĂREȚE 
ÎMPLINIRI" — tema recitalu
lui de poezie și cintece pa
triotice, organizat de detașa
mentele claselor LI—IV de Ia 
Școala generală din Brănișca 
— a fost o manifestare încăr
cată de fiorul dragostei pen
tru România socialistă și 
partidul conducător. Florin 
Șanta, Ion Morar, Camelia 
Gabor, Dorincla ștefan, 
hacla Lăsconi, Aurora Becean 
și a-Iți pionieri au relevat, prin 
inspirate comentarii, conținu
tul înălțător al creațiilor poe
tice.

• SCHIMB DE EXPERIEN
ȚA. Din inițiativa Consiliului 
județean al Organizației pio
nierilor, la Deva s-a desfășu
rat un util schimb de expe
riență a subredaețiiler pionie
rești liunedorene. Manifesta
rea cu tema „Subredacțiile 
pionierești do presă în spri
jinul activităților politico-edu
cative organizate cu purtăto
rii cravatelor roșii cu tricolor4? 
s-a bucurat de acțiuni prac
tice cu larg caracter de expe
riență. Menționăm întâlnirea 
cu prof. univ. dr. Mircea Ște
fan, autor al unor lucrări pri
vind istoria organizațiilor de 
tineret, emisiunea „fonose- 
mafor" și o vizită documentară 
Ia Tipografia din Deva.

• ,,CÎNTEC PENTRU COPI
LĂRIE44 s-a intitulat specta
colul găzduit în această vacan
ță de Sala sporturilor din 
Deva. Organizat pentru partâ- 
cipanții la etapa republicană a 
concursului de matematică și 
pentru elevii deveni, specta
colul a reunit reputate forma
ții artistice: montajul literar- 
muzical cu programul „Coral 
patriei întâi și întii44, al Școlii 
generale nr. 1 Deva, ansam
blul folcloric al Casei jude
țene a pionierilor și șoiiSiioor 
patriei, corpul de balet, suita 
de soliști vocali și interpreți 
de proză de Ia Teatrul de es
tradă Deva și demonstrația de 
gimnastică a elevelor de ia 
școala generală nr. 7 Deva.

e ..FATA ÎN FATA CU ME
SERIILE NOASTRE VIITOA
RE44. Astfel a fost intitulată 
activitatea organizată la nive
lul clasei a VIH-a C de ?a 
Școala generală nr. n din Hu
nedoara, prilej cu care pio
nierii acestui detașament s-au 
întâlnit eu oțel ar ui Ștefan Cos- 
ma, maistrul electromecanic 
Petru Radu, asistenta Angela 
Turbuț, „ tricoteza Mariana 
Munteanu, constructorul- Con
stantin Stoica' ș> ' furnâlistul 
pensionar Gheorghe Dumitțiu. 
Sfaturile primite din partea 
invltaților pe linia orientării 
profesionale vor deveni, cu si
guranță, proiecte reaîiaaMlea 
Acțiunea, finalizată cu un reu
șit moment artistic, a eviden
țiat faptul că a-ți alege de
scria este egal cu a-ți aleg® 
viitorul. (V. IO AN, corespon
dent).

CLASAMENTUL
î. Mureșul Expl. Deva 19 13 4 2 37-14 30
2- Minerul Paroșeni 19 9 4 6 29-26 22
3. Victoria Călan 19 9 2 8 24-20 20
4. Min. Mold. Nouă 19 10 0 9 27-24 20
5. Minerul Certej 19 9 1 9 36-31 19
6. Construct. Timișopro 19 8 3 8 31-29 19
7. Minerul Anina 19 8 3 8 27-32 19
8. U. M. Timișoara 19 8 2 9 39-27 18
9. Dacia Orăștie 19 7 4 8 35-27 18

10. Metalul Oțelu Roșu 19 9 0 10 25-26 18
11. Mecanica Orăștie 19 9 0 10 25-33 18
12. Metalul Bocșa 19 7 3 9 24-20 17
13. Min. Știința Vulcon 19 7 3 9 25-34 17
14. Minerul Oravița 19 8 1 10 23-35 17
15. Minerul Aninoasa 19 64 9 15-28 16
16. Minerul Ghelari** 19 6 4 9 19-35 16

Etapa viitoare : U.M.T. — Mureșul Expl. ; Min. Ghelairi —
Alin. Certej ; Min. Aninoasa — Met. O. Roșu ; Min. Șt. Vul-
can — Min. M. Nouă ; Dacia 
Min. Paroșeni ; Victoria — 
Bocșa.

— Constructorul : Min. Anina —
Mecanica ; Min. oravița — Met.

CLASAMENTULDIVIZIA C8
Rezultate : Minerul Paroșeni — Minerul Ghelari 1—a ;

Minerul M. Noua — Dacia Orăștie 1—0 ; Minerul Anina — 
Victoria Călan 3—0 ; Construct. Timiș. — Metalul o. Roșu 
2—0 ; Minerul Aninoasa — Minerul Oravița 1—0; Mureșul 
Expl. Deva — Minerul Certej 4—1 ; Metalul Bocșa — U M 
Timișoara 1—0 ; Mecanica Orăștie — Minerul șt. Vulcan 3—0.

1. C.E.R- Simeria 20 15 3 3 75-11 33
2. Construct. Hunedoara 20 12 5 3 56-14 29
3. Streiul Sim. Veche 20 11 4 5 34-15 20
4. Voința Ilia 20 10 5 5 37-19 25
5. Oxigenul Hunedoara 20 8 6 6 44-33 22
6. Metalul Crișcior 20 8 5 7 39-26 21
7. Dacia service Huned. 20 8 5 7 34-43 21
8. Recolta Băcia 20 6 8 6 32-31 20
9. Unirea Zam 20 8 3 9 32—50 19

10. Foresta Orăștie 20 6 5 9 26-38 17
11. Mureșul Pricaz 20 6 3 11 19—59 15
12. I.M.C. Bîrcea 20 4 3 13 24-48 11
13. Minerul Teliuc 20 3 5 12 24-54 11
14- Streiul Boșorod 20 4 2 14 28-63 10

Etapa viitoare : Voința — Unirea ; Foresta — Recolta ; 
C.F.R. Sim. — Construct. Huned. ; I.M.C. — Dacia service ; 
Metalul — Streiul Sim. V.; Mureșul — Streiul Boșorod ; 
Oxigenul Huned. — Minerul Teliuc.

Seria Valea Jiului

CAMPIONATUL JUDEȚEAN DE FOTBAL
Seria Valea Mureșului

.. Rezultate : Unirea Zam — Minerul Teliuc 4—1 ; Streiul 
Eoșorod — Oxigenul Hunedoara 6—0; Streiul Sim. V. — Mti- 
reșul Pricaz 2—0 ; Dacia service — Metalul Criscior 3—0 ; 
Construct. Hunedoara — I.M.C. Bîrceâ 3—0; Recolta Bacia — 
CrF.R. Simeria 1—1 ; Voința Ilia — Foresta Orăștie 5—2.

Rezultate : Avintul Hațeg -- Minerul Uricani (H-l ; Mine-
rul Bărbăteni — Preparatorul Lupeni 2— 1 ; Minerul Boița —
Sănătatea Vulcan 0—1 ; Hidronim Petro.ș. — c.f.k. vetroș.
1—0 : Măgura Pui — Autobuzul Petroș. . —2 ; Paringui Lonea
— Prep. Petrila 0—3.

CLASAMENTUL
1. Minerul Uricani 14 13 0 1 45— 7 26
2. Paringul Lonea 14 10 2 2 41-12 22
3. Preparatorul Lupeni 13 10 0 3 37-27 20
4. Avintul Hațeg 14 9 1 4 33-14 19
5. Preparatorul Petrila . 14 9 0 5 45-19 18
6. Hidromin Petroșani 13 7 1 5 37-18 15
7. Măgura Pui 14 4 2 8 27-33 10
8. Autobuzul Petroșani 14 4 ’1 9 26-39 9
9. Minerul Bărbăteni 14 4 0 10 19-53 3

10. Minerul Boita 14 4 0 10 14-38 8
11. C.F.R. Petroșani - 14 ■ 3 1 10 11-33 7
1? Săoălatea Vulcan 14 2 0 12 8-50 4

Etapa viitoare : 't’arîn&ul. . — Avintul ; Prep. l’et i ila —
Măgura ; Autobuzul — Jlidr amin ; c.F.R. Petroș. — Mm.
■BoitaSănătatea — Alin. Băirbăteni ; Prep>. Lrupem — Min.
Uricani.

- O . ♦ ........... .... ..... ..
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Simpozion internațional cu tema : 
„Idealurile rezistenței antifasciste" DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

VIENA 17 (Ager- 
pres). — La Perg, loca
litate din apropierea fos
tului lagăr de concentrare 
nazist Mauthausen. s-an 
încheiat lucrări.e «ircpozio- 
nului internațional en 
tema • „Idealurile rezis
tenței antifasciste. Expe
riențe și metode in trans
miterea acestora tinerelor 
generații". La si—pczion ac 
participat reprezentant: ai 
comitetelor naționale anti
fasciste, istorici, pedegcgi 
și publiciști din 17 țări

europene și din Berlinul 
occidental. Reprezentantul 
Comitetului român al foș
tilor luptători și veterani
lor de război împotriva 
fascismului a reliefat. In 
comunicarea sa. acuceptia 
președintelui României pri
vind educarea tineretului 
in spiritul ucoanisreultzi 
revoiuțiaear, knpt«iva -eo- 
fascter cfnî. a ~ire- ma
nifestări rasiste, de uzmnre 
a demnității umane, fen- 
pofirrra războiolai. peren» 
pace și prietenie intre 
popoare.

© MOSCOVA - Chi- 
m.ș. so» etici — re evă in
tr-o co-espc-derțo agenția 
TAS5 — se află in stadii 
aven sete de cercetare pen
tru crearea c 20 de noi 
e~o< oe care asigură pro- 
te.cs.-ec unor plante de cul
tură cum or L cartoful, 
sxeoa de zahăr, porumbul. 
Speaaișzi apreciază că 
tec&e rubiă -westta pen-

Doacrea efrnxă a pkr- 
1e-or perm, te obtine-ea u- 
aar benele» de 7—3 ari

unul dintre aceste noi ma
te- ale a facilitat accele
rarea lucrărilor de foraj, 
permrțtrtd economisirea a 
peste 20 milioane yuani. 
De asemenea, aparate con- 
stru'te de specialiștii chi
nezi in fizica nucleară 
au devenit indispensabile 
in lucrările de prospecta
re gift în industria petro- 
Ju.„i, cit ți in cea a căr
bunelui.

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.

■ TOKIO. - La Tokio 
s-au deschis, marți, lucră
rile celei de-a 40-a se
siuni a Comisiei economi
ce și sociale a O.N.U. 
pentru Asia ți Pacific, la 
care participă 600 de de
legați. Deviza dezbaterilor 
— „Tehnologia pentru dez
voltare" — reflectă faptul 
că pe agendă sînt inclu
se probleme legate de 
elaborarea unor programe

specrface *-r-c î-xâeoaeoi 

transport ți :onwcot. (*■ 
țor4e membre. precua* si 
Utiiizoreo tebnoog- -or «o 
in p-odvce-ec de ene-y 
electr bă.

■ MADRID. - Dm ce» 
aproape 2,5 milioane de 
șomeri existenți in Spat a, 
523 000 sint tineri in virsto 
de pină la 19 ani, iar 
624 300 au intre 19 și 24 
de ani — relevă dotee 
oficiale publicate de Mi. 
nisteruf spaniol a1 Mura 
ți Securității sockfie 'Șo
fează age-.ția IPS.

© BE.'.'MG - fe Chmc. 
te-nc. aga aodeond esse 
vt; acta. ia prewc ia

in dbâate. de p><Xo - 
o-atâ ogerec Chuac Mp^c

întrunirea C.C.
T'-JNIS 17 (Agerpres). 

— Comitetul Central al 
Mișcării de Eliberare Na- • 
țională Palestiniană „Al 
Fatah" s-a întrunit, la 
Tunis, sub conducerea lui 
Yaeger Arafat, președintele 
Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, informea
ză agenția TAP. Partici- 
panții au examinat rezulta
tele recentei întîlniri de 
ia Aden dintre delegația 
C.C. al „Al Fatah" și con
ducătorii R.D.P. Yemen în

al „Al Fatah"
legătură cu dialogul care 
are loc cu Frontal Popu
lar pentru Elibe-area Pa
lestinei și Frontul Demo
cratic pentru E . n- zarea 
Palestinei. El au aies. de 
aremenea. delegația C.C. a! 
,.A1 Fatah" cane va a 
parte la acest dial ? ce 
va avea loc ia 18 aprilie, 
la Alger. împreună re re
prezentanții F. P. L. P„ 
F.D.LP, R.D.P. Yemen și 
Mișcarea Națională Lăba- 
nează — adaugă agenția.

pe-m-’i eebora-eo -'or ca 
-ose-.ee sa cacte
m COTst«» -eo sene. *3ar. 
sot—o-.-eor. r- teVr-w.-- 
-rcț. b m oroe dtnre-

Q PHENIAN. - Pe Oto- 
-a- estic ai R.PJD. Co- . 
■eewe. o Tancbon, se i 
coraszrtxeșje o nouă topito
rie de st nat o meteturg-ei
■xiemcieo- si care va pre- 
xso bi soecat materii 
arene s orente de ia mi- 
•eSe Xoaadak.

Meartxrg r ~e‘e-oc se‘o- 
dobiadesse o imporionță 
Soe ro r--c-e pentru in- 
dusz-o tPD. Coreene. 
An, ocesso ea urmează 
să rpoezere o aroduct'e I 
de >■ mBoe de tone de 
cjot„ ane, paumă, argint 
ș aCc/e ae acestora.

Sere octuo.*uxM
•ecen _ se precar» zeozâ 
soo- rec pradizcte- de me- 
la'e nefe-oose la U mi- 
Acmse de tone.

COMBINATUL DE PRELUCRARE A 
LEMNULUI SEBEȘ

cu sediul în Sebeș, str. M. Kogălniceanu nr. 59, 
jud. Alba

încadrează de urgență următorul personal :
• 2 mecanici locomotivă abur
• 2 fochiști locomotivă abur 
® 1 manevrant vagoane
Pentru relații suplimentare, doritorii se pot 

adresa biroului personal la telefon 31483, in
terior 212.

Clima se
Sfîrșrtul acestui secot se 

va caracteriza prmtr-o ră
cire a climei, manifestată 

— în principal — prin scă
deri ale temperaturii. A- 
ceasta este părerea em să 
de meteorologii chinez 
după ce au stud-at, foarte 
amănunțit, pentru o perioa
dă de 500 de ani, însem
nările din vechie biblioteci 
imperiale și alte documen
te care consemnează da
tele meteorologice, precum 
și relatările orale și cele 
cuprinse în literatura moi 
veche chineză.

î Potrivit acestor previ- 
\ ziuni — relatează publico- 
’ ția „Beijing Review* —, în 
! perioada 1988—1993, cînd 

China va trece prin cea 
l mai răcoroasă etapă din 
i acest secol, apele fluviu- 
5 lui Yangtze, aproximativ pe 
: linia paralelei 30, vor în

gheța pentru prima dată 
< în ultima sută de ani. Vor 
' exista, în ccest timp, pri

măveri geroase, veri răco-
■ roase și ierni deosebit de 

aspre. Da.r schimbările cele 
mai evidente ale climei 
se vor constata vara și 
toamna. După cum atrage 
atenția rr -deorologul Zhu 
Mingdao, recentele tendin
țe de căldură excesivă vara 
și de ierni blînde, semna
late la Beijing, nu repre
zintă decît niște fenomene 
locale și temporare.

In context se semnalează 
că, în ultimii 500 de ani, 
omenirea a cunoscut o 
răcire generală tot mai 
evidentă a climei. S-ar 
părea că, cel puțin pentru 
emisfera nordică, inclusiv 
pentru China, a fost pe-

răcește
'moda cu ce e not scă
zute temperaturi. Ew'opa 
trece prictr-o _nvcă g-ac-c- 
țiune moderna". D>. 1470, 
China a cunoscut patru 
perioade de răcrie și trei 
de vreme mar caldă. fie
care etapă mbnanau-se 
pe circa 50 de ani. Ac
tuala teno-nțâ ae roo'e a 
început in 1963, ea fiind 
a patra dintre cee con
semnate. Din anii '60 în
coace, temperotwiie medu 
ou scăzut cu 0,4—0.8 gra
de in no^d-estul, nord- 
vestul și sudul Chinei, ți 
cu 0.5—1,4 grade in est ți 
sud-vest

Climatul moi rece în 
general va antrena valuri 
de cer rece și de secetă, 
ceea ce va constitui o 
amenințare pentru culturile 
agricole. Aceasta nu ex
clude posibilitatea ca une
le regiuni să treacă oca
zionai prin ienii mai căl
duroase, veri dogoritoare, 
inundații și afteie.

Cu privire la teoria în
călzirii climatului pe Terra, 
așa-zisuf „efect de seră”, 
care ar apare ca urmare a 
creșterii bioxidului de car
bon în atmosferă, Zhu 
Mingdao este de părere 
că o asemenea poziție 
supraestimează, de fapt 
influența activităților uma
ne asupra naturii, negli- 
jînd evidențele tendinței ac
tuale a climatului pe glob. 
Statisticile consemnînd 
creșterea cantității bioxi
dului de carbon au avut 
în vedere doar cîteva 
puncte de observație, ceea 
ce este departe de a fi 
suficient pentru a conchide 
că ne aflăm într-o etapă 
de creștere globală a tem
peraturii planetei.

ST. Z.

icridinne

CRIZA A AFECTAT 
Șl.„ METEOROLOGIA

Criza economică din Ma
rea Brlton.e ii afectează Și 
pe... meteorolog., care au 
anunțat că și-ou redus nu
mărul stat 'or de observa
re de la '< 000 la 2 800. A- 
ceste centre de observare 
culegeau, la rindul lor, da
tele transmise de numeroșii 
amatori, sistem care a stat 
la baza organ zării rețelei 
meteorologei britanice.

ROBOT CASNIC

MEDICAMENT 
CHEAGURILOR

ÎMPOTRIVA 
DE S’NGE

o expoziție intemațio- 
de roboți menajeri,

LICEUL PEDAGOGIC DEVA 
încadrează

9 magaziner
Informații, telefon 15146.

Un grup de ce-cetăton 
americani ți beig-eni au 
pus la punct un nou me
dicament, arind la bază 
o proteină natura-ă. Capa
bilă să dizolve cheagurile 
de singe și să prer-nă ast
fel stopurile oard-ace. fără 
efecte secundare se- oase 
Medicamentul se numește 
.T-PA“ ți el va înlocui pe 
ce! utilizat pină acum, res
pectiv .Streptokinase”. Pa- 
cienții tratați cu acest 
.1-PA“ nu moi riscă să 

aibă hemoragii, întrucît pro
teina naturală care stă /a

La 
nciâ 
organ, tetă ia Aibuqjerque, 
statui New Mexco, a fost 
prezentat ezemp'-aruf RB5X, 
cu o inâițime de 1 m. care 
poate arert:za asupra 
ncoiului izbucnirii unui 
cendi-j intr-o mcăpere. 
asemenea, e! poate 
st:ngă Kocăra,

pe
rn- 
De 
să 

_ sa vorbeas
că, să 'accize ze obiecte 
aflate la o d stanță de 
pină la 12 m. Realizatorii 
robotului susțin că perfec
ționarea acestuia în viito
rul apropiat îl va face apt 
să indeplineoscă și o se
rie de treburi casnice.

CIRCUL DE STAT BUCUREȘTI
Anunță:

TURNEUL EXTRAORDINAR ÎN VALEA JIU-’ 
LUI Șl JUDEȚUL HUNEDOARA CU MARELE 
SPECTACOL

„LA CIRC PĂPUȘILE MUPPETS"
Kermit, Gonzo și Peggy vă prezintă invi

tații lor de la circurile din Sofia, Varșovia, Bu
dapesta, Moscova și București.

Uluitoare dresuri de cîini, ponei, cai, urși 
carpatini și lei africani, acrobații pe cai.

Numere inedite în premieră absolută în 
exclusivitate, fascinantă dresură de cămile, iaci, 
ponei, lame, zebre.

PENTRU PRIMA OARĂ ÎN EUROPA SPEC
TACULOASA DRESURĂ COMICĂ DE PISICI 
Șl CÎINI.

Circul va prezenta spectacole în următoa
rele orașe :

PETROȘANI - în perioada 17-23 aprilie;
HUNEDOARA - în perioada 25-29 apriliejf 

în parcul hotelului Rusca ;
DEVA - 30 aprilie - 3 mai, pe cartodrom ;
ORĂȘTIE — 4—6 mai, în Obor.
Biletele pot fi reținute cu anticipație la 

casele circului.

publicitate
VINZABI

g Vînd urgent apartament 
două camere, parter. Deva, 
Gojdu, telefon 15012. (5228)

g Vînd casă nouă. Hășdat, 
nr. 103. (5187)

g Vînd casă. Simeria, stra
da Bisearlel, 21, telefon 60747. 
Pepenar lacob. (5221)

g Vînd Dacia 1 300, stare 
perfectă. Hunedoara, telefon 
12008, orele 12—16. (5224)

g Vînd Tiat 850. stare per
fectă. Deva, Micro 15, bloc 
56 B. apartament 8. (5200)

■ Vînd Fiat 850, stare foar
te bună, piese de schimb, si
meria, strada Ion Creangă, 
nr. 37, telefon 60265, după ore
le 16. (5193)

*> Vînd 60 familii albine. 
Hațeg, strada Eminescu 86. 
Iezan Viorel. (5215)

g Vind Mercedes 250 Diesel. 
Lugoj, strada Timotei Cipariu, 
numărul 2t.

SCHIMB DE LOCUINȚA

g Schimb apartament trei 
camere decomandate, Deva, 
Bălcescu, cu apartament 3—4 
camere, central. Telefon 20794, 
după orele 17. (5225)

PIERDERI DECESE

■ Pierdut bon pentru po
rumb, nr. 7060. din 8 martie 
1984, pe numele Crișan Iosif, 
eliberat de I.I.C. Deva. II 
declar nul. (5203)

g Pierdut legitimație de ser
viciu, pe numele Lăcătuș Sa
muel, eliberată de E. M. Te- 
liuc. O declar nulă. (5219)

ANIVERSARE

■ Colegii de la gospodăriile
de apă Blumtag — C. S. Hu
nedoara urează colegei lor 
BRAIC IULIANA, eu prilejul 
aniversării zilei de naștere și 
al pensionării, multă sănătate 
șl „La mulți ani !“. (5194)

g Colegii de muncă de 
la Sectorul mecanic al 
întreprinderii „Avicola" 
Deva aduc un ultim oma
giu bunului lor coleg, 
tehnicianul constructor 

BOZAN AVEL 
și transmit sincere con
doleanțe familiei îndolia
te. (5227)

■ Fiica anunță stingerea 
din viață a celui ce a fost 
un bun părinte

FA1ERAN PETRU, 
în virstă de 83 ani. 

înmormîntarea are loc astăzi, 
18 aprilie, orele 14, la Hondol.

Vei rămîne veșnic viu în 
sufletul meu îndurerat.

(5226)

I
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