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Mobilizindu-se exem- \ 
plar, oamenii muncii 
de la întreprinderea 
„Marmura" Simeria ra
portează „la zi", de Ia 
începutul anului 1984, o 
producție suplimentară 
la export in valoare de 
512 000 lei. Prin mă
surile luate privind asi
gurarea din timp a co
menzilor, pregătirea op
timă a fondului de mar
fă pentru export, ridi
carea calității produse
lor ș.a. pînă la finele 
lunii aprilie vor mai 1 
fi livrate suplimentar ? 
beneficiarilor externi 1 
placaje de marmură și 
dale mozaicate în va
loare de 500 000 lei.

La Întreprinderea pen
tru prelucrarea lemnu
lui Deva — ne infor
mează ing. Corneliu Io- 
nescu, directorul unită
ții — se duce o luptă 
susținută pentru econo
misirea materiilor prime 
atît prin folosirea de 
înlocuitori — PAL, pla
caj și furnire —, cît 
și prin folosirea și îm
binarea armonioasă în
produsul finit a restu-7 
rilor subdimensionate 1 
din materiale. Aplicarea \ 
unor tehnici noi de Iu- i 
cru și a unor soluții ' 
constructive eficiente a 
condus la economisirea 
pe perioada scursă din 
acest an a 50 mc che
restea de stejar și la 
reducerea cu peste 40 
la sută a deșeurilor.
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n primele 17 zile 
lunii aprilie 11)84, I 
nicul colectiv al între
prinderii chimice Oraș- ț 

a realizat o produc- 
fizică suplimentară 
12 tone. Se remar- 
depășirile înregis

trate la sortimentele 
principale : p.v.c. — 6 
tone, produse prelucra
te din poliuretan — 3 
lone și navete — 2 to
ne. Oamenii muncii s-au 
angajat ca pină la 1 Mai 
să sporească la 24 tone 
producția suplimentară, 
adică să-și dubleze rea
lizările de pină acum.
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De ce nu realizați zilnic
producția de fontă?

Ce părere are 
primarul

Un articol apărut la ga
zeta din centrul comunei 
Mârtinești, datat 16 apri
lie a.c., afirmă că în cele 
trei cooperative agricole de 
producție de pe raza loca
lității campania agricolă 
de primăvară cunoaște un 
înalt ritm de desfășurare.

— Este adevărată aceas
tă afirmație ? — l-am în
trebat pe Nicolae Cînda, 
secretarul comitetului co
munal de partid, primarul 
comunei.

— Da. Attt la CAP. 
Mârtinești dt și la C-A.P. 
Jeledinți și C_A.P. Dineu 
Mare se muncește cu spor, 
în spirit de înaltă respon
sabilitate și disciplină la 
insămînțarea porumbului. 
Am aici. în carnetul meu. 
stadiul în care a ajuns lu
crarea. marți seara:

Au încheiat semănatul porumbului
Printr-o bună organizare 

a muncii și folosirea de
plină a capacității trac
toarelor, prin munca 
duă a mecanizatorilor, coo
peratorilor și specialiștilor, 
in unele unități agricole 
din județul nostru însă
mînțarea porumbului s-a 
încheiat sau se apropie de 
sfirșit, Iert, 18 aprilie a.c., 
au anunțat finalizarea a- 
cestei lucrări cooperativele 
agricole de producție din 
Bobîlna, Valea Sîngiorgiu-

a si-

lui și Sălciva. Alte unități 
cooperatiste - cele din Lă- 
pușnic, Lăsau, Bretea Strei 
și Turdaș — seamănă as
tăzi ultimele suprafețe.

Se impune ca în toate 
unitățile din județul nostru 
însămînțarea porumbului să 
se intensifice Ia maximum, 
să se manifeste grijă deo
sebită față de calitatea 
acestei lucrări, asigurîn- 
du-se astfel condiții opti
me pentru obținerea de 
producții agricole record.

tru a-i transmite mulțumi
rea sa.

— în această primăvară 
s-a muncit cu seriozitate 
și răspundere la semănat
— ne spunea Petru Sasu
— astfel că ne vom înca
dra în epoca optimă. Ceea

Răspunsuri la întreba
rea dip titlu am căutat pe 
platformele celor 
furnale. Răspund:

Ing. Simion Sim, 
secției I furnale: La 
decadă a lunii aprilie sîn- 
tem în minus cu 180 tone 
fontă cenușie. Am avut ne
cazuri în aprovizionarea 
cu materii prime, mai cu 
seamă minereu și calcar.

Tudor Jianu, prim-furna- 
list, furnalul 1: Bine a- 
provizionați cu cele nece
sare, vom recupera in ci
te va zile res
tanțele. Dăm 
luna aceasta 
cd puțin 100 
tone de fontă cenușie peste 
plan.

loan Lucoiu, prim-fur- 
nalist. furnalul 2: Dacă in 
martie am consumat 815 kg 
de cocs pe tona de fontă, 
în aprilie am redus con
sumul 
planul

Ing. 
secției 
luna martie am 
cea mai mare producție la 
furnalele 3 și 4 — peste 
33 000 tone fontă. Nu ne-am 
realizat planul, este ade
vărat. dar saltul este im
portant.

— De ce nu vă faceți 
planul ? De ce sînt osci
lații mari de la o zi 
alta, de la un schimb 
celălalt ?

— Sînt strangulări 
mașina de turnat fontă

patru

șeful 
prima

Furnale 
„Victoria1

la 772 kg. Facem 
lunar la fontă.
Doinei Pescar, șeful 
a II-a furnale: In 

obținut

la 
la

la
pe

i

Unitatea Suprafața 
de semănat

de

avarii, 
mers

intr-o 
uzură.

CU 
calcar.

bandă și la granularea zgu
rii. Acționăm pentru a le 
elimina. Ne mai încurcă 
și transportul oalelor 
fontă și zgură...

— De ce atîtea 
opriri accidentale, 
redus ?

— Furnalul 3 este 
stare avansată de
Avarii, opriri și mers re
dus au fost din cauza ben
zilor transportoare care a- 
limentează furnalele 
minereuri, cocs,
ceea ce a făcut să piei 

dem
mart
4 600 
fontă, cu care 

ne-am fi realizat și depă
șit planul. Apoi lipsa de 
desfacere a zgurii granu
late ne imobilizează oale
le de zgură Ia granulare, 
creează greutăți la descăr
carea furnalelor. Dar rea
lizăm zi de zi peste 1 200 
tone de fontă de bună ca
litate. Ne apropiem de 
plan.

Sepnicki AntdUie, prim- 
furnalist, furnalul 3: Noi 
muncim și vretn să ne fa
cem datoria. Să ni se asi
gure materiale de calitate 
și la timp, oale pentru fon
tă și zgură.

Gyorfi Ștefan, prim-fur- 
nalist. furnalul 4: Am fă
cut 
ora

— c.s. 
i“ Călan

în luna 
âe peste 

tone de

două descărcări (era
12.50). Mai facem una.

GH. I. NEGREA

(Continuare in pag. a 3-a)

C.A.P. Mârtinești
C.A.P. Jeledinți
C.A.P. Dineu Mare

Ce-și dorește 
un specialist

șefPetru Sasu, inginerul 
al Cooperativei agricole" de 
producție din Jeledinți, în 
aceste zile de maxim efort, 
s-a situat ferm in frun
tea mecanizatorilor și coo
peratorilor și coordonează 
îndeaproape efectuarea u- 
nor lucrări de bună cali
tate. Marți, 17 aprilie a.c., 
cînd s-a luminat de ziuă. 
Petru Sasu s-a aflat în 
tarlaua din apropierea sa
tului Măgura Împreună cu 
mecanizatorii Iosif Vincze, 
Alexandru Fabian și A- 
drian Niculescu. A. Fabian 
și A. Niculescu au coborît 
discurile pe sol și au mai 
dat o tură pe teren pentru 
a asigura seminței un pat 
germinativ de cea mai bu
nă calitate. P. Sasu și I. 
Vincze au verificat încă o 
dată mașina de semănat, 
apoi mecanizatorul s-a ur
cat la volan și a pornit... 
Tractorul înainta încet, iar 
inginerul șef pășea in urma 
lui la cițiva pași. Din loc 
în loc se apleca, răscolea 
pămîntul, controlînd den
sitatea la care fusese așe
zată sămînța. Se declară 
satisfăcut de calitatea lu
crării și făcu un semn 
spre cel din cabină’ pen-

In căutarea unei competiții
Era cald și se lucra 

cu ușile deschise. Din cele 
două hale de producție 
răzbăteau zgomote înfun
date. Un bărbat mai in 
vîrstă, îmbrăcat cu salope
tă, se oprise de puțin timp 
lingă mine și privea, alter
nativ, ta cele două uși. In 
palmele bătătorite învirtea 
un caiet boțit.
- Ce vedețj.? 1-am intre- 

bat. Pentru mine e un în
tuneric total...

— Nici eu nu văd mare 
lucru cu ochii, dar văd cu 
mintea ce fac 
înăuntru I mi-a 
treeîndu-și țepii din barbă 
direct cu caietul.
- Și ce fac ?
— Aici este secția de pre

lucrare a întreprinderii 
„Marmura" Simeria. Facem 
placaje de marmură și 
plăci mozaicate. Așa cit o 
vedeți de mică, secția asta 
este in stare să umple pină 
la virf depozitul. (Spațiul 
cu produse finite, pe care 
îl văzusem era, pe departe, 
de două ori mal mare ca 
secția 1). Oamenii de ta 
mașini sînt harnici și iși cu
nosc meseria.

— Există o competiție în
tre ei ?

— Muncitorii de la ambe-

formează o singură

ce se intimpto cu 
sub acoperișul

le linii 
echipă.
- * 

marmura 
ăsta ?

In loc de răspuns, șeful 
de echipă Sută Emerlc — 
om aflat in pragul pensio
nării, după lupta de o via
ță cu duritatea marmurii 
— m-a purtat pină in Ca
pătul celălalt al pavilioa-

e prompt: 
și s:ntem 
in a 
mașini, 
așezai 
mandă

.Fiecare 
la tei!~. 

doua hală

lucrăm 
Intrăm 

cu
Vo'chița Nap și-a 

pe pupitrul de co
de tăiat 

o hirt e pină de cifre. Ne 
spune: „Sint doar o parte 
din comenz'ie ce le voi e- 
xecuta astoa. Dacă sintem 
mai buni decit ceilalți ? în

al mașin.

oamenii 
răspuns.

in
fru/ vieții

și mi-a arătat gate
rele. La fiecare gater, cite 

-șapte-opt firize paralele ro
deau încet și sigur din blo
curile de marmură. O emul
sie lăptoasă se lipea de 
haine.

Am urmat drumul placa
jului brut și iată-ne in pri
ma hală a mașinilor de tă
iat și lustruit. „Astăzi voi 
realiza peste 80 mc placaj" 
ne spune Octavian Dobri- 
ceanu. La o mașină de lus
truit lucrează Violina Ște
fan, la alta Ana Vaida. 
Nu-mi iese din cap compe
tiția și o întreb pe uMfma: 
„Cei de la linia a ll-a sînt 
mai harnici Răspunsul

mumu.
nici un caz. Ne asemănăm 
la hărnicie !'. Eu mai con
statasem un fapt: nu era 
deosebire nici in răspun
suri.

Am ieșit din secția de 
prelucrare a marmurii tot 
pe la gatere. „Ploaia albă" 
nu încetase.

— Ce-i mai important din 
tot ce-am văzut, tovarășe 
Siito Emer'c ?

— Totul este la fel de 
important I mi-a răspuns 
șeful de echipă. Și lucrul 
oamenilor, și mașinile, și

MARIN NEGOIȚA

(Continuare în pag. a 3-a)

153 ha
132 ha
225 ha

Suprafața 
realizată 

_90 ha 
90 ha 
95 ha

dori este acum 
bună pentru ca 

pus in" pămînt

și cimpul 
intrebat-o pc 

șefa fermei

ce ne-am 
o ploaie 
ceea ce am 
să răsară.

Omul
Cînd am

Lucia Petre,
zootehnice a C.A.P. Mărti- 
nești. unde l-am putea găsi 
pe Dumitru Petre, ingine
rul șef al unității, interlo
cutoarea a rîs și ne-a spus 
că, nici mai mult nici mai 
puțin, 
câmpii.
sobră, 
cat cu 
semănat. Ne-am

soțul ei 
Apoi, 

ne-a zis 
noaptea

și-a luat 
redevenind 
că a ple- 
în cap, la 
dus la tar-

laua unde se lucra. I-am 
spus inginerului șef ce a 
zis soția. A rîs și el.

— Adevărul este că mi-e 
drag câmpul, pe care îl cul
tiv de vreo 12 ani, de cînd 
am terminat facultatea.

Am trecut în revistă, îm
preună, stadiul însămință- 
rii porumbului. Toată su-. 
prafața destinată acestei 
culturi a fost pregătită, lu
crare la care s-au eviden
țiat mecanizatorii Ilie So
lomon, Viorel Iezaru și 
Gheorghe Goci.

— Cum apreciați cali
tatea lucrării ?

— Realizăm a densitate 
de 80 000 boabe ,1a hec
tar, la o adîncime de 4-6 
cm. Semănatul îl realizea
ză doi mecanizatori price- 
puți și cu multă experien
ță — Ilie Dragomir și Con
stantin Mitru. Eu zic că 
asigurăm condiții pentru a 
obține în acest an produc
ții record, așa cum ne-a 
cerut-o tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului.

TRAIAN BONDOR

(Continuare in pag. a 3-a)

Pe ogoarele C.A.P. Birsâu se lucrează imens pentru în
cheierea grabnică a insânnnțării porumbului, lucrare pe care 
o realizează tractoristul Gavrilă Caș van.
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S-a vorbit mult la „Ziua 
fruntașilor' despre sectorul 
XI investiții al Întreprinde
ri miniere Petrlla. S-a vor
bit despre modul in care 
oamenii sectorului știu să 
invingă cele mai mari greu
tăți și să-și netezească dru
mul către titlul de fruntași. 
Și s-a mai vorbit despre o 
anume experiență intr-un 
domeniu care, la prima ve
dere, nu contribuie cu me
tri liniari de înaintare la 
depășirea planului, dar ca
re îmbrăcă in căldură u- 
mană tot ceea ce face 
acest inimos colectiv : for
marea conștiinței 
menilor. Vorbea 
despre această 
șeful sectorului. 
Bujor Bogdan.
zat pentru oamenii secto
rului spectacole de teatru. 
Și ce frumos era să-i vezi 
pe mineri alături de soțiile 
lor gustind din plin spec
tacolul în noul teatru al 
minerilor. Am 
ștand de cărți și mare mul
țumire sufletească avem a- 
tunci cînd minerul pleacă 
de la șut acasă cu o carte 
în mină. Dacă la început 
ștandul nu era prea căutat, 
anul acesta s-au vindut

noi a oa- 
cu patos 

experiență 
inginerul 

Am organi-

organizat

Cu oamenii,
pentru oameni

prin el cărți in valoare de 
aproape 10 000 lei. Cînd 
ne-am îndeplinit planul pe 
anul trecut înainte de ter
men, prin noiembrie, am 
organizat cu anticipație un 
„revelion" despre care mulți 
vorbesc cu plăcere. Avem 
acum in pregătire o ex
cursie în țară, în care am 
inclus vizitarea monumen
telor brincușiene de la Tg. 
Jiu și Muzeului Brucken- 
thal din Sibiu. Și multe mai 
avem noi în intenție să fa
cem împreună. Pentru că, 
ne-am zis, nu e de ajuns 
să-i conduci bine pe oa
meni în procesul muncii. E 
foarte important ca ei să 
te simtă mereu aproape, să 
le lărgești orizontul de cu
noaștere, de cultură, să 
taci din ei oameni cu o 
conștiință nouă, socialistă, 
să ții mereu trează în con
știința lor mîndria aparte
nenței la colectivul din 
care fac parte".

Gîndit și împlinit. Lucru
rile se 
atunci 
este in 
politic.

petrec astfel doar 
tind conducătorul 
primul rînd un om

ION CIOCLEI
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CĂUTĂTORI AI NOULUI — PROMOTORI
AI PROGRESUXIT

Idei care fac munca 
mai ușoară, mai spornică
loan Morar nu este ct 

siderat, la I. M. Oră< 
un mare specialist. E 
doar lăcătuș, în echipa 
20 de oameni a lui Ovk 
Ciora — formație de bt 
meseriași, care execută o 
serie de piese de schimb 
și repere pentru necesită
țile celorlalte secții din 
uzină. El iese însă în evi
dență prin modul respon
sabil în care-și face dato
ria, prin inteligența crea- 
ftj'ăre ' pe 'oare o pune eu 
prisosință în slujba pro
ducției, fiind apreciat,- din 
acest punct de vedere, ca 
un sîrguin- 
cios căutător 
al noului, un 
promotor al 
progresului în 
muncă.

— Eu cred

I. M.

retarul co 
rtid pe IM

C. S. Hunedoara

ATENȚIE 
PRIORITARA 

TEMELOR 
DIN PLANUL 

TEHNIC

că nu tre
buie să ai neapărat studii 
prea înalte pentru 
a gîndi în meseria ta, pen
tru a căuta și aplica solu
ții tehnice prin care să-ți 
faci munca mai ușoară, să-i 
conferi mai multă consis
tență și eficiență — consi
deră loan Morar. Iată, de 
exemplu, în operația de 
rectificare a unor piese 
noi, foloseam o metodă ve
che, ceea ce ducea la de
formarea piesei și la un 
randament scăzut. M-am 
tot gîndit eu cam ce-ar 
trebui făcut ca să înlătu
răm aceste inconveniente. 
Și atunci am' conceput și 
realizat un dispozitiv pen
tru rectificarea plană a 
pieselor. Cu acest dispozi
tiv realizăm în opt ore 10 
platforme fața de numai 
două prin metoda ante
rioară și piesa nu se mai 
deformează, iese de o ca
litate foarte bună. O altă 
problemă ne-o punea prin
derea platformei pe strung, 
operație cam defectuoasă, 
care influența asupra ca
lității strunjirii. Am găsit 
și aici soluția. Am realizat 
un dispozitiv de prindere, 
cu care, de asemenea, am

Ican Pascu, 
plăcere despr 
inventivitatea 
lean Morar, cotv, țKi 
sistența cu care cat 
aplică soluții tehnice ori
ginale — în fond la inde- 
mîr.a și a celorlalți- mese
riași din echipă — aizzce 
Importante avantaje*, mun
cii oamenilor, producției 
întreprinderii. Iar munci
torii din echipa lui Viorel 

Dudaș și din 
subordir.ea 

maiștrilor lor. 
Gordea și 
X torel Irimeș 
au numai 

cuvinte de apreciere pentru 
presa concepută și realiza
tă de loan Morar, cu aju
torul căreia se previn de
formările pieselor in tim
pul sudurii.

— Mai am eu in cap și 
alte idei prin care să ne 
ușurăm munca, s-o facem 
mai spornică, spune ino
vatorul. împreună cu alți 
lucrători, vrem să realizăm 
o presă hidraulică pentru 
îndreptarea inelelor meta
lice după călire. Munca de 
zi cu zi, necesitățile pro
ducției, de a crește tot mai 
mult productivitatea mun
cii și a îmbunătăți calita
tea produselor — așa cum 
a indicat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și la recenta 
plenară a '.C.C. al P.C.R., 
fiind adoptate de eătre Ma
rea Adunare Națională 
programe speciale in aces
te domenii — ne oferă per
manent teren larg și fer
til de acțiune. Trebuie 
doar să ne punem nuntea 
la treabă și să acționăm 
cu perseverență și îndrăz
neală. Este spre binele 
nostru, al tuturor.

Orăștie

a s-

care 
teh

DUMITRU GHEONEA

•
I La Plenara C.C. ol P.C.R. și Consiliului 

e Suprem al Dezvoltării Economico-Sociale 
din noiembrie 1983, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia necesitatea reorientării

• ferme in domeniul consumului de combus-
1 tibif și energie și indica aplicarea de mă-
• suri corespunzătoare. Pe această bază, în 

I întreaga țară s-a trecut la elaborarea unor
® noi soluții și metodologii privind utilizarea 

| cit mai eficientă a resurselor energetice, 
$ asigurarea lor într-o măsură tot mai mare 

I din producția internă și gospodărirea l<x 
e riguroasă, pe toate căile.

I în contextul acestor preocupări majore 
c se înscrie și schimbul de experiență orga- 

I nizat recent la Deva, de Grupul întreprin-
• derilor de gospodărie comunală și loca- 

tivă Hunedoara, pe tema utilizării gazului 
metan la autovehicule sau alte utilaje

• echipate cu motoare cu ardere internă. La 
1 această acțiune, utilă și eficientă, au parti-
• cipat reprezentanți ai G.I.G.C.L., I.J.T.L.,
J I.T.A., ai consiliilor populare, antreprizelor 
I de construcții și altor unități interesate din

e întreaga țară.
j în prima parte a schimbului de expe- 
„ riență, participanții au luat cunoștință de- 

( spre metodele utilizate și realizările obți- 
e nute de unitățile de gospodărie comunală 

și locativă hunedorene in domeniul utili
zării gazului metan. Astfel, din martie 1983,

• cînd s-a declanșat această acțiune în ju- 
I dețul nostru și pînă în prezent, au fost
• trecute de pe consumul de carburant lichid 
I pe gaz metan un număr de 201 autove-
• hicule de transport în comun, transport 

I marfă, autospeciale, un taximetru și o lo-
• comotivă Diesel pentru manevră. Aceste 

mijloace au fost adaptate la consumul de

In «ederea ridicării 
■îs etalai tehnic si cali
tativ al *r*dnsetor, ia 
secțiile C, S. Hunedoa
ra există căutări »er- 
■Banenle și se găsesc 
setutn pentrn finaliza
rea teaneiar din *laaal 
tehnic stabilit pentru 
acest an. Va lac prio
ritar il crapă asiaula 
rea de aoi ntirri de 
oțeluri m -iaatți para
metri Rrico-tehairi. •- 
țeluri destinwe tehnicii 
de rirf dia economia 
noastră națională. Ast
fel, prin promovarea de 
aoi tehnologii «e vor

mărci de oțeluri si

du-se pe otelul carboa 
de calitate, oțel slab 
aliat și aliat superior.

In acest scop, sint 
ia curs de definitivare 
lehnotogiile de elabora
re a otelurilor inoxi
dabile, feritice, de insu
fla re a materialelor pul
verulente ia baia meta
lică — la oțelăriile 
electrice. introducerea 
ia practică a sistemului 
de turnare a otelului 
sub protecție de argon 
sau azot, experimenta
rea bolții din demenți 
răciți cu apă — la cup
toarele electrice de 50 
tone, utilizarea arză
toarelor oxigaz la cup
toarele electrice de 100 
tone.

Se preconizează ca 
prin introducerea aces
tor noi tehnologii să se 
producă anul acesta 
cantități însemnate de 
oțeluri pentru rulmenți, 
inoxidabile, pentru tra
tament termic.

Tn atelierul de creație al întreprinderii de tricotaje din Hunedoara se aplică o nouă 
metoda de recuperare a deșeurilor tehnologice din lină. Peticele — pînă acum inutile 
— sini asamblate și devin produse a căror valori înscriu o economie de cca. 600 000 lei pe 
lini La una dintre mașinile de îmbinat petice lucrează și utecista Gabriela Hires.uxx Foto : NICOLAE GHEORGHIU

CU FORȚE PROPRII, PRIN AUTOUTILARE

Standuri și dispozitive 
de control al producției

Discutăm ca tovarășul 
Iosif Rădic, secretarul co
mitetului de partid de la 
IM .MU. ’ Simeria i

— Ce noutăți sint în 
producție ?

— Mereu noi sint preo
cupările colectivului nos
tru in vederea îndeplinirii 
cu succes a planului de 
producție. Simăem intr-o 
etapă avansată cu execu
ția standurilor și dispozi
tivelor de control al pro
ducției. Aceasta pentru a 
asigura condițiile necesa
re unui control corespun
zător și unei execuții ire
proșabile pieselor și sub- 
ansambMor din compo
nența vagoanelor cisternă 
și marfă pe care le revi
zuim și reparăm, multe re
cuperate și recondiționate 
de noi, pentru a respecta 
normativele în vigoare de 
siguranță a circulației. In
ginerul Corneliu Porca, șe
ful colectivului tehnic-pro- 
iectare, este în măsură să 
prezinte mai multe infor
mații în legătură cu aceste 
noi realizări.

— Ștandul pentru verifi
carea dimensională a bo- 
ghiului Y 25-CS este deja

in dotarea sectoarelor din 
Simeria — ne spune tova
rășul Porca. Este util pro
ducției, elimină o seamă 
de operații care necesitau 
timp și forță de muncă su
plimentară, asigură o veri
ficare exactă a tuturor re
perelor acestui important

I.M.M.R.
____  SIMERIA ____

ansamblu care condițio
nează însăși siguranța cir
culației vagonului.

— De fapt care este ro
lul acestui ștand ?

— Precizează cu exacti
tate deformațiile apărute 
la piesele boghiului, unele 
chiar imposibil de depis
tat cu instrumentele cla
sice: uzura fălcilor de ghi
dare a cutiei de unsoare, 
poziția Corectă a crapodi- 
nei, ampatamentul boghiu
lui, alte dimensiuni. Aces
te standuri (al treilea ur
mează să intre în citeva 
zile in dotarea sectorului 
din Timișoara) s-au rea
lizat cu forțe proprii prin 
autoutilare de către lu
crătorii atelierului nr. 5 
mecano-energetic.

— Ce alte dispozitive 
au fost executate și care 
este eficiența lor economi
că pentru întreprindere ?

— Sint mai multe. Nu 
există atelier, loc de mun
că mai important unde 
gîndirea oamenilor, căuta
rea de soluții noi, de a 
îmbunătăți unele tehnolo
gii în scopul economisirii 
materialelor și ușurării e- 
fortului fizic să nu fie vi
zibile. Să amintim, totuși, 
citeva dispozitive mai im
portante: cel pentru veri
ficarea concentricității ghi^ 
dajelor arcurilor elicoidalO 
ale cutiei de rulmenți, rea
lizat numai din materia
le recuperate, dispozitivul 
pentru extragerea amorti
zorului (cauciucului) din 
aparatul de ciocnire al va
gonului și altele.' Eficiența 
acestor dispozitive vitale 
producției, fără a avea în 
vedere materialele și ener
gia care nu se’ mai risi
pesc, forța de muncă ne
ocupată, se materializează 
într-o economie anuală 
pentru întreprindere 
peste 300 000 lei.

B. CORNEL
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In activitatea de transporturi

Gazul metan - o alternativă eficientă
gaz metan în etape, în baza unor soluții 
originale perfecționate, concretizînd gîndi
rea tehnică, munca și eforturile întregului 
colectiv al grupului.

Ce s-ar putea spune, prin prisma efi
cienței economice, despre funcționarea au
tovehiculelor pe gaz metan ? In anul trecut, 
unitățile de gospodărie comunală și loca
tivă au economisit S3,6 tone benzină și 78,9 
tone motorină, iar în 1984 se estimează o

economie de 296 tone benzină și 510 tone 
motorină.

Categoric, în condițiile crizei de combus
tibili care se resimte la nivel național și 
mondial, așa cum arătau în intervențiile 
lor și reprezentanții unor unități similare 
din țară, care folosesc această resursă, so
luția „gaz metan“ este binevenită și efi
cientă. In timpul discuțiilor s-a accentuat 
asupra necesității impulsionării activității 
de trecere a autovehiculelor pe gaz metan.

îndeosebi a autospecialelor și a celor din 
domeniul salubrității. S-au făcut propuneri 
valoroase în scopul extinderii și generali
zării experienței bune în alte întreprinderi. 
Toți participanții la dezbateri au solicitat 
organelor de specialitate — proiectanți, cer
cetători, producători de autovehicule - să 
urgenteze găsirea soluțiilor optime de 
funcționare pe gaz metan, să omologheze 
soluțiile verificate în practică.

Cu prilejul schimbului de experiență 
s-a vizitat parcul de autovehicule al 
G.I.G.C.L. Deva, adaptate pe consumul de 
gaz metan, standurile cu piese de schimb 
și laboratorul psihologic al unității. S-a a- 
preciat faptul că într-un timp relativ scurt, 
specialiștii hunedoreni au găsit și aplicat 
soluții simple și practice de trecere pe gaz 
metan a 20 tipuri diferite de autovehicule 
dotate cu motoare cu aprindere prin seîn- 
teie și prin compresie.

Experiența pozitivă dobîndită de unită
țile hunedorene și rezultatele obținute des
chid noi căi de lărgire a sferei de aplicare 
a- acestei soluții. Faptul că o locomotivă 
Diesel de manevră a fost trecută deja pe 
consumul de gaz metan, că alte unități din 
județ au găsit soluții ingenioase de func
ționare la o serie de utilaje (automacara 
A.M. 5, tractor Al 800, autobetonieră) pe 
aceeași resursă energetică, dovedește că 
unde se acționează cu fermitate și răspun
dere, în spiritul sarcinilor trasate de partid, 
se obțin rezultate demne de luat în con
siderare, care se subscriu eforturilor gene
rale pentru asigurarea unor transporturi 
operative și eficiente — verigă determi
nantă a desfășurării normale a activității 
în toate sectoarele economiei naționale.

LIVIU BRAICA
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Locurile de joacă pentru copii
curățate si

Am cutreierat zilele aces
tea aproape toate cartiere
le municipiului Deva, pen
tru a ne convinge de mo
dul cum sînt gospodărite 
și folosite spațiile de joa
că pentru copii, care sînt 
preocupările asociațiilor de 
locatari, Sectorului de gos
podărire comunală și loca- 
tivă al consiliului popular 
municipal, ale locatarilor 
ai căror copii folosesc a- 
ceste spații. Am început 
raidul nostru în cartierele 
Dacia, Gojdu și Bej an,
continuîndu-1 în centrul o- 
rașului și l-am încheiat la 
-cei mai frecventat loc de 
joacă al celor mici, ame
najat in parcul „Cetate". 
Constatările, în marea lor 
majoritate sînt negative. 
Dar, să subliniem eîtev,a 
aspecte. La locul de joa
că de pe Aleea 
lingă blocul 34 
Dacia) este plin 
și de bălării. Ce 
teptînd asociația 
tari, cetățenii din această 
zonă, ai căror copii folo
sesc spațiul amintit, dotat 
ou numeroase Instalații de 
joacă ? Să vină oamenii din 
alte cartiere să le amena
jeze acest spațiu ?

La numai aproximativ 
1 km distanță, în cartie
rul Gojdu, între blocurile 
A 6 prim, AB 1 și B 6, la 
locul de joacă al copiilor 
leagănele sînt distruse, gro
pile pentru nisip (amena
jate pentru cei mai mici) 
sînt pline cu pămînt sau 
noroi, stinghiile băncilor 
rupte, zona verde distru
să de autocamioane etc. 
Am stat de vorbă cu loca
tari din blocurile amintite 
care au dat din umeri, ca 
și cind n-ar fi și în sar
cina lor amenajarea locu
rilor de joacă pentru co-

pastrate cu
pii. Am întrebat și pe ad
ministratorii asociațiilor de 
locatari nr. 11 și 12 (Eva 
Marele și Alexandru Măn- 
dlță), asociații din zona în 
care există acest loc de 
joacă. Răspunsul: „Apelăm 
permanent la locatari să 
ia măsuri, să amenajeze 
aceste locuri de joacă, să 
vegheze 
loacelor 
te. Dar, 
mai în

toată grija
plasa de sirmă
4 metri) este

la păstrarea mij- 
cu care sînt dota- 
degeaba ! Unii, 

vîrstă, se bucură

degradate, 
(înaltă de 
numai găuri, plasele pen
tru tenis și volei au dis
părut. Zadarnice au fost 
și aici apelurile asociației 
de locatari nr. 3. pentru 
că nimeni n-a mișcat nici 
măcar un deget, 
păstrarea bazei, 
curățenia ei.

în sfirșit, vizităm locul 
de joacă pentru copii din 
parcul de la poalele Cetă-

GOSPODĂRIRIIAPRILIE - LUNA
Șl ÎNFRUMUSEȚĂRII LOCALITĂȚILOR

pentru 
pentru

Crinilor, 
(cartier 

de gropi 
o fi aș- 
de loca-

chiar că nu mai sînt de
ranjați de zbenguielile ce
lor mici, alții afirmă că 
nu au o asemenea sarci
nă".

- Gîndindu-ne că poate în 
zona centrală a municipiu- 

„ lui locurile de joacă pen
tru copii arată altfel, ne 

-deplasăm, 1st jel^n Aleea 
Transilvaniei, dintre blocu
rile nr. 7, nr. 9 B și sec
ția de pediatrie a spitalu
lui. Constatăm că acesta a 
fost pur și simplu desfiin
țat, fiind transformat 
loc de parcare pentru au
toturismele locatarilor, iar 
instalațiile de joacă au fost 
„amplasate", fără posibi
litatea de a fi folosite, la 
marginea spațiului (?!).

La numai cîțiva zeci de 
metri, in spatele blocurilor 
9, 9 B și strada împăra
tul Traian unde din ini
țiativa directorului I.P.E.G., 
Corneliu Arsin, fusese a- 
menajat pentru copii, prin 
muncă patriotică, un teren 
de tenis de câmp, dotat cu 
toate cele necesare, acum 
spațiul are un aspect jal
nic. Băncile din beton, 
pentru spectatori, au fost

în

ții. Și aici constatăm lipsă 
de gospodărire: leagăne
rupte, băncile dinrprejurul 
locului de agrement desti
nate odihnei bunicilor sau 
părinților celor mici (mai 
mult de jumătate) degra
date, coșurile pentru gunoi 
pline .ochi", hîrtii arun
cate vraiște peste tot. Doar 
aparatura de joacă râs- . 
punde oarecum cerințelor 

Am amintit numai citeva 
aspecte negative constatate 
Ia locurile de joacă pen
tru copii. Ele sînt 
mult mai multe, 
locatarilor, 
de locatari, 
popular al 
este să acționeze pentru 
ca tinerelor vlăstare să li 
se creeze condiții pentru 
destindere și joacă, să ve
gheze ca ceea ce s-a făcut 
in acest scop să fie păs
trat și îngrijit cu toată 
răspunderea.

VASILE PAȚAN

însă 
Datoria 

a asociațiilor 
a consiliului 
municipiului

■ „LUNA CARTJI IN ÎN
TREPRINDERI Șl INSTITUȚII" 
care se desfășoară pînă la 
30 aprilie, continuă sâ o- 
fere cititorilor acțiuni atrac
tive. La întreprinderea „Mar
mura" Simeria a fost or
ganizată dezbaterea „Creș
terea productivității muncii 
— factor al dinamismului 
economiei românești", dez
batere realizată și condusă 
cu competență de ing. loan 
Ștefan.-O reușită dezbatere 
a avut loc -fi la I.M. Barza. 
Rea: zată pe marginea căr
ții „Din istoria gindirri teh- 
nice și a creației științifi
ce românești", la acțiune 
au pcruc.pat cu competen
te alocuțiuni profesorii loa- 
chim Lazâr și Marcela Ba- 
•asz de ia Muzeul județean. 
Cu aceiași prilej a fost or
ganizată erooz-t ă de carte 
cu tema „Personalități ale 
științei șr tehnicii româ
nești". ■ '<

■ DIALOG HXTEGAN. 
Beose&t de reușit s'a do
vedit dialogul hațegan din 
cadrul la zei de masă a 
Festivalului național" „Cin- 
tarea României*. Desfășu
rat între formațiile orfst'ce 
ale spitalului orășenesc și 
cele de la autobaza de 
transport auto, dălogui a 
relevat calitatea repertoria
lă și ținuta artistică a mon
tajului literar-muzical „Imn 
păcii*, g-upukii vocal, sec
vențelor umoristice, monolo
gului și soliștilor de muzi
că ușoară și populară ale 
sp talului, in întrecerea cu 
montajul literar „O țară 
cum nu-i alta pe pămini*.

brigada artistică, duetul, 
monologul, rapsodul popu
lar și soliștii vocali de la 
autobază.

■ MEDALION CINEMA
TOGRAFIC. Pe marginea fil
mului „Viraj periculos", la 
Șoimuș a fost organizat un 
apreciat medalion cinema
tografic „Sergiu Nicolaes- 
cu". l-au dat substanță, 
prin documentate interven
ții, profesorii Voichița Ște
fan și Vinelu Băneasă. (Au
rel Șiefoni — corespondent).

■ ACȚIUNE CARTE-FILM. 
Cinematograful „Patria" din 
Orăștie a găzduit o instruc
tivă acțiune carte-film, or
ganizată de Biblioteca ju
dețeană și Întreprinderea 
cinematografică județeană. 
Comunicările „Figura lui 
Ștefan cel Mare oglindită 
in literatură" (susținută de 
prof. Eîisabeta Ciorobea), 
„Ecranizări după opera lui 
Mihail Sadoveanu" (prof. Li- 
via Mărgineanu) și creația 
poetică a tinerei Nuța- Cră
ciun, membră a cenaclului 
literar „Liviu Rebreanu", ca 
și pelicula artistică „Ștefan 
cel Mare“ au dat conținut 
și fior patriote _ manifes
tării.

■ CONCURS, loan Ursu, 
Anlca Marchiș și Antoaneta 
Pașculea, oameni ai mun
cii de la B.J.A.T.M. Deva 
ou ocupat primele locuri 
in concursul gen „cine știe, 
ciștigă" cu tema „40 de 
ani de ia revoluția de eli
berare socială și naționa
lă antifascistă și antiim- 
periclrstă de la 23 August 
1944". Concursul a fost 
organizat de Biblioteca ju
dețeană în cadrul acțiuni
lor ce se desfășoară în 
oceastă perioadă sub ge
nericul „Luna cărții in în
treprinderi*.

maxim efort
(Urmare din pag. 1) J

O opinie îndreptățită
Un om din Dineu Mare 

ne-a arătat cu mina spre 
o coamă de deal, zi'CÎn- 
du-ne :

— Acolo-i inginera noas
tră. acolo unde se sea
mănă.

Pe măsură ce urcam pe 
panta dealului un punct, 
se definea tot mai mult 
în imensitatea zării. O 
știam pe Otilia Rusan 
scumpă la vorbă și nu și-a 
schimbat felul în ultima 
vreme.

— Aveți de semănat 225 
hectare, C.A.P. Dineu Mare 
deținînd cea mai măre su- 
prafață destinată porumbu
lui din C.U.A.S.C. Orăștie. 
Cum ați organizat. și. qum 
se desfășoară muncă?"

— Lucrăm cu toate trac
toarele, de dimineața de
vreme pînă ce nu se mai 
vede.

— Ce viteză atjrigqți _.la 
semănat ?

— Dumitru Gaja și ‘Ni- 
colae Șerban realizează 
împreună 22—24 ha pe zi.

— Mai aveți de însămîn- 
țat peste 120 ha. Ritmul 
ar trebui grăbit.

— Da, dar numai cu 
două mașini nu putem face 
mai mult. Ar fi bine să 
fim ajutați și cu alte ma
șini de semănat ea 
putem încadra în 
optimă. j

Am notat opinia 
Rusan spre a o face. cu
noscută Consiliului unic 
agroindustrial Orăștie.

să ne 
’ epoca

Otiliei

De ce nu realizați zilnic 
producția
(Urmare din pag. 1)

Dar și astăzi am așteptat 
după oalele de zgură. Pla
nul se poate realiza și de
păși. Dacă muncim organi
zat și ni se asigură cele 
necesare.

Ing. loan Crăeiunescu, 
directorul uzinei nr. 2 fur- 
nale-aglomerare: Realiză
rile slabe din luna martie, 
la furnalele 3 și 4, s-au 
datorat celor 145 ore opriri 
accidentale și peste 300 
ore mers redus. Și din cau
za noastră, dar și din alte 
cauze. Absenți nemotivați 
de la lucru, slaba asisten
ță tehnică pe schimburi, 
neritmicitate în aprovizio
nare, calitatea necorespun
zătoare a unor materiale...

— ...Dar și indolența, ne- 
iipplicarea tuturor cadrelor 
tehnice în rezolvarea pro
blemelor pe- care procesul 
de producție de la furna
lele mari le ridică zilnic — 
completăm noi.

Ionel Hodorog, 
comitetului de 
combinatului:
perioadă, la furnalele 3 și 
4 s-au obținut, în unele 
zile, 1 373 tone, 1 343 tone 
fontă. O medie bună, în 
creștere. în scurtă vreme 
Ia granularea zgurii vor 
funcționa 4 linii, față de 
două în prezent. Punctul 
de strangulare de aici 
dispărea. Vom realiza 
micitate în descărcarea 
lelor de zgură, pentru 
furnalele să nu mai 
tepte după oale. Sînt în 
curs de finalizare și lucră
rile de la mașina de tur
nat fontă pe bandă — alt 
punct care strangulează 
producția de fontă —, pre
cum și alte lucrări în spri
jinul sporirii producției de 
fontă.'

Ing. Dragomir Balintoni, 
director comercial: Sin tem 
pe deplin conștienți de 
îndatorirea ce o avem de

secretarul 
partid al 

în ultima

va 
rit- 
oa- 
ca 

aș-

de fontă?
a asigura economiei națio
nale fontă cenușie de bună 
calitate, livrată conform 
contractelor. Dar producția 
nu se poate realiza fără 
materii prime de bună ca
litate. In această privință 
intimpinăm mari greutăți 
cu furnizorii noștri, mai 
cu seamă în asigurarea 
calcarului. Numai în zece 
zile din aprilie. E.M. Min- 
tia-Vețel ne-a rămas da
toare cu 560 tone calcar. 
Combinatul minier Cluj — 
cu 5 064 tone, întreprin
derea de exploatare indus- 
tx-ială agregate și materia
le de construcții Brașov — 
cu 2 100 tone, întreprinde
rea de prestări servicii Ca
ransebeș — cu 400 tone, 
C.S. Hunedoara (!) — cu 
peste 2 000 tone. Trebuie 
să spun că multi dintre a- 
cești furnizori (sau-alte u- 
nități din județele respec
tive) sînt... beneficiarii 
noștri de fontă cenușie. 
Noi ne-am onorat contrac
tele față de ei, multora 
le-am livrat îri plus: La 
„Tractorul", „Mecanica", 
Întreprinderea de autoca
mioane — toate din Bra
șov, „Armătura", „Metalul 
roșu", „Unirea", Combina
tul de utilaj greu — toate 
din Cluj, la alte unități. 
.Dar ei nu, înțeleg că nu 
putem produce fontă fără 
calcarul pe care trebuie 
să-1 primim din județele 
respective.

Este o realitate : proce
sul de redresare a produc
ției de fontă cenușie la 
furnalele Călanului este 
pe un drum bun, ascen
dent. Probleme de rezol
vat mai sînt. Mobilizare 
exemplară, ordine și dis
ciplină, bună organizare, 
eforturi unite se impun în 
continuare pentru realiza
rea produsului final — fon
tă cenușie pentru econo
mia națională.

I
I*
I*
I*
I*
I*
I
IK
I*
I
I*
I*
I
I*
I

• Locuri fruntașe pe 
țară la concursul pe me
serii. Echipajul Liceului 
industrial nr. 4 Deva, ca
re a participat la faza 
republicană a concursu
lui pe meserii din dome
niul construcțiilor, de la 
Vaslui, a avut o compor
tare excepțională. Dancea 
Udo Mario, din clasa a 
X-a B, a cucerit locul I 
pe țară la profilul con
strucții și tot locul I a 
revenit și lui Aurel Ol
tean (clasa a Xl-a A) la 
meseria construcții fini
sori. Locul II pe țară a 
fost cucerit de Luiza Flo
rența Pop (clasa a Xl-a 
B, construcții-structuri) 
și de Cornel Han (anul I, 
școala profesională, con- 
strucții-finisări). Adrian 
Faur (clasa a IX-a A — 
construcții). Constantin 
Efrim (clasa a XI- 
instalații) și Nicol; 
(clasa a Xll-a A 
strucții-structuri) ; 
pat locul șase pe 
Prin competenta i

din licee
li-re, întregul echipaj al 

ceului industrial nr. 4 s-a 
situat, la actuala întrece
re, pe locul II pe țară.

• Hărnicie. Sute de e- 
levi de la Liceul indus
trial nr. 1 Deva, însoțiți 
de maiștrii-instructori, au 
participat cu hărnicie la 
numeroase acțiuni de cu
rățare a terenului și rigo
lelor din preajma pasa
jului rutier de la Sintu- 
halm și a străzii Oituz. 
Totodată, ei au plantat 
200 de pomi ornamentali 
pe marginea șoselei din
tre unitățile A.C.R. și 
PECO. în aceste zile lu-

i-a B — crează intens la amenaja-
iae Buia rea zonelor verzi din
— con- preajma liceului și la
au ocu- plantarea a 2900 fire de
? tară. tuia — viitorul gard viu
pregăti- al școlii.

o Sesiune de comuni
cări științifice. La faza 
pe școală a sesiunii de 
comunicări științifice de 
la Liceul industrial nr. 3 
Deva au fost susținute 22 
de lucrări, de o reală va
loare ' — -
de la 
ce, de 
logie, 
mână și matematică. S-au 
remarcat lucrările de la 
disciplinele: limba româ
nă — „Panait Istrati la 
Lupeni" (Cristina Cioriță, 
clasa a X-a A); economie 
politică — „Fluctuația 
forței de muncă la I.P.L. 
Deva" (Viorica Fabian, 
clasa a Xl-a A); mate
rialism științific — „Mo
rala cultelor religioase" 
(Adriana Giurgiu, clasa a 
Xl-a B); istorie — .Co
muna din Paris și Româ
nia" (Diana Moga, clasa 
a Xll-a A) și .Lupta pen. 
tni instaurarea primului 
guvern democrat din 
România" (Alexandru Pi- 
hodî, clasa a XI-a B).

dovedindu-se cele 
disciplinele tehni- 
științe sociale, bio
chimie, fizică, ro-

PENTRU FURT
DIN AVUTUL OBȘTESC

Kantor Francisc din Cristur, condu
cător auto ia I.A.C.R.S.H. se af ă acum 
în perioada executării unei pedepse 
de un an închisoare, cu obligarea la 
muncă corecțională pentru infrac
țiunea de furt în paguba avutului 
obștesc. Pedeapsa i-a fost aplicată 
de către Judecătoria din Hunedoara, 
datorită faptului că inculpatul a în
cercat să sustragă din avutul CAP. 
Peștișu Mare cantitatea de 450 kg 
porumb. Surprins de către organele 
de miliție în timp ce transporta spre 
domiciliul său cantitatea de porumb 
furată, a fost reținut și deferit jus
tiției, care i-a aplicat pedeapsa pre
văzută de lege pentru asemenea 
fapte.

IN LOC SA AJUNGĂ ACASĂ, 
A AJUNS LA ÎNCHISOARE

Familia Grab din Borșa (Mara
mureș) aștepta cu dragoste părin
tească să le 
care mai avea 
la trecerea în 
Zadarnice însă 
ajungă acasă, 
voit să execute 
pentru infracțiunea de tîlhărie.

Inculpatul, aflat în stare -vădită de

sosească^ acasă fiul, 
doar citeva zile pînă 
rezervă din armată, 
așteptările. In loc să 
loan Grab va fi ne- 
o pedeapsă de 3 ani

A
In căutarea

unei competiții
(Urmare din pag. 1)

plimbarea noastră în cir
cuit - de la gatere, la ga
tere, 
tant
care
bună de placaj, de 180/90 
cm, se pot tăia două bu
căți de 176/43 cm pentru 
exportat in Libia, plus o ba
ghetă de marmură ce se 
poate lolosi la un orna
ment.

Ne-am despărțit și

Și mai aste impor- 
ochiul muncitorului 

știe că dintr-o placă

Ne-am despărțit și am 
reflectat muilt la tot ce am 
văzut și ascultat. Îmi ve
neau in minte mai multe 
titluri: „in căutarea unei 
competiții", „Documentare 
în circuit", „Ploaia albă", 
„Oameni la înălțime", „O- 
chiul muncitorului", „Bătălii ~ 
cotidiene cu marmura"/ 
„Despre simplitate"... Fie
care s-ar fi potrivit pentru 
cite un reportaj. L-am ales 
pe primul.

•2; -etate, i-a intîlnit întimplâtor pe 
cetățenii I. B. și I. I., care se în
dreptau pașnic spre casă. Și, fără 
nici un motiv, a început să-i loveas
că cu picioarele și cu pumnii pînă 
cind aceștia au căzut în neștire la 
pămint. l-a scormonit apoi prin bu-

FAPTE DIN INSTANȚA
zunare, sustrăgîndu-i lui I. B. suma 
de 5 000 lei și un ceas de mină.

Fapta sa a fost descoperită, ca și 
suma de bani , pe care o ascunsese, 
lată motivul pentru care inculpatul, 
în loc să ajungă acasă, o ajuns 
închisoare.

la

RECIDIVISTA Sl-A PRIMIT 
PEDEAPSA CUVENITĂ

Obișnuită să trăiască fără a munci, 
să-ți însușească din avutul altor 
persoane tot ce-i cădea în mină, 
îndeosebi obiectele de mare valoare, 
recidivista Aurelia-Cristina Bacinschi 
din Aiud, mama unui copil pe care 
l-a abandonat, vagabonda prin țară. 

■ în citeva rînduri, inculpato s-a de-

plasat și la Deva. Aici a acostat 
pe stradă mai multe fetițe în virstă 
de pînă la 10 ani, cărora le ofe
rea bomboane sau alte dulciuri, . iar 
apoi, în locuri dosite le fura acestora 
din urechi cerceii pe care-i valori
fica cu 2 000-2 500 lei perechea. De 
obicei opera în cartierul Gojdu.

Depistată de către organele de 
miliție, a fost deferită justiției și con
damnată.
cedentele
4 ani de

Avîndu-se în vedere ante- 
sale, inculpata va executa 
închisoare.

FURTURI DIN VAGOANELE C.F.R.

în apropierei Stației C.F.R. 
Nicolae Bănică, de loc 

Mare, județul Vîlcea (fără 
și Doina Munteainu, mo- 

copir, dădeau mereu iama

Locuind 
Subcetate, 
din Valea 
ocupație),, 
mă a trei 
în timpul nopții în trenurile care ga
rau în stația amintită. S-au specia
lizat în ruperea sigiliilor vagoanelor 
din care sustrăgeau diferite lucruri.

Recent N. B. și D. M. au rupt si
giliul unui vagon din care au sus
tras 3 lăzi cu sticle cu vin. Cum Ni- 
colae Bănica nu era la prima faptă 
de acest fel (anterior mai sustrăsese 
din unele vagoane 80 kg porumb 
știuleți și 45 kg orz) a fost condam
nat la 1 an și 6 luni, ic concubina 
sa la 8 luni închisoare.
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Ședința Prezidiului C.C. al Uniunii
Comuniștilor din Iugoslavia

I

BELGRAD 18 (Agerpres). 
- După cum informează 

Taniug, la Belgrad 
loc ședința Prezi- 
Comitetului Cen- 
Uniunii Comuniști- 
lugoslavia.

agenția 
a avut 
diului 
trai al 
lor din

In caclrul ședinței.. tova
rășul Dragoslav Markovici. 
președintele Prezidiului 
C.C. .1 U.C.I., a prezen
tat o informare despre 
rezultatele convorbirilor 
purtate cu tovarășul Nicolae 
Ceausescu, secretarul ge
nera! al Partidului Co
munist Român, președin
tele Republicii Socialiste

România, cu prilejul vizi
tei de prietenie efectuate 
in R.S.F. Iugoslavia la in
vitația Prezidiului R.S.F. 
Iugoslavia si a Prezidiului 
C.C. al U.C.I.

Prezidiul C.C. al U.C.I. 
a aprobat informarea pri
vind convorbirile dintre 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, și tovarășul Dra- 
goslav Markovici. preșe
dintele Prezidiului Comi
tetului Central al Uniunii 
Comuniștilor din Iugosla
via.

■ BUDAPESTA. - După 
cum transfdke agenția MÎI, 
sub președinția lui Janos 
Kadar, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U., la Buda
pesta a avut loc o plenară 
a Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar. Plenara a 
examinat și aprobat
poartele cu privire la pro
bleme internaționale 
tucle ț‘ 
rente ale perfecționării. în 
continuare, a sistemului 
de conducere economică.

jinul cererilor vizind demo
cratizarea societății sud- 
coreene, informează agen
ția ACTC. în cursul mitin
gului desfășurat cu acest 
pritej, studenții au cerut 
instituirea de măsuri de
mocratice in sistemul de 
învățămint și in societatea 
sud-coreecnă.

ra-

ac-
și la sarcinile cu-

Vizita delegației Organizației Pionierilor 
in Tunisia

TUNIS 18 (Agerpres). 
— In cadrul vizitei pe 
care o întreprinde in Tuni
sia. delegația Organizației 
Pionierilor, condusă de to
varășa Poliana Cristescu. 
președinte al Consiliuiui 
Naționa! al Organizat» ’ 
Pionierilor, a avut convor
biri cu Mahmoud Mes^aadi. 
președintele Camerei Dr- 
putațllor și Mohamed K a- 
iem, ministrul tineretului 
și sporturilor.

Exprimîndu-și înalta a- 
preciere față de politica

internă și externă a țârii 
noastre, gazdele au evocat 
bunele relații care există 
intre cele două țări și po
poare. contribuția 
!ă a tovarășului 
Ceausescu, 
ral al Par 
Român, 
publicii 
nia și a președintelui 
nisiei. HaMb Bourg 
ia întărirea 
prieteniei 
pe multiple 
popoarele

a

PROGRAMUL
activităților de la Universitatea Politică și 

Filiala DevaConducere
• Luni, 23 aprilie 1984, 

orele 17,00 — au loc 
cursurile anilor I și IV.

• Marți, 24 aprilie 1984,

de

au 
II și 
vor des- 
și Ia te-

orele 17,00 — 
cursurile anilor

Activitățile se 
fășura în sălile 
mele anunțate anterior.

loc
III.

ANUNȚ
LICEUL INDUSTRIAL Nr. 5 DEVA

încadrează :
• un paznic
# un maistru instructor conducere auto, 
încadrarea se face conform Legii nr. 57/

1974.
Pentru relații suplimentare, la telefon 21591.

■ WASHINGTON. - Prin- 
tr-o hotârire a președinte
lui Ronald Reagan, statul 
american New York a fost 
proclamat zonă calamitată. 
Decizia a fost luată 
urmare a pagubelor 
siderabile provocate 
ncmiei acestui stat 
puternicele uragane și 
dațiiîe catastrofale 
s-au p-odus în luna
tie. După cum s-o preci
zat. din cauza intemperii
lor au fost distruse un 
mare număr de locuințe 
și clădiri publice și au fost 
serios avariate rețelele de 
căi ferate și șosele, pre
cum și liniile de comuni
cații.

ca 
con- 
eco- 

de 
inun- 
care 
mor-■ BRUXELLES. - Corni- 

tetui Executiv al Confede
rației (vest-) europene a 
sindicatelor (GE3.), întru
nit in sesiune la Bruxelles, 
a examinat situația gravă 
de pe piața muncii, in 
condițiile in care 
ropa occidentală 
peste 19 milioane 
meri 
membre oie GE.E. 
registrele oficial 
milioane
Hate in căutarea unui loc 

muncă. Dintre ocesîea 
la suta sînt tineri sub 

de ani și op'oape 
motete femei* transmite 

cge^bc France Presse.

iwi, in 
» in Eu- 

există 
de șo- 

țările 
sint ’'în

cărca 13 
de persoane a-

Numai în

COMBINATUL DE PRELUCRARE A 
LEMNULUI SEBEȘ 

cu sediul în Sebeș, str. M. Kogâlniceanu 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.

■ BELGRAD. - In noap
tea de marți spre miercuri 
s-au produs o serie de cu
tremure in regiunea Mos
tar, R.S.F. Iugoslavia, cel 
moi puternic ovind 6 gra
de pe scara Mercalli, a- 
nunță agenția Taniug. Epi
centrul seismelor a fost 
situat la 30 km vest de 
orașul Mostar. Agenția pre
cizează că nu cu fost 
înregistrate pagube mate
riale.

gene-

In -Cupa -Komanier

DIX A MO — PETROLUL 1—2 (2—0)
— Corvi nul■ In semifinale Dinamo

, secretar 
rtidului C 
președintele Re- 
Socialiste Re

■ SEUL - Peste 2 000 
de studenți de Io Univer
sitatea Koryo din Seul au 
organizat o grevă in in
cinta universității in spri-

COOPERATIVA MEȘTEȘUG A REASC A
„MOȚUL" BRAD

execută la comandă
prin unitățile specializate

în preliminariile turneului olimpic

ROMÂNIA — IUGOSLAVIA 1—0 (1—0)
BRĂILA 18 (Agerpres).

— Stadionul 
din Brăila 
miercuri meciul dintre 
echipele României și Iugo
slaviei, contînd pentru 
preliminariile turneului 
olimpic de fotbal. Selec
ționata română a obținut 
victoria cu scorul de I—0 
(1—0), prin golul înscris, 
în minutul 28, de Mateuț. 
Au asistat peste 10 000 
de spectatori

Arbitrul cehoslovac Jo
sef Marko a condus ur
mătoarele formații: 
România : Mânu — Zare, 
Stancu, Iovan, Văetuș

municipal 
a găzduit

(Eduard). Mateuț. Ad. Po
pescu. Irimescu. Hagi. 
Cirțu (Lăcătuș). Coraș; 
Iugoslavia: St —
Stelnov, Katar.ee. Rada 
novici. Baljici. Gecrgcv- 
ski. Savevski. Stoikovici 
(Besici). Smajici (Ciurici). 
Pancev. Mânec.

în clasamentul grupei 
C europene. pe primul 
loc se află Iugoslavia — 
9 puncte (calificată pen
tru turneul de la Los 
Angeles). urmată de 
România — 8 puncte. 
Italia — 3 puncte și O- 
landa — 2 puncte.

u

BRAȘOV 18 (Agerpres). 
— La Brașov, în meci 
restanță din sferturile de 
finală aie „Cupei Româ
niei- la fotbal, echipa 
Dinamo București a intre, 

de 4—2
Petrolul

* au fost 
Mulțescu 
62). Au-

cut cu scorul 
(2—0) formația 
Ploiești. Golurile 
marcate de 1 
(min. 6 și min.

Azi. la Deva.

Mureșul Explorări —
Ecbipa de fotbal de- 

veană susține azi. de la 
orele 17.30. un nou meci 
amiral în compania unei 
divizionare B — Indus-

s E R1A L „20 000 de locuri sub w • //
mari

Este mai ușor să mergi pe solul Lunii decit să 
străbați nisipurile abisurilor oceanice. De la o anu
mită adincime încolo, scafandrul intilneste un ob
stacol insurmontabil : presiunea amestecului gazos 
necesar pentru a respira bine. Atunci, oceanele sint 
scrutate de după hublourile submersibilelor iar in 
adîncuri sînt trimiși roboți să muncească in locul o- 
mului. Nu e același lucru cu a evolua 
ceea ce se vede la 3000 m
sare...

liber^. dar 
adincime îndeamnă la vi-

gustin (min. 34), Dragnea 
(min. 89. din lovitură 
de la 11 m). respectiv,
Butufei (min. 59) și Băr- 
bulescu (min. 78. din lo
vitură de la 11 m).

în semifinalele com
petiției, Dinamo va întîl- 
ni pe Corvinul Hunedoa
ra, iar Steaua va juca 
cu Sportul Studențesc.

meci amical

Ind. sîrmei C. Turzii
tria sîrmei Cîmpia Turzii. 
Un nou prilej de a iua 
pulsul partenerilor din 
campionatul viitor...

se amină (I) (după „L’Unite")

I

MOBILIER DIN LEMN — dormitoare, su
fragerii, mobilă de bucătărie, biblioteci, fotolii, 
cuiere etc.

Pentru solicitanții din municipiul Deva se 
asigură transportul la centrul de prezentare al 
cooperativei, din B-dul Decebal.

x.

COOPERATIVA MEȘTEȘUGĂREASCA 
„MOȚUL" BRAD

EXECUTA vopsirea firelor de lină și tex
tile, curățarea chimică a îmbrăcămintei și spă
larea lenjeriei cu mașini și instalații speciale, 
în strada Guza Vodă, nr. 9.

Execută, de asemenea, lucrări gospodărești 
de curățenie la domiciliul solicitanților; te
lefon 50791.

publicitate

Aici este, poate, cheia 
pentru a înțelege istoria 
bunei noastre Terra; aici 
este sursa unor bogății 
de cîtăva vreme bănuite. 
Marea, oceanul ne mai 
rezervă multe surprize. 
Cucerirea adîncurilor, dar 
și a suprafeței mărilor 
abia a început... August 
1973: în largul Azorelor 
au fost efectuate plonjări 
la 2 500 m adincime ; 
pentru prima oară în 
inima riftului, această 
fractură aflată la mijlo
cul celor X>5 000 km ai 
lanțului muntos subma
rin. Aici, în acest «.rifl 
se naște crusta oceanică, 
cu o viteză de 2 pînă la

12 cm pe an. Spectacolul 
ce se oferă ochilor oceano- 
nauți^or este halucinant: 
o vale vulcanică cu acti
vitate lentă, lave proaspăt 
aruncate din fracturi și 
spărturi, îngrămădiri de 
roci, scurgeri bazaltice... 
și apoi depozite metali
fere de diverse culori — 
ecru, roșu, galben.

Ceea ce s1a descoperit 
ulterior în locurile mai 
active ale riftului este și 
mai spectaculos. în anu
mite zone ale dorsalei 
medio-oceanice, izvoare 
hidro termale aruncă o 
apă caldă, încărcată cu 
metale, în vecinătatea 
cărora trăiește o întreagă 
populație animală ce nu

datorează NIMIC soare
lui. Interesul științific 
este enorm. Interesul eco
nomic. de asemenea. De
oarece. Ia ieșirea acestor 
izvoare, elementele mi
nerale precipită sub for
mă de ..vetre-. O adevă
rată mină de fier și mag
neziu, fn stare aproape 
pură.

Cu timpul, campaniile 
de „recunoaștere" s-au în
mulțit. Astfel, a fost lan
sat un program 
formalist". 
continuarea 
științific stricto sensu. dac 
și explorarea perimetre- 
ior hidro termale. Se viza, 
totodată, alegerea 
cilor de analiză 
aprecierea 
men, ale 
economice 
ci al iști i — 
bănuite. Nu 
prea aproape 
exploatării. Este 
să fie gata pentru ziua 
cînd... Cînd ? „într-o ju
mătate de secol", spun 
unii experți.

„hidro- 
Obiectivul: 

studiului

tei ini- 
pentru 

feno- 
urmări

unui 
cărui 
— spun spe- 

sînt încă 
s-a ajuns 
de stadiul 

vorba

nu

Intr-adevăr, e mult de 
la speranță la realizare. 
Mai ales cind este vor
ba de noduli poiimetalici. 
despre care s-a vorbit 
atita. în anumite locuri, 
aceste conglomerate bo
gate in fier, cupru, ni
chel. cobalt. magneziu 
sint atît de numeroase, 
incit ai impresia că e 
de ajuns să te apleci 
pentru a le culege. 10 
kilograme pe metrul 
pătrat 1 Vai ! Acești fai
moși noduli zac Ia 2 000, 
3 000. 5 000 metri sub
apă . și încă nu se știe 
prea bine cum pot fi 
aduși la suprafață. Pen
tru a rentabiliza „opera
țiunea noduli", ar trebui 
strînse 5 000—10 000 tone 
pe zi, și încă de cea mai 
bună calitate. Or, aceasta 
elimină din perimetrul 
exploatării potențiale 
nele
este 
cele

unde densitatea 
scăzută, ca și 
greu accesibile.

(Va Urma)

V î N Z A R I

Dacia 1 300. piese 
Deva, strada 23 Au- 
147. (5211)
Dacia 1 300. stare
Hunedoara, telefon 

(5204)
1 100, preț con- 
strada Șt. O.

(5229)
stare foarte

Dacia

■ vind 
franceze, 
gust. nr.

■ Vind 
perfectă. 
13314.

■ Vind
venabil. Deva, 
Iosif, nr. 8.

■ Vind garaj
bună. Deva, telefon 11777. orele
16—M. <52161

■ Vind butelie aragaz. Deva, 
telefon 13576, 
Vuia 33.

strada Traian 
(5217)

R D E R I

legitimație ser- 
utilaj minier și

zo- 
lor 
pe

■ Pierdut
viciu. Uzina ___
reparații Crișcior. pe numele 
Jula Dan. O declar nulă.

(c. 1)
■ Pierdut legitimație ser

viciu, nr. 658, pe numele Iri- 
mia Gheorghe. eliberată de 
O.S.M. 2, Combinatul siderur
gic Hunedoara, o declar nulă.

SCHIMB DE LOCUINȚE

cu apartament două camere. 
Prefer Gambrinus, cantina res
taurant. teatru. (5214)

■ Schimb apartament trei 
camere, decomandate, Hune
doara cu similar Deva. Tele
fon 957/13815. după orele 19.(5233)

ANIVERSARI

■ Colectivul
forestiere transport Deva 
ginerului “ 
prilejul 
naștere 
sincere urări . ,
însoțiți de sănătate și bucurii!

(5240)
■ Colegii de la atelierul 

de proiectare I.F.E.T. Deva 
urează ing. Fulga Corneliu. cu ocazia pensionării, multă să
nătate. fericire si viață lungă.

(5242)
■ Cu ocazia aniversării a

18 primăveri. ta 19 aprilie
1984, părinții, sora Hanni. fra
tele Gigi și bunicii 
dragei lor Karina zile 
și fericite.

întreprinderii ’ 
de exploatare și 

__ _ adresează 
Corneliu Fulga, 

aniversării zilei 
Și

in- cu 
de 

al pensionarii, 
de ani mulți,

■ Astăzi, 
drag, Ebert 
50 de ani 
căsătorie, ii 
nălate și

urează 
senine 

..l>a mu lțl ani !“.
(5199) 

soțul meu 
împlinește 

de ani de 
multă să- 
Soția.

(5176)

eînd 
Petru, 
și 30 
urez

fericire.

C O M E M O K A R E

■ Schimb apartament două
camere Deva, Gojdu. cu a- 
partament 2—3 camere, cen
tral. Telefon 16224, după ore
le 17. . (5212)

■ Schimb garsonieră corv- 
fort I, Hunedoara, strada Poș
tei, Moo C 2. apartament 92,

■ Soția, fiul și rudele anun
ță cu aceeași durere celor 
ce l-au cunoscut pe scumpul 
lor soț, tată și bunic, Juraveli 
Pavel, 
priite, 
de la 
toare, 
gliere. 
tă.

că duminică, 22 ti
se împlinesc 6 săptămîni 
dispariția lui fulgeră- 
lăsîndu-ne fără mîn- 
Nu-1 vom uita nicioda- 

(5235)
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