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IRIGAREA 
LEGUMELOR

în Consiliul unic agroin
dustrial Brad, semănatul 
porumbului a început cu o 
oarecare întirziere față de 
alte zone din județ și se 
desfășoară intr-un ritm ne
uniform în cele 11 cooperati
ve agricole. In unități cum 
sînt C-A.P. Vata de Jos, 
Brad, Lunca Moților și Că- 
răstău îrcsămințăriie au în
ceput încă de săptămâna 
trecută și se acționează in 
mod organizat pe front larg, 
pentru finalizarea grabnică 
a lor. în altele, începutul 
este timid, lucrările tre- 
nînd, în mod ne justificat. 
Iar în citeva cooperative 
(Zdrapți, Rișca. Săliște, 
Ribița) semănatul porum
bului nici 
șat pînă 
prilie a.c.

gem la C.A.P. Mesteacăn. 
Era ora 11 și pe cîmjp 
nici o mișcare. în schimb 
sediul C.A.P. era plin de 
oameni. Printre ei, pre
ședintele cooperativei, Voi- 
cu Gherman, și inginera 
șefă, Maria Chîroiu.

— Unde se seamănă as
tăzi porumbul ?

— Nicăieri — ne răspun
de inginera Chîroiu. Acum 
ne pregătim să începem.

rul șef al C.U.A.S.C. Brad, 
inginera Maria Chiroiu a 
recunoscut eă, de fapt, 
nici n-a avut de gînd să 
semene porumbul cu 
gat complex și tot 
raportat c-a început 
mînțatul).

ORGANIZARE
RIGUROASA, RITM

DE LUCRU
ȘI CALITATE

ag ce
ea a 
însă-

HUN

lai jumătatea 
Cum arată

— Sîntem 
lunii aprilie, 
bilanțul producției de căr
bune de la începutul anu
lui, tovarășe director ?

— Am încheiat primul 
trimestru al anului cu un 
plus de 16 700 tone cărbu
ne. încadrarea în 
cientul de 
dus și 
bonificație 
7 000 tone, 
la începutul 
lunii apri
lie, producția 
realizată su
plimentar de
pășește 1000 tone și 
spori în continuare.

— Un succes cu totul 
deosebit, avînd în vedere 
că angajamentul minei pe 
întregul an era de 15 000 
tone. Pe ce căi a fost ob
ținut ?

— Printr-o bună 
zare a muncii în 
ran, lă majoritatea 
relor și abatajelor 
producție, la pregătiri 
transport. S-a întărit asis
tența tehnică pe schimburi, 
ordinea și disciplina în 
muncă, a scăzut numărul 
celor care lipsesc de la șut. 
Succesele dobîndite i-au 
mobilizat puternic pe toți 
minerii noștri. Retribuția 
lor a fost bună în fiecare 
lună. S-a creat astfel o at
mosferă de muncă anga- 
jantă pentru continua spo
rire a producției de cărbu
ne cocsificabil și energetic 
necesar economiei naționa
le — așa cum ne cere „Mi
nerul de Onoare" al ță
rii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care a fost în

repetate rînduri în mijlo
cul nostru.

— Cum se prezintă si
tuația pe sectoare ?

— La ora de față,

C.U.A.S.C. BRAD

ZECE 
ZERO

n-a fost declan- 
miercuri, 18 a-

ts SCRIPTE. 
PE OGOARE

consiliul unic ați 
că s-au semănat 
ha, dar încă nici 

început semănatul

ebefi-
calitate ne-a a-

O 
de 
De

Spre deosebire de C.A.P. 
Mesteacăn, la Lunca Moți
lor activitatea se desfășoa
ră ireproșabil. Pe tarlaua 
„Peste Criș" se aflau la 
datorie mecanizatorul Du
mitru Marian împreună cu 
loan Gligor, secretarul or
ganizației de partid a 
C.A.P. și Emil Jevuță. „E 
drept, este puțin mai com
plicat semănatul cu agre
gat complex — ne spune 
mecanizatorul — , în schimb 
execuți o lucrare de cea 
mai bună calitate, cîștigi 
timp și economisești com
bustibil".

Și la cooperativa din 
Vata de Jos se acționa in 
ritm bun. în „Belți", o 
parcelă întinsă din briga
da Ocișor, întâlnim, la lu
cru pe mecanizatorul Pavel 
Bașa. Alături de el se 
află Viorel Braica, pre
ședintele C.A.P., și coope
ratoarele Fica Ștefea. Na
talia Trifan și Lucreția 
Furdea, care asigurau ali
mentatul agregatului. „Am 
avut o pană 
la roata 
cei de la secția de meca
nizare au intervenit repede 
— relevă președintele. To
tuși, am pierdut ceva timp. 
Dar pînă se întunecă dăm 
gata parcela asta și ajun
gem la 40 ha semănate".

„ARTA" DE A-ȚI 
PIERDE TIMPUL

— La 
raportat 
deja 10 
n-ați 
porumbului.

— Nu știu cine, eu 
n-am spus asta ? — răspun
de inginera șefă.

— De ce nu lucrați la 
semănat cu agregat com
plex și faceți trei opera
ții în loc de una, pierzînd 
timp și consumînd motori
na în plus ?

— Cei de la S.M.A. nu 
ne-au echipat semănă
toarele cu cele necesare 
— vine replica inginerului 
șef. Eu le-am solicitat, 
dar ei așa mi-au trimis-o.

(N.N. Mai tîrziu, cînd am 
revenit la Mesteacăn îm
preună cu directorul S.M.A. 
Baia de Criș și cu ingine-

în vederea irigării 
culturilor de legume 
pe o suprafață de 40 ha, 
cu sprijinul acordat de 
G.I.G.C.L. Deva, la 
C.A.P. Hărău au fost 
finalizate lucrările la 
stația de electropom- 
pe. Ca urinare, există 
asigurate condiții bune 
pentru efectuarea udă
rilor în vederea asigu
rării apei necesare cul
turilor de legume.

înarmați cu realizările 
aflate în evidența consi
liului unic, realizări rapor
tate de către fiecare unita
te, și cu asigurările date 
de inginerul Florian To- 
muș, directorul S.M.A. 
Baia de Criș, că toate cele 
13 semănători aflate în 
dotarea S.M.A. au fost re
partizate unităților în per
fectă stare de funcționare, 
cu tot echipamentul auxi
liar necesar funcționării 
în agregat complex, ajun-

cu 
excepția sectorului IV, toa
te celelalte au lucrările de 
pregătiri în cărbune făcu
te, ceea ce asigură un ritm 
bun și în creștere al între

gii producții. 
Așa se face 
că de la în
ceputul lunii 
aprilie, sectoa
rele I, V, VI 
au înregistrat 
depășiri în

tre 900 și 1300 tone. Ga
rantat realizăm planul și 
la sectoarele II, III, IV, 
VII.

— Ce argumente aduceți 
în susținerea afirmației ?

— La sectorul IV a in
trat în funcțiune un aba
taj frontal și va mai înce
pe să producă unul la 
sfîrșitul acestui trimestru, 
în luna iunie își va începe 
activitatea un abataj ca
meră la sectorul III. Cu 
producția de cărbun ce se 
va obține aici se asigură 
recuperarea minusului în
registrat la acest sector și 
îndeplinirea planului pe 
întregul an. Tot un abataj 
cameră va începe să pro
ducă și la sectorul II. Deci, 
capacități de producție noi, 
care ne dau- certitudinea 
că mina Vulcan își va în
deplini exemplar planul 
anual.

— Aveți multe brigăzi de

cu ing.Convorbire
CRISTIAN DINESCU, 

director adjunct tehnic 
cu producția 

la I.M.

va

organi- 
subtc- 

sectoa- 
de la 

si

Vulcan

GH. I. NEGREA
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de cauciuc, 
semănătorii, dar

Cooperativa din Țebea 
avea pînă miercuri 23 ha 
semănate cu porumb, din 
cele 73 ha planificate.

MIRCEA LEPĂDATU

(Continuare în pag. a 3-a)

Deva. Controlul 
însămințării po
se efectuează cu

C.A.P. 
calității 
rombului 
atenție și răspundere.

Foto
N'ICOLAE GHEORGHIU

„Siderurgîstul"Grupul de cantine-restaurant 
distins cu Diploma pentru locul I pe țară 

de fruntaș in întrecereși titlul »

Devansarea termenelor de execuție- 
obiectiv prioritar al constructorilor

La cantina-restaurant „Si- 
derurgistul" din Hunedoa
ra a avut loc festivitatea 
de decernare colectivului 
de oameni ai muncii de la 
Grupul de can tine-restau
rant de pe lingă Combina
tul siderurgic Hunedoara, a 
Diplomei pentru locul 1 
pe țară și titlului de frun
taș în întrecere pe anul 
1983 în cadrul concursului 
„Cantina cu cele mai bune 
rezultate'', organizat de U- 
nicinea Generală a Sindi
catelor din România.

Este demn de relevat că 
încă din anul 1973 acest 
harnic colectiv, care asi
gură zilnic masa prin cele 
două cantine-restaurant, 26 
de microcantine și 32 bu
fete de incintă, pentru 
70 la sută din totalul oa
menilor muncii din combi
nat, s-a situat aproape an 

Ide an pe locuri fruntașe 
în întrecerea socialisto din-

tre unitățile de profil din 
țară, în ultimii doi ani ob- 
ținînd consecutiv locul I. 
in anul 1983, din totalul 
beneficiilor realizate, 2,7 
milioane lei au fost aloca
te în scopul îmbunătățirii 
meniurilor. în aceeași pe
rioadă, la principalii indi
catori financiari - desfa
cerea meniurilor pe bază 
de abonamente, desfacerea 
prin unități regim restau
rant, prin bufete și alte ti
puri de unități — s-au în
registrat, față de planul 
stabilit depășiri între 5,74 
și 6 la sută; comparativ cu 
anul 1972, volumul de des
facere și numărul de mese 
servite înregistrează creș
teri de 10 și, respectiv, 7 
ori. incepînd din anul 1981, 
unitatea își asigură consu
mul de came de porc din 
propria gospodărie anexă, 
renunțînd la repartiția din 
fondul centralizat oi sta-

tului, iar din sera de le
gume și din grădină s-au 
realizat anul trecut impor
tante cantități de rădăci- 
noase, roșii, ardei, castra
veți, ciuperci, salată, cea
pă și usturoi, în valoore 
totală de 481 824 lei.

Ce a stat la baza aces
tor rezuitate remarcabile ? 
Extinderea și modernizarea 
cu sprijinul conducerii 
C.S.H., a fermei de porci, 
construirea unei sere de 
legume în suprafață de un 
hectar, amenajarea unei 
grădini pentru zarzavaturi 
și a unui punct de sacri
ficare a animalelor, core
larea consumului de carne 
cu alte alimente, diversi
ficarea meniurilor, introdu
cerea în consum a unui 
mare număr de preparate

VALI ARDELEANU

(Continuare în pag. a 3-a)
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Călătorind cu autobuzul 
spre Petroșani, se poate 
observa înainte de intra
rea în comuna Baru o pri
mă schimbare. Panglica de 
asfalt este întreruptă de 
terasamentul unei căi fe
rate. Nu mai este vechea 
linie îngustă, ci o cale fe
rată normală. Mai apoi, din 
centrul comunei se făcea 
pe stânga un drumeag scurt, 
bătut cu piatră cubică. 
Drumul se oprea brusc în 
fața unei porți glisante, in
trarea principală a Fabri
cii de produse refractare 
Baru. Acum calea de acces 
este desfundată, poarta nu 
mai există. Și nici atelie
rele scunde ale fabricii nu 
se mai arată privirii. Cau
za ? Citeva construcții im
punătoare (între care se re
marcă o hală industrială 
imensă, deja îmbrăcată în 
sticlă și acoperită) au ră
sărit pe pămîntul din fața 
fabricii vechi și o acoperă 
cu totul. Tot așa, în dreap
ta, pe fostul loc viran s-au 
înălțat blocuri 
etaje.

Transformările 
punct al comunei 
multe și s-au petrecut ra
pid. O explicație ne dă 
primul om întîlnit: „Sînt 
Tiberiu Boța, șeful birou
lui plan din Fabrica de 
produse refractare Baru. 
Unitatea noastră este be
neficiarul acestor construc

ții care reprezintă, în fapt, 
o dezvoltare a perimetru
lui de producție și totoda
tă o modernizare a fluxu
lui.
rul principal de produse 
refractare pentru siderur
gie".

Vom deveni furnizo-

asigurării condițiilor pen
tru construcția liniei C.F. 
întregul voluim de lucrări 
ce ne revine va fi gata în 
luna mai a.c. Azi sîntem 
prezenți la decanter".

Ing. Doru Gaița, șeful 
șantierului de construcții

Ritm și calitate în realizarea 
INVESTIȚIILOR

• Pe șantierul 
Fabricii de produse 

refractare Baru

cu patru

în -acest 
Baru sînt

— Care este stadiul lu
crărilor ?

— Constructorii își fac 
datoria, aparțin întreprin
derii de antrepriză pentru 
construcții și reparații si
derurgice Hunedoara și au 
multă experiență. Vă pot 
informa că pe primul tri
mestru au o depășire la 
construcții-montaj de 29,57 
la sută. Cum sînt răspîn- 
diți pe acest șantier și cum 
reușesc să devanseze gra
ficele de execuție, e bine 
să v-o spună 
rect.

I-am căutat 
tori. Maistrul 
ceriuc: „Ridicăm stația de 
epurare și facem regulari
zarea rîului Strei, în scopul

chiar ei, di-

pe construc- 
Nistor Han

nr. 1 : „Aici este o lucra
re complexă, cu un număr 
mare de obiective distinc
te, care trebuie terminate 
nu numai repede, ci și în- 
tr-o ordine de priorități 
prestabilită, întrucît se lea
gă, comunică între ele. Un 
anumit stadiu de execuție 
al unuia determină, logic, 
pe celelalte. Este vorba, 
în special, de stația de 
preparare, unde punctele 
de amestecare, șamotizare, 
concasare și presare se 
leagă între ele. La toate 
s-a terminat structura de 
rezistență și se lucrează la 
finisări".

Perimetrul de construc
ție este mare. Șt numărul, 
oamenilor la fel: peste 300 
constructori hunedoreni sînt 
prezenți zilnic pe șantier.

MARIN NEGOIȚA

(Continuare in pag. a 3-a)
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COPIII — LIANTUL FAMILIEI

0 mamă cu multi copii are 
multe suflete intr-unui singur

Elena Magda dsn satul 
Rapoltu Mare este o fe
meie cu obraji roșii, cu 
privire senină și voce dc- 
moală. Cînd vorbește de
spre ea, despre munca ei, 
n-o face in-prea multe cu
vinte.

— Ce să vă zic ? Am 
muncit nouă ani de zile la 
grădina de legume, iar de 
12 ani sînt îngrijitoare de 
animale în ferma zooteh
nică. Am o muncă frumoa
să. îmi plac tare mult 
animalele. Cîștig bine. îmi 
fac datoria.

— Vorbiți-ne despre fa
milia dumneavoastră.

Elena M. și-a potrivit cu 
un gest scurt baticul, s-a 
așezat mai comod pe scaun. 
Vocea i s-a Încălzit:

— Despre familia mea 
v-aș putea vorbi o zi în
treagă și tot nu mi-aș ter
mina cuvintele.

— Sînt așa de multe de 
spus ?

— Sînt Că am o familie 
care i-a dat tării trei fe
ciori ca brazii și o fetiță 
de care sînt mîndră. Eu. 
încă de cînd m-am iuat 
cu bărbatu-meu Horea — 
asta a fost prin 1958 — 
am vrut să am copii, să 
fiu mamă, să aduc pe lu
me suflete; pentru că o fa
milie fără copii este ca o 
zi mohorîtă și înghețată_

— Chiar așa ?
— Chiar așa. Păi ce fe

meie este aceea care nu-și 
împlinește darul de la na
tură, acela de a fi mamă, 
rolul în societate, acela de 
a da țării vlăstare tinere, 
viguroase ?

— Dumneavoastră ați a- 
vut de patru ori bucuria 
de a fi mamă. Ce înseam
nă această bucurie ?

— Nu știu să explic, dar 
am să vă spun ce-am sim
țit la fiecare naștere. La 
prima, cînd a venit pe lu
me Retnus-Nicolae, a fost 
o mare fericire în sufletul 
meu. Era primul copiL 
Cînd l-am născut pe Do.-u, 
m-am bucurat că are Re
mus cu cine să se joace. 
La a treia naștere, cînd 
i-am dat viață lui Mircea, 
m-am bucurat tare și a- 
tunci, dar aș fi vrut să fie 
O fată. Soțul meu era tare 
tnindru de feciorii lui, dar 
mi-a înțeles dorința. Și iată 
că am avut-o și pe Dorina.

— Cum i-ati crescut pe 
CODII ?

Privirea Eenei M s-a 
nmhrît pr?țîn» ria* nrrrjti 
preț de citeva clipe. S-a 
luminat din nou.

— Bărbata-mec Horea
s-a imoo.r.ăviț și 1 
pensionat după ce a 
pe lume fetița. Am 1 
atunci că greutatea

fost 
s: 

fa-ni-
liei cade mai mult pe a- 
merii mei. M-am indărjit
și nu m-am lăsat. Pe c 
i-am crescut de mici
respectul pentru dreptate 
și cinste. Am fost biindă 
cu ei dar și aspră cînd a 
fost cazul. De mică i-am 
luat cu mine la lucru in 
grădină și la zootehnie și 
le-am sădit în suflete că 
trebuie să fie oameni în
tregi, să le placă munca, 
să se poarte bine, să-și 
facă datoria ce le revine, 
potrivit cu vî.-sta fiecăruia.

— Ați reușit asta ?
—— Da. Toți copiii au în

vățat și învață bine, au 
avut și au o purtare bună 
in școală. Reruns este zu
grav, s-a căsătorit cu o 
fată bună din Bălța, care 
aștept să-mi aducă primul 
nepot. Dom esse c_r~ir.gar 
la IM. Orăștie Mircea este 
elev la Liceul silvic din 
Deva. Dorina e elevă pe 
clasa a III-a la școala din 
satui nostru.

— Cum s-au împăcat 
trei flăcăi cu sora lor mai 
mică ?

— Foarte bine. De cite 
ori vin acasă u aduc dte 
un mic dar Dorinei. La 
rîndui ei fata ține mult la 
fiecare frate. Cînd a ple
cat de acasă Remus a pUns 
multă vreme. Acum mă a- 
jută să-l pregătesc pe Do- 
ru pentru armată și are 
lacrimi în ochi.

— V-a fost greu ?
— Mi-a fost, mai ales că 

am umblat mult cu băr
batu-meu pe la doctori. 
Dar de ce era povara pe 
umeri mai apăsătoare, de 
aceea mă indirjeam. A mm 
că sînt mari copiii, nu este 
bucurie mai mare pentru 
mine ca atunci cînd ii văd
sănătoși și buni, în rind 
cu lumea. O mamă are a-
titoa suflete ciți copii a 
adus pe lume și a crescut 
Eu așa cred.
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*Mz«urm4ena 4e sncouje Hunedoara. Comunista Viorica 
Mesa, na dwrrr cete mai destoinice ți harnice mund- 
«•are, taereazl pe • grapă de șase mașini de tricotat, exe- 

rariad namai produse de calitate și depășindu-și lună de 
laad sarcinile de plan.

A nu spune niciodată: 
asta nu se poate

- Garanția a tot ce am 
rea Uzat — am în ceput mun
ca la 17 ani, ca brigadier, 
fi apoi aici, la secția A.C.R. 
a I.A.C.R.S. Hunedoara, 
m-am calificai ca mecanic 
auto - a fost climatul de 
ordine fi de disciplină pe 
care mi l-am impus mie în
sumi fi colectivului cu care 
lucrez de cîteva decenii.

Modest, cu vorbe cîntări- 
te, muncitorul specialist 
Gheorghe Han ga n a rezu
mat doar într-o frază tot 
ceea ce ar cuprinde poate 
altele zeci. Despre drumul 
de la ucenic la mecanic 
auto fi apoi la specialist ca
re a însemnat strădanii, zile 
de muncă fi de învățătură, 
despre efortul suplimentar 
tind sarcini urgente ale sec
ției îi cereau să rămînă pe
ste orele de program, să e- 
fectueze recandiționări fi asi
milări de piese, să repare 
pompe de injecție fi carbu
ratoare fără de care ar fi 
fost perturbat bunul mers al 
producției în celelalte sectoa
re ale unității, ne-au vorbit

colegii lut, părtafi deopotri
vă la muncă fi la împliniri.
- Împreună cu țelul de e- 

chipă Constantin Nicoară — 
ține să adauge Vasile Răduț, 
secretarul organizației de 
partid a secției, Gheorghe 
Hangan a realizat o ino
vație. Este vorba despre dis
pozitivul de cuplare a pom
pelor de injecții la bancul 
de centricubat. In cadrul 
secției a deschis un atelier 
de reparat pistoale pentru 
implantat bolțuri. Este cel 
care a sădit în conștiința ce
lorlalți oameni al muncii con
vingerea că finalizarea co
rectă a oricărei acțiuni în
cepute onorează titlul de 
muncitor cu înaltă pregătire 
profesională.

L-am întrebat care-i secre
tul aprecierii de care se 
bucură în mijlocul colecti
vului. „.„.Eu nu-mi permit 
nicicînd să spun „Asta nu se 
poate" — ne-a răspuns cu 
aceeași zgircenle în vorbe 
comunistul Gh. Hangan, con- 
centrîndu-fi mai departe a- 
tenția la recondiționa rea li
nei piese.
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Trei membri ai aceleiași familii 
s-au molipsit de aceeași „boală" -trîndăvia

JPrimîi care ne învață 
ce-i munca și oe înseamnă 
ea pentru individ, pentru 
societate sînt părinții. îm
plinirile, toate &ir»t rezul
tatul unei existențe baza
te pe adevăruri: dai, ca 
să primești'. Cuvintele 
frezorului Comei Romo- 
șan de la secția mașini- 
uaelte a întreprinderii me
canice Orăștie exprimă o 
părere înaintată despre 
sensurile adevărate 
muncii. Ele ne-au 
venit in minte ca un 
motiv în răstimpul în 
parcurgeam rândurile 
atrăgeau atenția 
situației de 
membrilor familiei 
Gbeorghe din Orăștie, un 
caz deosebit de grav. Pen
tru că atitudinea de igno
rare a datoriei de a munci 
cu folos pentru propria fa
milie și 
și. mai 
timpului 
luri este 
familie.

neavoastră. cînd am lucrat, 
am fost prin circiumi T 
Dar acum n-am ce face 
toată ziua — încearcă să 
se disculpe Borca Gheor
ghe care, în jurul orei 
13,00, gătit ca do sărbătoa
re, se afla la restaurantul 
.Rapid", după ce trecuse 
pe la bufetul cel mai a-

să-1 transfere acolo". Dar 
nu s-a mutat, iar băiatul 
n-are nici o ocupație și nu 
frecventează nici cursurile 
școlare. La școală aflăm 
că i s-a aprobat cererea de 
plecare la Sibiu. Problema 
este însă: oare dirigintele, 
profesorii, foștii colegi și-au 
pus întrebarea ce face la

ale 
re- 

lait- 
care 
care 

asupra 
parazit! a 

Berea

Nici muncă fără pîine, nici pîine fără muncă

pentru societate 
mult, petrecerea 
zi de zi in loca- 
extinsă. în aceeași 
de la tată la fii 
minor și celălalt,

la rîndui lui, părinte.
— Ce să fi făcut fără 

servici ? Spuneți și dum-

propiat de locuința sa din 
strada Tudor Vladknirescu.

In această vreme, ușa 
casei de la nr. 30 nu este 
zăvorită, iar înăuntru pa
turile vraiște, dezordine de 
nedescris. „Maria, nevasta 
Iui, lucrează la „Chimica" 
— ne spune Cornelia To
ma, sora și vecina lui Gh. 
Borca. Băiatul 
Petru Artur, ar trebui 
fie la școală, dar l-au 
tras_.“.

întrebat de ce și-a 
tras băiatul de la școală, 
ne răspunde: _Am vrut să 
mă mut la Sibiu și am fă
cut cerere la direcțiune

cel mic, 
să 

re-

re-

ora aceasta Borca Petru 
Artur, din clasa a VIII-a ?

Dar și fiul cel mare, 
Gheorghe Borca (poartă 
numele și prenumele ta
tălui), care la rîndui lui 
este tată a patru băieți, 
între 6 și 11 ani, a apucat 
pe-o cale întortocheată.

Ziua-n amiaza mare l-am 
găsit dormind, ca pe-un 
trîntor, fără grija obișnui
tă a părintelui pentru fa
milie.

— Nu o dată i-am spus 
să meargă la lucru, că eu 
nu pot întreține toată casa 
din cîștigul meu — se plîn- 
ge tînăra-i soție, Mihaela.

Avem datorii și la asocia
ție, copiii de cite n-au ne
voie la școală !

— Mîine mă duc la I.M.O, 
A fost aici la mine un in
giner. El a adus și sticla 
de vin. A zis să merg că 
mă ajută să mă încadrez 
și am să merg că-s doar 
strungar de meserie, cali
ficat încă la vîrsta de 19 
ani — promite Gheorghe 
Borca cu ochii înroșiți de 
băutură și de somn.

Numai că promisiuni a 
făcut, și el și tatăl său, 
nenumărate în fața orga
nelor de miliție. Ce au de 
spus acum în fața opiniei 
concetățenilor lor ? Pen
tru că nici unui om co
rect din oraș nu-i sînt 
indiferente asemenea apu
cături nedemne, periculoa
se pentru societate, mai cu 
seamă că 
a devenit 
încă de la 
ne, pentru
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„boala" tatălui 
molipsitoare, 

primele ei sem- 
cei doi fii ?

igină realizată de : 
ESTERA ȘINA, 

TRAIAN BONDOR

Ați pierdut cea mai de preț moștenire - dragostea față de părinți!
- Fii bun, dragă, trimite 

să vină Monu la mine. 
Dă-i un telefon. Și toți la 
un loc, cu Viorel și cu Je
nica, să vadă ce-o <! — 
mine...

Bătrîna vorbește cu 
tate, făcînd pauză 
fiecare cuvînt. A ostenit. A 
obosit-o drumul din celă
lalt capăt al satului pînă 
la primărie.

...Dar a obosit-o mai cu 
seamă dorul de fiul ei de 
la Hunedoara, de Monu, 
cum îl alintă încă pe So
lomon, pe care nu l-a vă
zut de multă vreme, dorul 
de ceilalți doi, de aici din 
Turdaș, Jenica și 
care nu vin să-i 
de grijă, pe care-i vede 
doar rar.

„Bâtrînica a rămas sin-

fi cu

greu- 
după

Viorel, 
poarte

gură să-și ducă zilele. Și 
are 87 de ani*. (Maria 
Marcu).

«Tot sotu-i revoltat, mai 
ales pe cel mare, pe Vio
rel, cu situație frumoasă. 
Argumentează că el a re
nunțat la casa părintească 
în favoarea celorlalți doi 
frați*, (loan Stoica).

„Cel din Hunedoara, So
lomon, susține că fratele 
mai mare e obligat s-o țină 
pe mama lor, pentru că 
lui i-au dat părinții prima 
casă pe care au avut-o... 
Și Jenica-i și ea de ace
eași părere* (Dumitru Tur- 
cu și Miron David).

Casa familiei Meștereaga 
Viorel, fiul cel mare al Ro- 
maniței Meștereaga este 
una dintre construcțiile im
pozante ce se-nșiruie 
de-a lungul șoselei princi-

pale. Sunăm. Ne-ntimpină 
un bărbat între două vîrste, 
care, bănuind probabil de 
ce l-am deranjat, închide 
cu grijă poarta în urma 
sa, astfel că dialogul, pur-

ANCHETA

să fie cit mai

izolată, la capătul comunei, 
casa bătrinească. Curtea 
și grădina — lăsate în pa
ragină. Ca și încăperile 
locuinței. Romanița Mește- 
reaga încearcă să se odih-

sociala

tat in stradă, 
scurt...

întrebării noastre firești 
„de ce v-ați părăsit ma
ma ?“ — îi răspunde: „Ieri 
am fost la ea, i-am dus de 
mîncare, dar aici la mine 
n-am unde s-o țin... Am fa
milia mea*.

...La 200 de metri de aici, 
după ce străbatem o por
țiune de-a lungul căreia 
nu sînt construcții, se află.

nească; n-o prea lasă însă 
durerile. Cu mîinile-i um
flate încearcă să prindă 
învelitoarea, s-o tragă peste 
genunchi.

— Cînd a fost Viorel să 
vă vadă ?

— A venit ieri după ceva 
fîn. Dar n-a 
l-am văzut... 
chiriașii...

— Mîncare
- Nu...

intrat... Nu 
Mi-au spus

v-a adus ?

— Dar pe Jenica, de cînd 
n-ați văzut-o ?
- Cam demult. A 

alaltăieri Eugen, băiatul ei, 
pe la mine. Copiii mei nu 
mă mai recunosc că eu îs 
mama lor. Nu vrea nimeni 
să caute de mine... Dacă 
mai am zile, ce să fac ? 
Chemați-I pe Monu cit mai 
degrabă...

Plîngînd, mama-și chea
mă copiii. Ii cheamă cu a- 
ceeași dragoste statornică 
cu care i-a învățat să facă 
primii pași, le-a vegheat 
somnul și i-a apărat de 
boli, le-a pregătit masa de 
fiecare zi, le-a croit dru
mul în viață.

...Anii au trecut. Copiii 
au, la rîndui lor, copii, au 
casele și rostul lor. Bătrî- 
na lor mamă a ajuns însă

fost

să aibă nevoie de un spri
jin. Cîtă vreme i-a trăit 
bărbatul, și-au purtat de 
grijă unul altuia. Dar el 
s-a petrecut din viață, și 
de-atunci ea a devenit mai 
slabă, mai bolnavă. Și l 
mai acum, acest ajutor 
vine.

Dincolo de obligația 
întreținere, derivată 
Codul familiei, copiii au și 
datoria morală să-și între
țină părinții. Fapta lor este 
cu atît mai condamnabilă 
cu cit, deși au situații ma
teriale bune — cei doi bă
ieți lucrează Ia C.S. Hune
doara - fiecare vrea să 
scape, să pună în sarcina 
celuilalt grija ocrotirii ace
leia care le-a dat viață, 
făcîndu-șî reproșuri cu pri
vire la moștenire.
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„Știm să nu ne facem greutăți"
— Acum predațl „schim

bul" colegei dumneavoas
tră. Ați avut probleme deo
sebite ?

— Nu. Cînd se respectă 
disciplina, curățenia, ordi
nea, nu se ivesc probleme 
deosebite. Și, apoi, noi am 
învățat, știm să nu ne fa
cem greutăți. Ne mîndrim 
cu internatul, nostru, eu 
ambianța ce s-a creat aici.

Fiică de miner din Ghe
țari, Niculina Malea, elevă 
în anul I A la școala pro
fesională a Liceului indus
trial nr. 2 Hunedoara, ne 
introduce în ambianța in
ternatului în care sînt găz- 
duiți 144 de școlari de la 
această unitate de învăță- 
mînt. Din încăpere în în
căpere ni se relevă apre
cierile Niculinei.

Camera nr. 13. Ordine, 
curățenie, mină de gospo
dar. „Ar fi o rușine pen
tru noi să nu păstrăm și 
să nu înfrumusețăm am
bianța camerei în care lo
cuim. Sîntem și în între
cere pentru aceasta. O în
trecere între camere și tot 
între ele au loc și spec
tacole. Noi am prezentat o 
brigadă artistică". (Ana 
Clemente, clasa I B, școala 
profesională).

Camera nr. 14. Aceeași 
ambianță pe care o cre
ează ordinea și bunul gust 
în aranjarea încăperii. „Ne 
pare rău că în acest an, la 
absolvirea liceului, vom 
părăsi internatul unde am 
fost ca într-o familie. Am 
obținut locul II pe cămin

în întrecerea pe camere și 
locul II și la concursul ar
tistic. Beneficiem de toate 
condițiile, avem zilnic apă 
caldă, mîncarea este bună, 
timpul liber ne este orga
nizat cît mai plăcut, cum 
am putea răspunde acesto
ra decît prin strădanie la 
învățătură și practică, și 
prin disciplină ?“ (Maria 
Stana, Cornelia Lăzăruț — 
din Țebea — clasa a XlI-a 
C cu profil de țesătorie, 
Mihaela Gherman — din 
Simeria — clasa a X-a, țe
sătorie).

Internatele școlare 
să devină a doua 
familie a elevului

Camera nr. 25. Pe Dori
na Timofte, Elena Hodo- 
reanu, Rodica Udișteanu 
le-am aflat, ca pe multe 
dintre colegele lor, lucrînd 
cu talent la mileurile ce 
vor împodobi încăperea în 
care domnește ordinea și 
curățenia. „Sîntem moldo- 
vence, din Tg. Frumos, și 
am venit la Hunedoara să 
învățăm meseria pe care, 
peste mai puțin de doi ani, 
o vom practica-o în fabri
ca de încălțăminte din ora
șul nostru". „Și ce ați în
vățat în primele două tri
mestre de școală în ce pri
vește viitoarea meserie?". 
„Știm de pe acum să lu
crăm la mașini de îndoit, 
de croit, subțiat, netezit..".

CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ
(Urmare din pag. 1)

Miercuri, însă, așa de bine 
a fost organizată activita
tea incit nu s-a semănat 
nici un hectar. Inginerul 
șef Ștefan Moise ne lă
murește :

— Astăzi am hotărît să 
nu semănăm porumb, ci 
să începem însămînțatul 
trifoiului.

— De ce ?

— Asa m-am gîndit 
eu... (? I)

— Dar nici trifoi nu se- 
mânați. Și este deja a-
miaza.

— Da, fiindcă mașina
noastră de semănat este
stricată (de mai multe
zile — n.n.) și așteptăm 
s-o aducă pe cea de la 
Ribița.

La aceste replici, consi
derăm că orice comenta
riu este inutil.

Devansarea termenelor de execuție-
obiectiv prioritar

(Urmare din pag. 1)

Circa 250 dintre ei sînt 
cazați în comună și călă
toresc o dată pe săptăimî- 
nă acasă, la Hunedoara. 
Au înțeles că trebuie să-și 
intensifice ritmul muncii, 
iar rezultatele obținute îi 
răsplătesc. Stația de des
cărcare a materiilor prime 
este gata. Stația de ardere 
și depozitul de produse fi
nite, aflate într-o hală cu 
trei deschideri, sînt închi
se și acoperite. Au mai 
fost, de asemenea, construi
te silozurile de expediție, 
stațiile și rețelele electri
ce, electrofiltrele și filtre
le cu saci.

Lucrările de construcții 
la hala monobloc au fost 
conduse de șeful lotului, 
sing. Augustin Rus și de 
sing. Dorel Lamei. Dulghe
rii Felechi Moise și Mace
don Pop, fierar-betonistul 
Vasile Pa seu și alții nu 
și-au dezmințit renumele 
cîștigat în construcțiile an
terioare.

în interiorul halei lu
crează acum la înzidirea 
cuptoarelor șamotorîi Ko
vacs Iuliu, Iosif Rîbu și 
Ioan Toth (am numit doar

al constructorilor
trei dintre ei), conduși de 
maiștrii Nolică Mareș și 
Stelian Negreanu.

La electrofiltre, la cen
trala uzinală de aer com
primat, silozurile 1 expe
diție și în alte puncte lo
cul zidarilor și dulgherilor 
a fost luat de oamenii lui 
Kalos Arpad, maistru mon- 
tor și ai lui Szocs Istvan, 
maistru instalator.

De fapt, după cum ne-a 
declarat Mircea Bârsan, in
giner șef al I.A.C.R.S.H., 
toată partea de construcții 
va fi gata în luna iunie 
1984, iar pe șantier vor ră- 
mîne montori, instalatori 
și șamotori. Pentru argu
mente apelăm tot la cifrei 
s-au turnat 22 000 mc be
ton și mai sînt de turnat 
sub 1000 mc (la acoperi
șurile de azbociment s-au 
realizat 6000 mp). Șamoto
rii au pus în operă ptnă 
acum 4 200 tone material 
și mai au de introdus 
10 000 tone. Ceea ce au fă
cut constructorii pînă a- 
cutm, pe toate fronturile de 
lucru, reprezintă o devan
sare a graficelor și certi
tudinea că această impor
tantă dezvoltare va fi pu
să în funcțiune la termen.

Mica industrie artizanală, 
întîlnită în internat, este 
rodul activității din cele 
două cercuri de profil, 
conduse de Maria Marcan, 
Aurora Rusu, Cornelia Ma- 
tache care înțeleg că mun
ca de pedagog are e arie 
nelimitată de educare. 
Două cercuri artizanale și 
un altul artistic-sportiv fac 
orele libere ale elevilor — 
după ce se încheie progra
mul de meditații — deo
sebit de plăcute și instruc
tive. întrecerile de fotbal 
și șah se află la faza „pe 
camere", ca și concursul 
gospodăresc sau artistic.

In camera 4, ocupată de 
băieți, aflăm de la Remus 
Chitic cît de atractive și 
plăcute sînt serile cultura
le, iar fetele ne spun eă 
cercurile de lucru de mină 
se transformă în adevărate 
șezători. întrecerile artisti
ce se desfășoară în fața u- 
nor jurii care, deși sînt 
formate din elevi, își dove
desc competența.

— în urma acestui con
curs artistic selectăm vii
toarele talente pentru for
mațiile cu care liceul se 
va prezenta în actuala e- 
diție a Festivalului națio
nal „Cîntarea României" 
— ne spunea prof. Cleopa
tra Pup, director adjunct 
cu probleme educative, ca
re ne-a convins, în nu
meroase prilejuri, de talen
tul său în organizarea u- 
nor momente artistice în
cununate cu lauri.

La internatul liceului in
dustrial nr. 2 — modera, 
elegant, curat, în care fie
care încăpere are nota sa 
de originalitate — elevii 
așteaptă cu interes acțiu
nile educativ-distractive. 
Se știe că acestea au loc 
doar dacă ei, elevii, le me
rită. Chiar și discoteca (cu 
momentele ei educative a- 
parte) se organizează aici 
doar atunci cînd benefi
ciarii o merită. Și cum aici 
elevii au învățat să nu-și 
facă singuri greutăți, serile 
de discotecă se anunță eu 
participarea reputatei for
mații „Canon" și a cenaclu
lui literar „Lucian Blaga", 
cu jocuri distractive, cu 
„dansul inimioarelor" sau 
chiar cu „Hora moldove
nească" a moldovencelor 
din internat, divertismen
tul îmbinîndu-se firesc cu 
educativul.

LUCIA UCIU

Sesiune de
comunicări

„Organizația pionieri
lor — școală a educației 
comuniste, revoluționare 
a copiilor" a fost tema 
unei prestigioase reuniuni 
științifice, desfășurate 
miercuri la Casa de cul
tură din Dgva. înscrisă 
în manifestările ce pre
merg aniversării a 35 de 
ani de la crearea Orga
nizației pionierilor, la se
siunea de comunicări și 
referate au participat 
personalități ale vieții 
științifice și culturale din 
țară, președinți ai consi
liilor comunale, orășenești 
șl municipale ale Orga
nizației pionierilor din 
județ, directori adjuncți 
cu probleme educative 
din școli, cadre care mun
cesc cu pionierii.

23 de comunicări, de 
reală valoare științifică 
și documentară, au dat

și referate
reuniunii de la Deva un 
larg caracter de schimb 
de experiență. De mare 
interes s-au bucurat co
municările „Caracterul re
voluționar al activității 
pionierești din țara noas
tră" (susținută de conf. 
univ. dr. Mircea Ștefan, 
reputat cercetător al is
toriei organizațiilor de 
copii șl tineret din Româ
nia), „Contribuția litera
turii la educarea comu
nistă a copiilor" (scriitor 
Ion Grecea), ca și inter
vențiile profesorilor Emi- 
lian Bondor, loan Stere, 
Carmen Pătrașcu, Elena 
Coman, Anca Moldovan, 
Ovidiu Vlad, Aurelia Bo- 
roacă, Vasile Pop, Emi
lia Călinescu, înv. Ma- 
rioara Vîlceanu, educa
toarea Silvia Urs și mulți 
alții.

„Succesele ne 
mobilizează, 
producția de 

cărbune 
crește"

(Urmare din pag. 1)

Grupul de cantine— j 
restaurant !

(Urmare din pag. 1)

din pește. Dar și preocu
parea constantă a bucată- 
reseior Maria Briciu, Eli
sa beta Petroi, Alexandra 
Surd, Valeria Cro’rtoru și 
Victoria Bucur, pentru asi
gurarea calității prepara
telor, a ospătarelor și bufe
tierelor Lucreția Papoi, E- 
lena Drăghici, Maria Min
ciună, pentru o servire ire
proșabilă a abo-naților, a 
muncitorilor Romulus Stin
gă, Aurica Mezinca, Roza- 

i lia Buia, Susana Csokmoi, 
Maria Crrstescu, Ileana An- 
gheloiu, □ responsabilului 
de depozit loan Hodor — 
fruntași în întrecerea socia
listă pe anul 1983 — pen- 

( tru a-și îndeplini cu con
știinciozitate sare mile la lo
curile de muncă, gospodă
ria anexă, carmangerie, 
depozite sau silozuri. Stră
daniile aceluiași colectiv 

l

al grupului de cantine-res- ț 
taurant, condus cu compe- i 
tentă de Zuckerberger Ăn- ’ 
drei, pentru asigurarea in ț 
continuare a unui bogat l 
fond de marfă necesar „fa- / 
brrcilor de mîncare" sînt * 
relevate și de actualele i 
preocupări. Au fost însă- < 
mînțate în sere legume > 
timpurii, sînt în curs de 
recoltare 5 tone de ciu- 1 
perei din prima perioadă, ) 
ca și fertilizarea unei su- ) 
prafețe de 15 ha teren a- i 
gricol, repartizat de con- , 
siiliul popular municipali, 1 
pentru a fi cultivat cu nu- 
trețuri necesare animalelor / 
din ferma proprie, amena- J 
jarea unor spații pentru ț 
îngrijirea a 2 000 de găini 1 
ouătoare. Toate acestea, în / 
scopul preparării unor me- ț 
niuri consistente, bogate in i 
calorii, al realizări» de be- 1 
neficii care vor permite 
ieftinirea în continuare a ) 
mesei servite a bonați lor. I

mineri care se disting zl 
de zi în munca din sub
teran ?

— în primul rînd cele 
de la sectorul V, conduse 
de Traian Borșa, Ioan Bud, 
Paraschiv Ciurăscu. La 
sectorul I — Mihai Dudes- 
cu, Mihai Neșțian, la sec
torul VI — Gheorghe Bu- 
huțan, Mihai Poci, la sec
torul VII — loan Calotă, 
Mircea Murărașu. De fapt, 
acordăm mare atenție omo
genizării tuturor brigăzi
lor. în acest sens, briga
dierul Traian Borșa a lan
sat inițiativa „Brigada fă
ră nemotivați", inițiativă pe 
care vrem să o generali
zăm.

— Ce atenție se acordă 
la mina Vulcan calificării, 
ridicării calificării și per
fecționării pregătirii pro
fesionale a minerilor, a ce
lorlalți oameni ai muncii ?

— Consiliul oamenilor 
muncii și comitetul sindi
catului, avînd în perma
nență îndrumarea comite
tului de partid, au întoc
mit un amplu program de 
acțiune în acest sens. A- 
vem cuprinși în cursuri de 
calificare 165 de muncitori 
pentru meseriile de mineri, 
mecanici, topografi. Alți 
1240 muncitori urmează 
cursuri de perfecționare. în 
total, anul acesta vom ca
lifica 347 mineri, 50 meca
nici mașini și utilaje, 25 e- 
lectricieni.

Minerii de la Vulcan 
sînt mai mult ca oricînd 
stăpîniți de dorința de a 
extrage mai mult cărbune 
pentru puterea țării. Reali
zările obținute le dedică 
marilor evenimente politi
ce ale anului — împlini
rea a patru decenii de li
bertate pentru țară și Con
gresului al XIII-lea al 
Partidului Comunist Ro
mân.

• — • — • — • — • — • — • — • —

SĂPTĂMÎNA VIITOARE LA TELEVIZIUNE

MAGAZINUL „AUTO-MOTO-VELO-SPORT" 
DIN DEVA ÎN LOCAL NOU

I.C.S.M.I. Deva a des
chis noua și moderna u- 
nitate „Auto-moto-velo- 
sport", amplasată pe bd. 
Decebal, intr-un spațiu 
corespunzător dimensio
nat specificului produse
lor ce se desfac, cuprin-

zînd și o expoziție sport- 
turistică.

Piese de schimb, acce
sorii și cosmeticale auto, 
biciclete, motorete, arti
cole de sport și cam
ping stau la dispoziția 
cumpărătorilor in noul 
magazin.

DUMINICĂ. 22 APRILIE
• 8,30 Să rezolvăm împreună • 

9,00 Almanahul familiei • 930 De 
strajă patriei • 10,00 Muzica pen
tru toți • 1030 Viața satului (par
țial color) • 11,45 Lumea copiilor
• 1230 Telefilmoteca de ghiozdan : 
Arabela — episodul 8 (color) • 13,00 
Album duminical (parțial color) :
• Telex * Rapsodii de primăvară
• La șosea * In zăvoiul înflorit_ 
cîntece populare * Primăvara ro
mânească. Moment poetic * Pe fru
moasa Dunăre albastră... * Casca
dorii rîsului * Șlagărele primăverii. 
Muzică ușoară * Telefilmoteca de 
divertisment: Fabula. Moment vesel 
cu Toma Caragiu și Mircea Diaco- 
nu * Curiozități muzicale • 14,30 
Desene animate * Drumuri printre 
amintiri: Trubaduri de altădată: De 
la Zavaidoc Ia J. Paveiescu * Tur
neul. Fantezie muzical-distractivă
• Mindrîa pentru lucrul bine făcut
• Secvența telespectatorului • 16,40 
Micul ecran pentru cei mici. Zbor 
de cîntec luminos • 17,00 Telesport
• 18,50 1001 de seri • 19,00 Tele
jurnal (parțial color) ★ Sport • 19,15 
Cîntarea României • 20,00 Teleci- 
nemateca. Ciclul Dosarele ecranului: 
„Livada cu meri". Premieră tv. O 
producție a studiourilor iugoslave
• 21,20 Farmecul operetei • 21,50 
Telejurnal (parțial color) ★ Sport
• 22,00 închiderea programului.

LUNI, 23 APRILIE
• 20,00 Telejurnal (parțial color)

• 20,20 Actualitatea în economie • 
20,40 A patriei cinstire • 20,50 Dul
ce copilărie • 21,00 Film românesc 
în serial (color). Ecranizări după 
opere literare: „Atunci i-am con
damnat pe toți la moarte" • 21,45

I—1 zi în 600 de secunde • 21,55 Te
zaur folcloric (color) • 22,20 Tele
jurnal (parțial color) • 2230 în
chiderea programului.

MARȚI. 24 APRILIE
• 15,00 Telex • 15,05 In intimpi-

narea zilei de 1 Mai • 15.20 Clubul 
tineretului • 1535 Amfiteatru stu
dențesc • 16,05 Agrozootehnia pe
înțelesul tuturor • 1630 Desene a- 
nimate • 1630 închiderea progra
mului • 20,00 Telejurnal (parțial 
color) • 3030 Actualitatea în econo
mie • 20.35 Tribuna experienței • 
20.55 Teatru tv.: „Suferințele unui 
om fericit". Premieră tv (color) • 
2230 Telejurnal (parțial color) * 
2230 închiderea programului.

MIERCURI, 25 APRILIE
• 15,00 Telex • 15,05 Universul 

femeilor • 15,30 Emisiune in limba 
maghiară (parțial color) • 16,30 în
chiderea programului • 20,00 Tele
jurnal (parțial color) • 20,20 Actua
litatea în economie • 20,35 Trec 
rînduri, rânduri muncitorii ! • 20,45 
Moment hotărâtor în asigurarea vic
toriei revoluției de eliberare socia
lă și națională din august 1944. 40 
de ani de la realizarea Frontului 
Unic Muncitoresc • 21,05 Film ar
tistic (color) j „Falansterul". O pro
ducție a Casei de filme Unu (par
tea I) • 22,15 Telejurnal (parțial 
color) ★ Sport • 22,30 închiderea 
programului.

JOI, 26 APRILIE
• 15,00 Telex • 15,05 Monografii 

profesionale • 15,20 Tanzania • 
15,35 Studioul tineretului • 16,20 
Desene animate • 16,30 închiderea

programului • 20,00 Telejurnal (par
țial color) • 2030 Actualitatea în 
economie • 20.35 împliniri și per
spective. 40 de ani de mărețe trans
formări revoluționare sub conduce
rea partidului. Azi, județul Cluj • 
21,10 Film: „Tovarășii" — partea 
a II-a • 21,55 Memoria documen
telor • 22,10 Cîntarea României (co
lor) • 22,20 Telejurnal (parțial co
lor) • 22,30 închiderea programului.

VINERI, 27 APRILIE
• 15,00 Telex • 15,05 Politehnica 

tv. • 15,30 Creatorul și epoca sa 
(color) • 15,50 La volan • 16,00 E- 
misiune în limba maghiară (par
țial color) • 16,30 închiderea pro
gramului • 20,00 Telejurnal (parțial 
color) • 20,20 Actualitatea in eco
nomie • 20,35 O primăvară eroică
• 20,55 Uniți sub flamurile muncii
• 21,10 Cadran mondial (parțial co
lor) • 21,30 Film artistic: „Falan
sterul" (ultima parte; color) • 22,20 
Telejurnal (parțial color) • 22.30 
închiderea programului.

SÎMBATA. 28 APRILIE
• 13,30 Telex • 13,35 La sfîrșit de 

săptămină (parțial color) • 16,40 A- 
prilie, cronica evenimentelor politi
ce • 17,00 închiderea programului
• 19,00 Telejurnal (parțial color) • 
19,25 Să cîntăm azi omenirii I • 
19,45 Teleenciclopedia • 20,15 Film 
serial: „Un august în flăcări" (epi
sodul 5) • 21,05 Pagini din litera
tura umoristică românească • 22,00 
Telejurnal (parțial color) * Sport
• 22,15 Cu Ioana Radu pe drumul 
romanțelor... • 22,45 Melodii îndră
gite • 23,00 închiderea programu
lui.



Propunerea României privind crearea unei 
comisii a O.N.U. de bune oficii — 

susținută de numeroase delegații
NAȚIUNILE UNITE 19 

(Agerpres). — Sesiunea 
Comitetului special pentru 
Carta O.N.U. și creșterea 
rolului organizației care se 
desfășoară în prezent la 
New York, a consacrat 
prima parte a luc-ări’.c- 
sale problemelor regle
mentării pașnice a dife
rendelor intre state. Dez
baterile în legătură 
această temă s-au concen
trat în principal asupra 
propunerii țării noastre 
privind crearea unei co
misii a O.N.U. de bune 
oficii, mediere și conciliere.

Izvorâtă din concepția 
și preocupările constante 
ale președintelui țării, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
de a asigura soluționarea 
pașnică a litigiilor și pre
venirea degenerării lor in

conflicte. propunerea pri
vind crearea urni orga
nism al ONU. de bune 
oficii, mediere si conci
liere dă exprese politi
cii externe coaseerejite a 
României, a președintelui 
ei. de rezolvare a proble
melor intre state exclusiv 
prin negocieri. prin mijloa
ce pașnice, de eiîmira-e a 
forței și aroertirtării cu 
forța din relațiile i-rter- 
națiocale.

Numeroase delegații ale 
țărilor nealiniate, mici și 
mijlocii, au sprijinit ideea 
creării unei comisii a 
O.N.U. de bune oficii, me
diere și conciliere, ca o 
expresie a necesității de a 
întări și completa meca
nismele O.N.U., pentru so
luționarea pașnică a dife
rendelor internaționale.

■ BOGOTA. - La Bo
gota s-au încheiat lucră
rii Plenarei C. C. al Parti
dului Comunist din Colum
bia, in cursul cărora ou 
fest examinate aspecte ale 
I pte comuniștilor colum- 
t er pentru apărarea drep- 

-ri»o- și i-te-eselor oame- 
niior munci. S-a examinat 
de asemenea. s»tuctic in- 
>e*rabonată actuală ș< s-a 
anaf-zor o serie de pro
bleme 'egete de p-egăâ- 
■ea ce- de-c XIV-tec
Cargoes a* P. C. din Co- 
kzntaa.

■ TOKIO. - La Osaka 
a avut loc un mare mi
ting de protest împotriva 
dotării navelor americane 
staționate in porturile ni
pone cu rachete de tip 
„Tomahawk". La miting au 
participat delegații ale 
unui număr de 37 de orga
nizații democrate și de 
luptători pentru pace și 
dezarmare.

■ LIMA. — Populația 
Perului este in prezent de 
19.2 milioane de locuitori 
— a enunțat Institutul na- 
fonal de stocsb'că, citat 
de agenția peruană Andina.

i

Ședința Prezidiului
BELGRAD 19 (Agerpres). 

— Prezidiul R1S.F. Iugo
slavia a examinat o in
formare cu privire la vi
zita de prietenie efectuată 
în R.S.Î. Iugoslavia de to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, împreu
nă cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, la invitația 
Prezidiului Republicii So
cialiste Federative Iugo
slavia și a Prezidiului Co
mitetului Central al Uniu
nii Comuniștilor din Iugo
slavia.

R.S.F. Iugoslavia
După cum informează 

agenția Taniug Prezidiul 
RJS.F.I. a apreciat că „vi
zita conducătorului parti
dului și statale: renâs, 
Nicolae Ceaușescu. in Iugo
slavia. a dat un nou impuls 
cimentării relațiilor de 
bună vecinătate dintre cefe 
două țări".

Convorbirile la r.lvel 
înalt româno-iugoslave »- 
supra unor probleme bila
terale și internați male 
s-au desfășurat intr-o at
mosferă de sinceritate si 
prietenie — s-a subliniat 
in cadrul sedir.tei Prezi
diului RSF.I.

azoo 
nu- 

cec' o crescut -a fiece 
jcenâacte de ~ă cu o 
bombă oe JS-osrrirr>a".
Gt ș> cum cu crescut 
O'je*3 ee m privința ce'a-- 
terie — s-—eae— e — de 
arme wode—e. ce so mai 
vorbim 1—

Dacă haâm in cxricui 
boor cete oo^c mari pacte 
ttrmo-e sr cSrefe sînt 
aecsebe de grăitoare ! 
Asme-, T-ctctc Nod-At. an
te — N-A.T.O — are 
4933 300 ostași. Trotatul de

Negocierile dintre Piața comună și Japonia
TOKIO 19 (Agerpres). — 

Piața comună a cerut Ja
poniei să întreprindă pași 
„specifici-' pentru a spori 
importurile de produse in
dustriale comunitare, cum 
sînt avioanele, pentru a 
reduce deficitul comercial 
cronic al C.E.E., relatează 
agenția Kyodo. Cererea a 
fost formulată în cursul 
negocierilor purtate la 
Tokio de o delegație a 
Pieței comune, care a so
licitat, între altele, redu
cerea unor tarife vamale 
la produse industriale co

munitare, facilitarea ac
cesului capitalului vest- 
european pe piața japone
ză și stimularea importu
rilor nipone din țările 
membre ale C.E.E.

Cererile Pieței comu
ne au fost adresate gu
vernului japonez intr-un 
moment in care la Tokio 
s-a anunțat intenția adop
tării unui nou set de mă
suri prin care se spe-ă 
să se obțină o atenuare a 
fricțiunilor comerciale ale 
Japoniei cu partenerii săi 
comerciali occidentali.

te — 2 50C wt 3' »ntc -o- 
cbeteor cu -ezo —ec e de 
oct j-->e -oporti? este de 
IjW : 1. adreo PLA.T.O. 
oosedă 986. iar T*otctui 
de <a Varșovia 975. La 
de -âzbo -aportul 
de 2175 la 1872-

£ mutt. e puț>r>. 
date -ecuroscvte de
bele pârii sau nume de 

de spus : 
cert este 

la noi. 
destule 

dist-ugă 
nenumăr

nave 
este

s«nt 
am-

una — e < 
ceea ce 
iopej' că 
in Eu-apa. 
o-rne nude 
p-areta Pămint de
-ate ori ! Sint. adică, p-ea 
decjuns de multe. Alte 
statistici, furnizate — de 
ptidă — de Sipri irvede- 
reczâ dte crea 50 000 în
cărcaturi nucleare de tip

-Hiroshima" pentru fiecare 
dintre cele două mari 
puteri, deși un om ca dl. 
R. McNama-a, fost mi
nistru a! apărării a! S.U.A., 
consideră că, chiar pentru 
ceea i 
„politica 
n-ar fi 
muh de 
că recturi

Este meritul țării noas
tre, ci tovarășului Nicolae 
Ceaușescu îndeosebi de a 
fi pus in evidență, pe baza 
unei temeinice - și rea- 
ste — analize a epocii 

contemporane că, în con
dițiile date, singura alter
nativă rațională nu poate 
fi decit pacea că, astfel
— cum relevă secretarul 
general al P.C.R. - „por
nind de la marile schim
bări produse in vioța in- 
te-națronolă ți de Io ropor-

continuă 
poate a- 
temei că 
continua

re valobi.ltotea teza posi- 
b - tații preîntimp-nă'ii unui 
nou 'ăzboi mondial". St'ă- 
ludt promotor al păcii și 
dezarmări . at co a bor orii 
și înțelegeri: intre popoa- 
e, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a formulat con
cluzia — de o excepțio
nală 
ți politică.
— potrivit 
timpinarea 
sigurarea 
astăzi problema fundamen
tală a omenirii.

ce S.UA. numesc 
de descurajare", 
nevoie de mai 
*00 astfel de în- 

i i

tul de forțe in 
transfo'rnare. se 
firma cu deplin 
iți păst-ează în

— de 
importanță teoretico 

mobilizatoare 
căreia prein- 

războiului și a- 
păcii constituie

ȘTEFAN ZAIDES

SERIAL ------------------  rr
Acești noduli trebuie 

dragați, aspirați sau „cu
leși" ? Alegerea nu a fost 
făcută încă. Anumite fo
ruri, de exemplu, au ini
țiat construirea unei in
stalații libere autonome, 
un gen de navetă subma
rină destinată să parcur
gă drumul dus-întors în
tre fundul mării și plat
formele de stocaj de la 
suprafață. Problema re
zida în a găsi un sistem 
care să aibă, în același 
timp, o mare capacitate 
și o eficiență ridicată pe 
termen mediu. în viitorul 
nu prea îndepărtat, șan
tierul submarin care 
presupune folosirea unui 
prelevator autonom ar fi 
— trebuie să păstrăm 
condiționalul — mai ușor 
de întrevăzut.

Nodulii polimetalici au 
apărut ca providențiali, 
în momentul în care ma
teriile prime au început 
să se rarefieze. Exploa
tarea lor industrială era 
profetizată pentru 1980..., 
apoi avută în vedere pen

20 000 de locuri sub
tru 1983— și, in fine, a- 
minată pentru 1987. Ei 
sînt (aproape) la îndemî- 
nă— și se va renunța ? 
Nu se renunță defel. Pur 
și simplu, astăzi, nu sînt 
încă întrunite premisele 
necesare. „Este puțin, pro
babil că ei vor fi exploa
tați înainte de prima 
treime a secolului XXI-, 
afirmă unii specialiști.

Adîncurile ascund și 
alte resurse tentante: 
nisip, pietriș și așa- 
numiții „placers" (zăcă
minte de minerale sub
marine). Resurse mult 
mai accesibile ; atit de 
accesibile, îneît există 
temerea că exploatarea 
lor anarhică se va re
percuta asupra țărmurilor 
marine și asupra faunei 
acvatice. De aceea, se 
fac studii pentru a măsu
ra urmările ecologice. 
Există o strînsă conexiu
ne între lucrările oceano- 
logice și cercetările pe
troliere. Chiar dacă o- 
biectivele sînt distincte 
și neajunsurile întâmpina
te diferă, oceanologia are

mări77... se amină
implicații considerabile 
asupra explorării și ex- 

# ploatării zăcămintelor off 
’ shore de țiței. Este un 
lucru demn de toată a- 
tenția. Căci petrolul este 
o materie primă de care 
nu sîntem gata să ne 
dispensăm. Și el va tre
bui să fie căutat in mare, 
din ce in ce mai depar
te, la adâncimi tot mai 
mari. Desigur, și cu aju
torul plonjărilor submari
ne. Or, dincolo de 100 m, 
costul unei plonjări este 
exorbitant.

Efectele presiunii sînt 
deosebit de puternice și 
oceanonautul înfruntă tot 
atâtea (dacă nu mai 
multe) riscuri ca un cos
monaut în vehiculul său 
spațial. Deci, toate a- 
ceste sarcini penibile vor 
fi încredințate roboților. 
Folosirea roboților în 
mare pune probleme spe
cifice ; de exemplu, tre
buie găsite surse de e- 
nergie capabile să le a- 
sigure autonomia. Mediul 
marin, salin, este ostil.

(după „L’Unite")
Dar marea dificultate 
constă în comandarea la 
distanță a vehiculelor 
submarine nelocuite, fără 
a se recurge la un cablu 
împovărător. Or, numai 
undele acustice se pro
pagă in apă. Deci, se are 
in vedere punerea la 
punct a unor roboți care 
să „asculte- de asemenea 
unde.

Explorarea rezervelor 
minerale ale oceanelor — 
depozite, noduli, „pla
cers-, petrol — necesită 
o întreagă tehnologie spe
cifică. în paralel cu a- 
ceasta. cercetătorii clă
desc mari proiecte pentru 
domesticirea hulei, a va
lurilor și curenților ma
rini. Proiecte realizabile, 
poate, din punct de ve
dere tehnic. Sint ele via
bile și sub raport eco
nomic ? Nimic nu ne îm
piedică să visăm. Să nu 
uităm că, acum 50 de ani, 
nu se știa nimic despre 
adîncurile mărilor și o- 
ceanelor*..

(Sfîrșit)
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BREAKDANCE

Un nou dans face furori 
in Statele Unite : break
dance. Este vorba de un 
soi de melanj între disco 
și acrobație.. „Dansatorii" 
se contorsionează în ritmul 
muzicii, sprijinindu-se cind 
pe cap, cind pe coate, cind 
pe genunchi. Se pare că 
dansul își îndreptățește 
nomele ce i-a fost dat 
(„break" înseamnă a rupe, 
a fringe). De altfel, potrivit 
revistei „Jeune Atrique", 
fracturile și alte traumatis
me nu sint de fel rare 
in rindurile celor ce se dez
lănțuie in breakdance.

OALELE SPARTE

In timpul manevrelor de 
toamnă ale N.A.T.O., o co
loană de tancuri franceze 
a traversat așezarea Freis- 
Karden, din R.F.G. Din 
cauza vibrațiilor puternice, 
în vitrina magazinului a. 
parținind Fra.nziskăi Keller 
s-a spart un vas de cris
tal, vindut fa prețul de
73 mărci vest-germane.
Alii nd că autoritățile alocă 
anual 20 mihoane de mărci
vest-germane pentru aco- în

perirea pagubelor provoca
te de manevre, proprietara 
magazinului a cerut o des
păgubire. Ea a fost infor
mată că partea franceză 
va indemniza 25 la sută 
din pagubă, restul fiind 
obligația guvernului fede
ral, Dar autoritățile vest- 
germane au respins cere
rea, deși toată această pro
cedură a costat cu mult 
mai mult decit bietul vas 
de cristal.

RECIDIVIST

Seymour Ernay, locuitor 
anonim — pină acum - din 
statul New Jersey, s-a făcut 
remarcat printr-o acțiune 
destul de „originală". El 
- relatează „Suddeutsche 
Zeitung" — a reușit să be
neficieze de mai multe 
cecuri fără acoperire, îna
inte de a Ir prins. Ernay 
a fost condamnat la în
chisoare, cu suspendarea 
pedepsei, și la o amendă 
de 2 000 de dolari. El a 
ținut să-și reglementeze pe 
loc afacerile... semnînd un 
cec — evident fals - chiar 

sala de judecată.

| FABRICA DE PRODUCȚIE INDUSTRIALĂ 
j MICA ȘI PRESTĂRI SERVICII HUNEDOARA 

str. Ecaterina Varga nr. 3, telefon 12933, 
din cadrul secției C.C.B.D.P.

9 *

execută următoarele lucrări
• timplărie: corpuri suspendate, măști

1 chiuvetă, lăzi scule auto și mobilier
j pentru instituții ;

• vulcanizare auto, moto, velo ;
• confecționare și remedieri baterii acu

mulatori auto ;
• confecționat coș oare manual ;
• spălat chimic, festonat, franjurat co-

! voare;
• picturi pentru goblenuri ;
• tablouri in ulei.
Execută la comandă, la adresa N. Bălcescu 
nr. 9, telefon 11883,
9 argăsit, vopsit, tuns piei diverse și con

fecții din blănuri;
• curățat, vopsit haine piele și blană ;
• spălat covoare ;
• spălătorie ;
• reparații lenjerie.

| ----------------- ---------------------------------------

! 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 fochîști locomotivă abur
• 1 manevrant vagoane
Pentru relații suplimentare, doritorii se pot 

adresa biroului personal la telefon 31483, in- 
| terior 212.

SCHIMB DE LOCUINȚA

publicitate
Ij V 1 N Z A R I

I* ■ Vînd două apartamente

a trei și două camere. Deva,
* Gojdu, telefon 17134. (5202>

■ Schimb garsonieră con
fort I Hunedoara, strada Poș
tei, bloc G 2, apartament 92, 
cu apartament două camere. 
Prefer zona Gambrinus, canti
na restaurant, teatru. (5214)

PIERDERE

■ Pierdut legitimație ser
viciu. pe numele 'Bosioc Cor
nel, eliberată de C. S. Hune
doara. O declar nulă. (c. 5)
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