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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Fiecare muncitor, la locul său de muncă
primul controlor de calitate

Nicolae Ceaușescu 
în județul Constanța

în lumina Hotărîrii Co
mitetului Politic Executiv 
al C. C. al P.C.R., a in
dicațiilor și orientărilor 
formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre- 
tarul general al partidului 
nostru, ridicarea continuă 
a nivelului tehnic și calita
tiv al produselor trebuie 
să constituie un obiectiv 
de cea mai mare însem
nătate pentru organele și 
organizațiile de partid, pen
tru toate colectivele de 
oameni ai muncii.

Am căutat să aflăm la 
fața locului, la turnătoria I 
de la C. S. „Victoria44 
Călan, cum se materiali
zează acest imperativ de 
maximă stringență în eta
pa actuală.

O primă imagine despre 
modul responsabil în care 
este tratată problema cali
tății produselor ce se fabri
că aici stă mărturie chiar 
la intrarea în secție. „Re
flectorul calității14, cu cele 
două rubrici permanente 
— „Bun producător11 și 
„Rău producător44 — , pre
zintă fapte recente. La „Bun 
producător44 : „Echipa de 
turnători condusă de Petru 
Vamoș a realizat 14 repere 
complexe, toate de cea 
mai bună calitate14. „Aron 
Stîncioi și Ludovic Rusuroi 
execută lucrări de calitate 
superioară la curățarea 
pieselor turnate44. „Petru

Opruț și Mihal Dragomir 
realizează piese turnate 
pentru cocserii. Toate slot 
de cea mai bună calitate-4. 
Și lista continuă cu turnă
torii Iordan Tuza, Romolus 
Drăgoescu și alții.

La rubrica „Rău produ
cător14, reflectorul nu pre
zintă personaje, nici piese 
rebutate ori de slabă ca
litate.

Turnătoria I de la
C.S. „Victoria44 

Călan

— în perioada la care 
se referă ediția nu am 
avut în secție asemenea 
cazuri — ne 
nera Marina 
logul secției, 
să credeți că 
genți cu cei 
pectă cerințele de calita
te. Mai ales că noi avem 
beneficiari foarte exigenți: 
C. S. Hunedoara, întreprin
derea de utilaj greu Cra
iova, C.S. Reșița, C.S. Ga
lați, C.S. Călărași, 
care primim 
tocmai pentru 
calitatea este 
numărul unu de mulți ani 
de zile. Cine se abate de 
la regulă este foarte aspru 
judecat de colectiv.

Am urmărit la lucru e- 
chipele de turnători con-

spune ingi- 
Toma, tehno- 

Nu cumva 
sîntem indul- 
care nu res-

de la 
mulțumiri, 
că la noi 
problema

Creația tehnico-stiintifică» » » 

ancorată puternic, eficient 
in activitatea

V

Cadre cu funcții de răs
pundere din unitățile eco
nomice ale județului, pre
ședinți ai comitetelor sin
dicale, membri ai comi
siilor inginerilor și tehni
cienilor și ai comisiilor de 
creație tehnico-științifică, 
inovatori și inventatori, re
prezentanți ai Institutului 
Național de Informare și 
Documentare și ai Oficiu
lui de Stat pentru In
venții și Mărci s-au reu
nit de curînd, la Deva, 
într-o consfătuire de lucru 
și de schimb de experien
ță, organizată de Consi
liul județean al sindicate
lor și Comisia județeană a 
inginerilor și tehnicienilor.

Prin întreaga sa desfă
șurare, consfătuirea a pus 
cu obiectivitate în eviden
ță uriașul potențial de 
inteligență tehnică al ju
dețului Hunedoara — ju
deț cu o pondere deosebit 
de pronunțată în angrena
jul complex al economiei 
naționale — și contribuția 
sa cu 
reale 
cretă 
riale, 
triei 1 
panții 
sântă acțiune au audiat o 
serie de referate și infor
mări privind preocupările

mult sub posibilitățile 
la desfășurarea con- 
a producției mate- 
la progresul indus- 

hunedorene. Partici- 
i la această intere-

de producție
și realizările obținute de 
unele colective muncito
rești pe linia creației teh- 
nico-științifice și ingineriei 
tehnologice, dar și rezer
vele, destul de multe, insu
ficient valorificate, inte
resul scăzut al unor cadre 
cu pregătire profesională 
superioară față de promo
varea fermă, curajoasă, 
a progresului tehnic în 
producție, receptivitatea cu 
totul necorespunzătoare, 
chiar păgubitoare, a unor 
factori de răspundere din 
unitățile economice și chiar 
de la nivelul unor orga
nisme centrale, privind în
sușirea și aplicarea neîn- 
tîrziată în producție a 
unor idei și soluții nova
toare, generatoare de pro
gres economic.

In intervențiile lor, in
ginerii Gheorghe Mihai, 
Ștefan Cornea, Bujor Bog
dan, Ștefan Oană, Alexan
dru Pop, Ottmar Kheill. 
profesorul universitar loan 
Marian, maiștrii loan Gh. 
Tofan și Florian Giurcă 
s-au referit la rezultatele 
bune dobîndite prin valo
rificarea unor studii tehni
ce și idei novatoare, la

duse de Aurel Mihăescu, 
Iulian SLrbu, Petru Certe- 
zan. Ta; Un Băloi. Petru 
Opruț, Petru Vamoș, din 
sehimhnl de dimineață, 
meseriași destoinici, de 
mare precizie și cu multă 
experiență. Lor li s-a încre
dințat turnarea elemenților 
de răcire pentru furnalele 
de la Reșița și Hunedoara, 
a unor piese de mare 
complexitate pentru cocse- 
riile de la Galați și Că
lărași. Ritmicității în rea
lizarea și livrarea comen
zilor. oamenii aceștia îi 
adaugă și certificatele de 
cea mai bună calitate.

Intr-un moment de ră
gaz îl întrebăm pe cunos
cutul turnător Iulian Sîrbu 
cum își organizează con
trolul de calitate pe fluxul 
de producție, deoarece pie
sele care ies din mîinile 
Iui și ale oamenilor din 
echipă sînt apreciate pen
tru calitatea lor.

— Controlor de calitate 
sîntem fiecare dintre noi

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, a 
început marți, 24 aprilie, o 
vizită de lucru în județul 
Constanța.

Noua întîlnire a tovară
șului Nicolae Ceaușescu cu 
oamenii muncii constănțeni 
se înscrie în cadrul dialo
gului permanent și rodnic 
pe care secretarul general 
al partidului nostru, pre
ședintele Republicii îl 
poartă nemijlocit cu făuri
torii de bunuri materiale 
și spirituale, în toate ma
rile probleme privind pre
zentul și viitorul patriei.

Vizita are loc in atmo
sfera de muncă intensă, în
suflețită, pe care întregul 
popor o desfășoară pentru 
îndeplinirea cu succes a 
planului pe 1984, an hotă
râtor al cincinalului, pen
tru obținerea unor reali
zări cît mai mari In cin
stea celor două importante 
evenimente, cu profunde 
semnificații în viața țării, 
cu vii rezonanțe în con
știința națiunii: a 40-a a- 
niversare a revoluției de 
eliberare socială și națio
nală, antifascistă și anti- 
imperialistă de la 23 Au
gust și cel de-al XIII-lea 
Congres al Partidului Co
munist Român.

Programul primei zile a 
fost consacrat examinării 
unor aspecte esențiale ale 
dezvoltării și perfecționării 
activității in construcția de

nave, sector de deosebită 
însemnătate al economiei 
noastre, domeniu 
județul Constanța concen
trează importante 
tăți de producție, o înde
lungată și valoroasă expe
riență, avînd de îndeplinit 
sarcini deosebite în aceas
tă privință.

în drum spre Constanța, 
elicopterul prezidențial sur
volează pămîntul Dobrogei, 
care, în anul 40 al liber
tății noastre, oferă o ima
gine semnificativă a pro
fundelor prefaceri petrecu
te în viața acestor locuri, 
ca și a întregii țări.

O nouă și măreață rea
lizare vine să pună și mai 
pregnant în lumină uriașe
le transformări care s-au 
produs pe meleagurile con- 
stănțene în acești anî. Este 
vorba de Canalul Dunăre— 
Marea Neagră, cea mai im
punătoare construcție din 
istoria patriei, deplin reve
latoare pentru epoca de 
puternică înflorire socialis
tă pe care o trăiește țara 
— .Epoca Ceaușescu14. Eli
copterul prezidențial ur
mează, în zborul său, firul 
noii magistrale albastre. 
De-a lungul a zeci de kilo
metri se impun atenției nu
meroasele construcții ale 
canalului. Impresionează, 
deopotrivă, ecluzele, com
plexe zidiri hidrotehnice, 
adevărate porți ale siste
mului de navigație, portu
rile industriale, comerciale 
și pentru călători, situate 
in principalele localități de

în care

capaci-

pe traseul Canalului — 
Cernavodă, Medgidia și 
Basarabi ; podurile de cale 
ferată și rutiere, stațiile de 
pompare ce mențin nivelul 
constant al noului traseu 
fluvial.

Ora 9,00. Elicopterul pre
zidențial aterizează pe ma
rea platformă a terminalu
lui de transconteinere 
portul Constanța. Mii 
oameni — marinari, 
cheri, mecanizatori — 
venit să întîmpine pe 
varășul Nicolae Ceaușescu, 
să-i adreseze urări de bun 
sosit pe pămîntul Dobro- 
gei. Se scandează puter
nic, vibrant „Ceaușescu — 
P.C.R.„Ceaușescu și 
poporul!“. Flutură, în bă
taia brizei de 
steaguri roșii 
eșarfe.

Semnificativ 
voltarea impetuoasă a ju
dețului Constanța este fap
tul că, față de 1950, pro
ducția industrială a crescut 
de 60 de ori, astăzi, în
treaga producție a acestui 
an de referință realizîn- 
du-se în numai 4,3 zile.

La coborîrea din elicop
ter, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este întîmpinat 
de tovarășul Nicolae Miha- 
lache, prim-secretar al Co
mitetului județean Constan
ța al P.C.R. care, în cu
vinte alese, dă expresie 
sentimentelor de stimă, 
dragoste și recunoștință ale

din 
de 

do- 
au 
to-

primăvară, 
și tricolore,

pentru dez-

(Continuare în pag. a 4-a)

CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ

Activitate intensă în legumicultura 
și pomicultură

(Continuare în pag. a 2-a)

încheierea 
porumb, 

ogoare 
susținut

Acum, după 
semănatului la 
activitatea de pe 
continuă

în grădinile legumicole și 
în livezile pomicole. îm
preună cu specialiștii, me
canizatorii și cooperatorii

GH. I. NEGREA

întreținerea răsadurilor la ferma solarii din Sintandrei.

execUtă cu deosebită aten
ție, așa cum prevăd nor
mele tehnologie, pregăti
rea patului germinativ și 
plantarea legumelor în 
cîmp, finalizează lucrările 
de combatere a dăunători
lor, ară și sapă în livezi.

în aceste zile, la C.A.P. 
Unirea, cooperatorii Laura 
Munea, Ileana Radu, Vio
rica Mariș și alții, împreu
nă cu șefa de fermă, ing. 
Ludoviea Palcău și econo
mista Viorica Petrescu, pre
gătesc răsadurile de varză 
în paturi reci. De aseme
nea, s-a trecut și se lucrea
ză și la plantarea manua
lă a verzei de vară în cîmp. 
Sistemul de irigație a fost 
pus în funcțiune și se face 
Udarea la răsadurile plan
tate. în livadă, care însu
mează o suprafață de 163 
ha — ne relata Petru Băra, 
inginerul șef al unității — 
s-au terminat tăierile de 
rodire și de corecție în 
plantația intensivă (52 ha), 
săpatul în jurul pomilor și

N. BADIU

(Continuare în pag. a 2-a)

DUMITRU GHEONEA

(Continuare in pag. a 2-a)
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ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 1 MAI
20 de unități economice au indeplinit inainte de termen

planul pe patru luni
Puternic mobilizate de 

organele și organizațiile 
de partid la o vie între
cere socialistă în cinstea 
celei de-a 40-a aniversări 
a revoluției de eliberare 
socială și națională, anti
fascistă și antiimperialis- 
tă și a Congresului al 
XIII-lea al partidului, 20

de 
ai 
nomice ale județului Hu
nedoara raportează înfăp
tuirea înainte de termen 
a sarcinilor de plan pe 
primele patru luni ale a- 
cestui an, creînd condiții
le realizării unei produc
ții industriale suplimenta-

colective de oameni 
muncii din unități eco-

re în valoare de peste 
200 milioane lei.

între unitățile care au 
îndeplinit planul pe pa
tru luni se numără: Cen
trala minereurilor Deva, 
I.E. Deva, întreprinderea 
minieră Petrila, Fabrica 
de produse refractare Ba- 
ru, alte întreprinderi din 
Orăștie și Brad.

La baza acestor rezul
tate se situează perfec
ționarea organizării mun
cii pe toate schimburile, 
folosirea la capacitate a 
tuturor spațiilor de pro
ducție, respectarea proce
selor șl tehnologiilor de 
lucru, întărirea ordinii și 
disciplinei în producție.
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eficiența lor economică 
concretă. înscrisă In contul 
colectivelor C. S. Hunedoa
ra și I. M. Barza, CM.VJ. 
și I. M. Petroșani, 
LC.I.T.P.L.C.LM. și 
G.I.G.G.L. IX: v a, au făcut 
o serie de propuneri inte
resante vizind aUt in.puo- 
rea mai dinamică a ingi
nerilor, tehnicienilor, spe
cialiștilor, inovatori: _r

’ iventatorilor in activitatea 
efectivă de producție, cit 
și perfecționarea rnclcjo- 
logiei de materializare a 
ideilor, de transpunere a 
lor din stadiul de proiect 
în cel de produs finit (uti
laj, instalație, aparat, dis
pozitiv sau chiar reper in
dustrial), îmbunătățirea for
melor de stimulare mate
rială și morală a celor mai 
valoroase idei materializa
te în producție.

Relevîndu-se complexita
tea industriei hunedorene, 
cu ramurile sale de bază 
— mineritul, siderurgia și 
energetica —, sarcinile 
extrem de mobilizatoare ce 
revin județului în acest an 
și cincinal și în perspecti
vă, în cadrul consfătuirii 
s-au subliniat direcțiile 
principale în care cerceta
rea tehnico-științificâ șg 
ingineria tehnologică tre
buie să-și orienteze preo
cupările, studiile și efortu
rile, în scopul promovării 
mai hotărîte a științei și 
tehnicii înaintate, a unor

tehnologii, experiențe și 
metode moderne de fabri
cație, conferind astfel în
tregii activități productive 
o înaltă eficiență econo
mică.

Așa cum se desprinde 
cu toată claritatea din 
documentele adoptate re
cent de conducerea parti
dului. in fața întregului 
popor stau vaste programe 
de creștere a productiv âă- 
ții muncii, imbunătâțirac 
calității produselor și redu
cerea consumurijoc speci
fice. domenii în care cer
cetarea «rimîăfir* tretaae 
să se implice prioritar, cu 
întregul său potențial ntj- 
tar. Larg și fertil dmp de 
acțiune au cercetătorii, 
specialiștii. inovatorii și 
inventatorii și in ceea ce 
privește organizarea pro
ducției și a muncii, folo
sirea rațională a forței de 
muncă, a dotării tehnice 
din întreprinderi, valorifi
carea superioară și econo
misirea pe toate căile a 
materiilor prime, materia
lelor, combustibilului și e- 
nergiei, recuperarea, re- 
condiționarea și reintrodu
cerea in circuitul produc
tiv a materialelor refolo- 
sibile. modernizarea și 
automatizarea 
de fabricație, 
diversificarea 
pregătirea cadrelor.

Participanții la dezbateri 
au subliniat necesitatea 
unei conlucrări mai strinse

fluxurilor 
înnoirea - și 
producției.

între comisiile inginerilor 
și tehnicienilor, comisiile 
de creație tehnico-științi
fică și cercurile inovatori
lor și inventatorilor, a u- 
nei coordonări ferme a a- 
cestora de către comitetele 
sindicatelor, a unei impli
cări respocSatâle și recepti
vități maxime ale conduce
rilor întreprinderilor față 
de hrec-sti activitate deter- 
-wuactă a bucalei mers 
al producției materiale.

Cur.'flcaire i pe tre-a rn- 
piâcării ereryieî trhnăro- 
știrarifice <i i&gfoeriri îeh- 
nningire la procesai de 
producție ăia judrfut Hu
nedoara — necesară. caU 
și fructuoasă — s-a îucbe- 
■at cu reeviafereu una 
mă a partăcipnațSor că 
acest ixrjcciu se poete 
trebuie făcut orar mail, 
angajare* pteezră de 
imprima ooă «* «fc.-.'-a 
impdssri pe foate piaau- 
rile acestei deosebit de 
importante actrvitfci. cu 
cooseciațe majore. directe 
in angrenajul vast șe com
plex al industries, ai eco
nomiei hunedorene- Să 
sperăm că revîrimenXul 
promis nu se va lăsa toA 
timp a-teptaL Vom ur
mări și noi mai des acti- 
vitatea din acest perâ >rtro 
larg, sensăbd S* locufLaet 
al rercetărfi lc Iu ii o ~Tnn 
țifice.

fa

Două din zilele luniî 
aprilie au fost marcate 
la Institutul de mine 
Petroșani de sesiunea 
științifică studențească 
dedicată celei de-a 
XL-a aniversări a revo
luției de eliberare socială 
și națională, antifascistă 
și uatiimperialistă și celui 
de-al XIH-lea Congres al 
PjCJL Cercetarea științi
fică. l„tură importantă în 
procesul de pregătire și 
instruire a viitorilor spe
cialiști ai industriei mi
niere. a cuprins, în acest 
an universitar, peste 1 300 
de studenți in cadrul a 7 
cercuri de inițiere și 30 
de cercuri pe specialități.

Studenta Cornelia Tine. 
• kepreședinte cu proble
me erofesional-țUintifice 
xl C-UAS.CR — ne-a 

_In șadrul celor 
au fost pre ze ri
de teme, reali- 
aproape 500 de 
cele mai bune 

fi nd premiate și
scir. 'atr per.rm a perti- 
cipn la eeu de-a XVTI-a 
Cocierin'-ă națională a 
cerewrikr 'riinfifice stt>- 
dentesi. ce va fi organi
zată seb ampărîîlr insti- 
ExtJdoi Bcstru de mine și 
C.V AScCJL. in tana sep
tembrie ac*.

La urzra dezbaterilor 
sEupazîonului științific 
am consemnat opinii ale 
unor cadre didac tice coor- 
donatcore. Sînt. de fapt.

zpre>
7 secții 
tale 23»

sxudeo
Itacriri

concluzii care trebuie să 
jaloneze, pe viitor, mun
ca de cercetare a stu
denților. Iată-le :

Conf. univ. dr. ing. Va
sile Zamfir: „Temele se 
lansează în cadrul cate
drelor pe baza probleme
lor de actualitate din 
producție și a celor de 
cercetare fundamentală 
necesare unei bune pre
gătiri a studenților și sînt 
abordate de colective

REPERE 
UNIVERSITARE

mixte de cadre didactice 
și studenți. în cadrul 
catedrei de mașini mi
niere au fost finalizate 
teme care se realizează 
in atelierul de micropro- 
aucție al institutului pen
tru diferiți beneficiari din 
țară. Amintesc „aparatul 
pentru măsurarea forței 
din cablurile de 
a combinelor de 
•și „dispozitivele 
chidere-închidere 
lor de protecție 
turtle in săpare- (contract 
cu I.G5.C. București în 
valoare de 350 mii lei)".

De la catedra de meca
nica rocilor, sef lucr. dr. 
ing. Adrian Todorescu 
subliniază necesitatea 
axării atenției studenților 
și pentru crearea apara
turii pentru autodotarea

tractarc 
abataj “ 
de des- 
a uși- 

la pu-

Activitate intensă în legumicultura 
și pomicultură

șef al consiliului unic To- 
tești. Ilie Ștefănie. a ținut 
să ne informeze că lucră
rile de îngrijire și întreți
nere la cele pe<xe ba
livezi s-au făcut și se fac 
in condiții bone, respectin- 
du-se cu ssrictețe teimofo- 
giile stabilite. Locrtrde de 
combatere a făiaârvi și a 
rapănului la măr s-cu rea
lizat pînă la 23 aprilie pe 
o suprafață de 3M> ba șă 
se vor finaliza, in această 
săptămînă in toate unită
țile care au plantații de 
măr: Denscs, Totevxi. Pes- 
teana și Sarmizegetusa 

Legumele rădăcinoase și 
mazărea pentru 
fost semănate pe 
prafața planifica 
ha și se continua 
mănatul ascle 
tarea 
tr-ui 
ținui 
Din
DlVgUxil

(Urmare din pag. 1)

lucrările de combatere a 
bolilor și dăunătorilor.

La C.A.P. Densuș. amă
nunte despre activitatea 
care se desfășoară acum în 
cîmp aflăm de la Eugen 
•Vălean, președintele coope
rativei. In ferma pomicolă, 
cooperatorii din 
condusă de Sanfira 
sub conducerea și 
marea permanentă 
Georgina 
fermă, au 
toate cele 
dă. S-au 
între pomi și se continuă 
cu săpatul în jurul lor. In 
plantația tînără (5 ha) se 
însămînțează sfeclă fura
jeră între pomi.
• Lucrările de sezon con
tinuă cu hărnicie și în li
vada C.A.P. Totești. Toate 
lucrările de tăieri și ferti
lizări cu gunoi de grajd 
și îngrășăminte chimice — 
arăta Viorel Ilian, ingine
rul șef al cooperativei —. 
s-au terminat cu citeva 
zile în urmă. In prezent, 
mecanizatorii Miron V’lăi- 
coni. Lăscuț Balică și Va
ier Livoni, sub îndruma
rea șefei de fermă Vero
nica Seruna, execută tra
tamentul la măr împotriva 
făinării și rapănului — lu
crare care se va încheia 
în următoarele 2—3 zile. 
De asemenea, s-au făcut 
arături și întreținerea la 
cele trei hectare plantație

echipa
Alexa, 
îndru- 
a ing. 

Cazacu, șefa de 
făcut tăierile pe- 
140 ha de liva- 
făcut arăturile

SI

ta deschiderea lucrirtlor Sesiunii științifice studențești de Ia Institutul de mine Pe- a

laboratoarelor și a unei 
colaborări mai intense 
între catedre, dată fiind 
complexitatea temelor 
pentru a nu se mai ajun
ge la finalizarea unor 
teme cu folosirea parame
trilor greșit interpretați. 
Teme, cum ar fi „Studiul 
rocilor curgătoare în 
condițiile zăcămintelor 
din Mehedinți" și „Stu
diul parametrilor de per- 
forare-pușcare în bazinul 
minier Baia Mare prin 
intermediul energiei po
tențiale" au rezolvat pro
bleme concrete cu care 

- se confruntau exploată
rile rhihiere din țară.

„Valorificarea superioa
ră a mineralizațiilor săra
ce" și „epurarea apelor 
industriale" sînt doar 
două dintre subiectele 
abordate de colectivele 
din cadrul catedrei de 
preparare, coordonate de 
șef lucr. dr. ing. Sanda 
Krausz și asist, univ. ing. 
Romulus Sârbu. Pe lingă 
temele propuse în cadrul 
catedrei se află în aten
ție și propunerile făcute 
de către studenți privind 
rezo varea unor probleme 
observate în timpul prac
ticii productive.

Menționăm și sublinie
rea făcută de șef lucr. 
ing. Boyte Aristid că „stu
dierea unor noi metode 
de exploatare în cariere 
pentru reducerea consu
mului de carburanți se 
înscrie ca o prioritate în 
vederea folosirii eficiente 
a potențialului de energie 
al țării".

In vederea îmbunătăți
rii activității de cercetare, 
a cultivării spiritului 
creator al tineretului stu
dios, trebuie intensificată 
acțiunea de cooptare a 
studenților din anii miei 
nu numai în cadrul cer.- 
curilor de inițiere, ci și a 
celor de specialitate. Se 
simte nevoia unei cola
borări mai strînse cu 
specialiștii din unitățile 
miniere, pentru acordarea 
unui 
ților.

Au 
mele 
dar 
fost participarea", 
conf. univ. dr. ing. Vasile 
Zamfir.

ION GLUGĂ, 
VALENTIN ȘERBU 

studenți, I.M. Petroșani

sprijin activ studen-

fost premiate te
tele mai valoroase 
„cîștigul tuturor a 

afirmă
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Magazinul ..Jiul-, un mare și frumos spațiu comercial al 
municipiului Petroșani. Foto: N." GHEORGHIU

rom asigur; 
rii. Legum 
gani au recoltat 
unităților de desl 
tone spanac și 6 00' 
turi de ceapă verde.

Din cronica întrecerii socialiste• •

OTEL SI FONTĂ 
ELABORATE 

SI PLLMENTAR 
Puternic mobilizați 

pentru a obține reali
zări tot mai bune in 
producție in cinstea zi
lei de 1 Mai si a celor 
două mari evenimente 
din viața poporului nos
tru — sărbătorirea a 
de aai de la eliberare 
și cel de-al XHI-lea 
Congres al partidului — 
oțelării și furnaliștii de 
Ia C. S. Hunedoara ra
portează importante de
pășiri de plan. Fe pri
mele trei luni și două 
decade trecute din acest 
an, oțelării hunedoreni 
au elaborat suplimentar 
prevederilor planului 
peste 8 200 tone oțel, 
iar furnalfștii 11 Of*1 to
ne fontă.
PENTRU REDUCEREA 

CONSUMURILOR 
MATERIALE

In exploatarea mine
reurilor, pentru susține
rea „în desiș" a rosto- 
goalelor — construite în 
abataje din zece în zece 
metri — se consumă 
mult material lemnos, 
iar în instalațiile de 
preparare se folosesc 
cantități apreciabile de

var pentru depresarea 
piritei. Sînt concluziile 
specialiștilor din cadrul 
Secției miniere Boița- 
Haleg. care au trecut de 
îndată la înlocuirea, in 
activ itățile menționate, 
a lemnului prin tuburi 
metalice recuperabile, 
iar a tarului prin s|am 
(reziduu) de carbid. Nu
mai in 19S4 vor fi eco
nomisite pe această cale 
150 mc lemn de mină 
si citeva zeci de tone 
de v ar.

ECONOMII DE 
ENERGIE ELECTRICĂ

După cum ne-a rela
tat tovarășul loan Pol- 
verea, șeful comparti
mentului furnizarea e- 
nergiei electrice de la 
centrul de distribuție 
din Hunedoara, de Ia 
începutul lunii martie 
pînă in prezent, Ia ni
velul municipiului s-au 
economisit 690 000 kWh 
energie electrică. Acțiu
nea de economisire con
tinuă prin înlocuirea 
becurilor de putere ma
re cu altele mai mici, 
reducerea iluminatului 
public la strictul nece
sar, a consumului cas
nic și în instituții. (Aron 
Câta, corespondent).
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Fiecare muncitor, la locul său 
de muncă —primul controlor 

de calitate
(Urmare din pag. 1)

la locul de muncă încre
dințai. De la omogenizarea 
fontei în cubilou, pregătirea 
minuțioasă a formelor și 
tiparelor, efectuarea pro- 
priu-zisă a procesului de 
turnare —- totul se face cu 
cea mai mare atenție — 
ne-a răspuns omul care a 
împlinit 35 de ani de cînd 
muncește numai la turnă
toria I.

— Fiecare facem auto
controlul muncii noastre 
— continuă lin alt turnă
tor de nădejde, Petru 
Opruț. Secția noastră n-a 
avut de multă vreme o 
piesă rebutată, declasată. 
Cu atît mai mult avem 
datoria să ridicăm mereu 
calitatea muncii, a piese
lor {ie care le turnăm.

Găsim la lucru și doi 
controlori de calitate, Con
stantin Petre și ' 
Moldovan. Reținem 
spusele lor că în 
calitatea este unul 
indicatorii de bază, 
treaga producție fizică — 
plinii și lingotiere pentru 
oțelării, utilaje destinate 
furnalelor și cocseriilor, 
piese mecanice —, urmă- 
rindu-se respectarea întoc-

realizarea 
a planului de pro- 
— releva maistrul 
Nemeș — alt vete- 
turnătoriei —, ca- 

produselor o situăm 
de frunte. Ne-am

Teodor 
i din 

secție 
dintre 
Ia în-

mai a parametrilor tehnici 
și calitativi.

— Pe lingă 
zilnică 
ducție 
Vasile 
ran al 
litatea 
pe loc
depășit planul pe luna mar
tie cu 37 tune piese tur
nate, iar pe întregul tri
mestru I cu peste 110 tone, 
în condiții cînd și calita
tea ne-a adus mulțumiri de 
la beneficiari. Controlul 
riguros pe fluxul de pro
ducție, consultarea largă a 
întregului 
nirea și 
din start 
erori de 
narea 
disciplina 
oamenilor turnătoriei noas
tre sînt factorii care deter
mină îndeplinirea 
piară 
plan cantitativi, 
și de eficiență economică.

Cînd părăsești turnăto
ria I te încearcă regretul 
că experiența valoroasă a 
acestor oameni nu este ge
neralizată în celelalte sec
ții din combinat. Chiar 
este greu de făcut acest 
lucru ?

colectiv, preve- 
eliminarea încă 
a eventualelor 

execuție la tur- 
pieselor, ordinea, 

și răspunderea

exem- 
a indicatorilor de 

calitativi
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cu mai multe apartamente
Cu Ilotărîrea nr. 30/ 

1983 a Comitetului pentru 
Problemele Consiliilor 
Populare (publicată în Bu
letinul Oficial al R.S.R., nr. 
7 din 28 ianuarie 1984) 
s-au aprobat Normele cu 
privire la repartizarea pe 
deținătorii suprafețelor lo
cative cu destinație de lo
cuință ori eu altă destina
ție decît aceea

și cheltuielile administrativ- 
gospodărești.

Cheltuielile pentru în
călzirea centrală cuprind: 
costul combustibilului, cos
tul transportului aces
tuia, pînă la locul de 
consum, cele de îndepăr
tare a reziduurilor, costul 
energiei electrice consu
mate pentru funcționarea 

încălzireinstalațiilor

cuință persoane fizice 
sau juridice, a cheltuielilor 
comune în clădirile cu mai 
multe apartamente. Chel
tuielile comune ce se re
partizează pe locatari po
trivit acestei hotărîri se 
referă în principal la ur
mătoarele : lucrări de în
treținere și reparații, con- 

, sumul de apă și canalizare, 
ridicarea reziduurilor și 
vidanjarea, consumul de 
energie electrică, încălzi
rea centrală, prepararea 
apei calde, consumul de 
gaze, cheltuielile aferente 
funcționării hidrofoarelor 
și a ascensoarelor, între
ținerea coșurilor de fum, 
plata personalului precum

centrală și iluminatul in- 
căperilor în care sînt am
plasate acestea, costul e- 
ehipamentului de uzură și 
protecție pentru fochiștii 
ce deservesc centralele ter
mice, indemnizațiile și re
tribuțiile ce se plătesc a- 
cestora, costul materiale
lor necesare păstrării cură
țeniei în centralele termi
ce, costul apei pentru um
plerea instalației.

Cheltuielile totale astfel 
stabilite se repartizează 
|x? fiecare clădire — în 
cazul că sînt racordate mai 
multe clădiri la o centra
lă, — proporțional cu su
prafața echivalentă termică 
a tuturor corpurilor de 
încălzire aflate în dotarea

clădirilor respective, con
form normelor tehnice de 
proiectare. Cheltuielile ast
fel stabilite pe fiecare clă
dire se repartizează pe lo
catari, după cum urmează :

La clădirile cu destinație 
de locuință, pentru încăpe
rile folosite în exclusivi
tate, precum și pentru în
căperile aflate in folosință 
comună, cheltuielile se 
determină proporțional cu 
suprafața locuibilă, in ca
zul în care un apartament 
este locuit in comun de 
doi sau mai multi locatari, 
suma de plată ce revine 
fiecăruia din cota calculată 
pe apartament se stabi
lește proporțional cu su
prafața Iocativă deținută 
în exclusivitate de fiecare 
în parte.

Este de precizat că nu 
se acordă scutiri de plată 
la încălzirea centrală 
soanelor care lipsesc 
porar din locuință, 
posibilă acordarea de
tire numai la plata chel
tuielilor aferente consumu
lui de apă, taxei de cana
lizare, ridicării gunoaielor 
menajere, vidanjării, con
sumului de energie electri
că pentru iluminatul păr
ților comune, pentru func
ționarea instalației pentru 
prepararea apei calde, pen
tru funcționarea ludroforu- 
lui, a crematoriului, a as
censorului. a combustibilu
lui necesar preparării apei 
calde și consumului de 
gaze repartizat după nu
mărul de persoane. Scuti
rea de plata acestor chel- 

. tuieli se acordă numai Ia 
cererea scrisă, prealabilă, 
adresată comitetului aso
ciației de locatari și numai 
pentru perioadele de absen
ță temporară din locuință 
de cel puțin o lună.

pei- 
tem-
Este 
seu-

CITITORII
La sesizarea dumneavoastră 
adresată redacției răspund:

• Inspectoratul de con
trol al calității produse
lor — unui grup de cum
părători. Referitor la 
prospețimea produselor de, 
panificație ce se livrea
ză în cartierul Dacia al 
Devei: potrivit Legii 42/ 
1975, produsele se livrea
ză din fabrică înainte de 
împlinirea a o treime din 
termenul de garanție al 
acestora, care e de 16 ore 
pentru franzele simple, 
18 ore pentru franzele cu 
adaos, 24 de ore pentru 
pîine albă de pînă la 400 
gr și 32 de ore pentru 
pîine pînă la 1 kg.

Sortimentul „pui pen
tru gătit" se livrează așa 
cum l-ați cumpărat dum
neavoastră, la prețul de 
20 lei/kg, în baza nor
mei interne departamen
tale 72/1982. Nimic nele
gal deci.

Sortimentul „carne to
cată pentru crochete", al 
cărui grad de perisabili
tate îl reclamați, 
tă condiții 
păstrare — 
de Celsius, 
vinzătorului 
ze cumpărătorii 
acestui fapt.

e Consiliul popular al 
municipiului Hunedoara, 
sesizării adresate de Ma- 
kay Iosif: venitul dum
neavoastră pe membru 
de familie este mult mai 
bun dccît cel al familiei 
Chereje. Acesta a fost 
motivul pentru care aso
ciația de locatari la care 
vă referiți a preferat s-o 
încadreze îngrijitoare pe 
Cornelia Chereje.

S-a procedat în 
tul echității.

o I.P.I.C.C.F. — 
sizarea tovarășului 
Costina și a unui 
de oameni ai muncii de 
la cariera Crișcior. Ca să 
nu se mai repete cele ce 
ne-ați sesizat, s-a luat 
măsura ca nici un om al 
muncii din cadrul carie
rei să i nu mai fie retri
buit în regie. S-a făcut 
o mai bună dimensiona-

LIVIU ANTAL, 
consilier juridic șef 

la Consiliul popular județean

va

in-

De- 
ri-

necesi- 
de 

2—4 gra- 
obligația 
avertize- 

asupra

speciale 
la

E
să

spiri-

la se- 
Ioan 
grup

re a formației dc lucru 
din carieră, - șase oameni 
fiind trecuți la alte acti
vități.

Sperăm că și echipa de 
mineri de suprafață, care 
lucrează în carieră a re
simțit efectul bun al a- 
cestor măsuri. Dacă nu e 
așa, vă rugăm să ne 
formați.

• Industria cărnii 
ia problemele

dicate de Aurel Rîmbe- 
tea, om 
G.C.A.I.C. Orăștie: nerea- 
lizînd în perioada noiem
brie 1982 — martie 1984 
retribuția minimă 
conomie în nici o 
nu vi s-a acordat 
ția de stat pentru 
Măsura este conformă in
strucțiunilor Ministerului 
Muncii pentru cazul înca- 
draților ca agenți de con- 
tractări-achiziții pe bază 
de cotă procentuală.

• I.E.I.R.I.E.D.E.E.T. 
(fost I.K.E.) — unui ano- ■ 
nim din Deva, cu privire 
la faptul că în data de 
29 februarie ghișeul pen
tru plata energiei elec
trice era închis: în ultima 
zi a fiecărei luni, la ghi
șeu e zi de inventar și 
nu se fac încasări. Așa 
se explică nedumerirea 
dumneavoastră din acea 
zi.

o I.C.S. mărfuri alimen
tare Deva — unui grup 
de cumpărători de pe 
strada Aurel Vlaicu din 
localitate: De la 1 apri
lie, orarul stabilit unită
ții nr. 14 este conform 
dorinței dumneavoastră.

e Mina Țebea, la se
sizarea lui Gheorghe Pa
vel din Brad: vechimea 
dumneavoastră neîntre
ruptă în muncă este de 
numai 11 ani și 6 luni. 
A fost întreruptă la 31 
august 1966, cind v-ați 
transferat, la Cererea 
dumneavoastră, de la I.M. 
Barza la mina Țebea. 
Sporul de continuitate pe 
care-1 primiți este cel le
gal acordat,

al muncii Ia
DIVIZIA

pe e- 
lunâ, 

aloca- 
copii.

Scena aparține muncii 
întregului colectiv

Se știe că, în cadrul fazei 
de masă a Festivalului na
rară „Gntarea României", 
manifestările de genul „dia
logului hunedorean" și „sce
na vă aparține" sînt cele 
care dau continuitate și con
ținut acțiunilor culiurai-ar- 
tisbee in unitățile economi
ce și instituțiile din mediul 
urban, întreceri din care se 
selectează genurile și for
mații e pentru etapele su
perioare ale 
muncii și create'. La Orăș
tie, recenta manifestare de 
genul „sceno vă aparține" a 
fost realizata. la casa de 
cultură din localitate, de 
către corectivul întreprinde
rii mecanice. Și scena a a- 
po'ț'nut unor oameni care 
cu ințeles și înțeleg ce în
seamnă ecuaoția revoluțio
nară, realizată printr-o artă 
la rindu-i revoluționară, răs- 
punzind celor mai frumoa
se și nobHe idealuri. Ceea 
ce au oferit realizatorii de Io 
I.M.O. prin -scena vă aparți
ne" a fest ortă adevărată, 
cu o v ziune profund realistă 
asupra modelului oferit 
Poemul litera- „Generație" 
a fost revelația unui specta
col in care muncitori, tehni
cieni și ingineri de la I.M.O. 
au dai măsu a talentului și 
dregostei lor pentru arta ce 
înfrumusețează și i na Iță su
fletul — de la montajul lite- 
rar-muz:col „Am fost, sintem 
și vom fi-" la suitele de me
lodii ardelenești ale tarafu
lui, de țarini și învirt-ite a‘e 
formației de dansuri și de 
cîntece ale soliștilor vocali 
și instrumentiști unde s-au 
întrecut in talent Pușa Nilă, 
Aurel și Daniel Pătroșcanu 
(tată și fiu), tonei Vern'c, 
Vice! Bunec.

Implicat în momentele is
torice de răsunet ale acestui 
an, spectacolul artiștilor o- 
matori de Io I.M.O. (in rea
lizarea căruia comitetul sindi
catului — președinte loan

Che- 
deo- 
unei 

selecții re.perto-

C8
Mureșul Explo— 

— Minerul Cer-

competiției

Pa-scu și sing. Vasile 
vereșan au avut merite 
sebite) a fost expresia 
riguroase 
riale și interpretative, fiecare 
punct din cele zece care au 
alcătuit programul fiind, la 
rîndul său, un spectacol. Iar 
poemul literar „Generație", 
purtînd U;!J’ 
unor interpreți 
Nilă (controlor 
calitate), Nicolae Munteanu 
(inginer), Cornelia lovescu 
(desenator tehnic), Trifu O- 
colișan (muncitor C.T.C.) — 
a constituit momentul de 
penetrantă vibrație patrioti
că. Cum să 
fiecare fibră 
„In seara 
cele care
Ne-am născut 
de mii/

sigiliul de har al 
ca Aurora 
tehnic de

nu vibrezi cu 
ascultîndu-i ? 

aceea și-n. 
au urmat/ 

citeva zeci 
generația care 

o împlinit 40 de ani..." „Noi 
am aflat primii, după 1944/ 
că „Deșteoptă-te române" și 
„Eroi au fost. eroi sînt 
incă", și „Pe-a! nostru steag 
e scris Unire" nu 
ții recente / Ci fac 
tr-un pctrimonîu 
raționale...". Cum 
brezi cu întreaga 
asculți adevărurile timpurii 
prin limbajul emoționant al 
artei : „Apoi am început 
să avem 20, și 28, și 40 de 
ani/am intifriit Iubirea/ 
Am mers cu ea de mină / 
Și-am împinzit țcra cu copiii 
noștri, cu idealurile nocstre..." 
Fiecare vers e istorie, izvor 
de adevăr și lumină. Un 
cald și nerostit dialog s-a 
înfiripat intre scenă și sală. 
Dialogul pe care îl creează, 
in lumea sufletului, mesajul 
înălțător al artei. Iar ceea 
ce a oferit colectivul de la 
întreprinderea mecanică O- 
răștie a fost model — în 
conținut și formă — de edu
cație revoluționară, patrioti
că. estetică.

sînt crea- 
parte din- 
de valori 
să nu vi- 
ființă cind

LUCIA LICIU

Rezultate : U.M. Timișoara — 
rari Deva 1—0; Minerul Ghețari 
tej 1—0: Minerul Aninoasa — Metalul O. Roșu 
1—0; Minerul șt. Vulcan — Minerul Mold. Nouă 
3—0: Dacia Orăștie — Constructorul Timiș. 6—1 ;

Victo- 
o-

Minerul Anina * Minerul Paroșeni 
ria Călan — Mecanica Orăștie î—1 : 
lavița — Metalul Bocșa 1—0.

CLASAMENTUL

3—«: 
Minerul

6. Metalul Crișcior
7. Dacia service
8. Recolta Băcia
9. Fo.-esta Orăștie

10. Unirea Zam
11. Mureșul Pricaz
12. I.M.C. Bircea
13. Minerul Teliuc
14. Streiul Boșorod

Etapa viitoare : Unirea 
rul — Mureșul: Streiul Boșcrod 
Streiul Sim.
C.F.R.

21
21
21
21
21
21
21
21
21

9
8
6

7
8
7
5
3
4

7
8
7
9

10
11
13
13
15

40-26
34-44
32- 34
29-38
33- 54
21-59
25-48
24-57
28-65

Etapa viitoare : Min. Certei — Min. Oravița : 
Min. Paroșeni — U.M.T. ; Mecaniea — Metalul 
Bocșa ; Met. Q. Roșu — Dacia ; Victoria — 
Mureșul Expl. ; Construct. — Min. Aninoasa ; 
Min. Ghelari — Min. Șt. Vulcan : Min. M. 
Nouă — Min. .Anina.

1. Mureșul Expl. 20 13 4 3 37-15 30
2. Victoria Călan 20 10 2 8 26-21 22
3. Min. Paroșeni 20 9 4 7 29-29 22
4. Minerul Anina 20 9 3 8 30-32 21
5. U.M. Timișoara 20 9 2 9 40-27 20
6. Dacia Orăștie 20 8 4 8 41-28 20
7. Minerul M. Nouă 20 K) 0 10 27-27 20
8. Minerul Certej 20 9 1 10 36-32 19
9. Ccnstr. Timiș. 20 8 3 9 32-35 19

10. Min. Șt. Vulcan 20 8 3 9 28-34 19
11. Minerul Oravița 20 9 1 10 24-35 19
12. Metalul O. Roșu 20 9 0 11 25-27 18
13. Mecanica Orăștie 20 9 0 11 26-35 18
14. Min. Anincasa 20 7 4 9 16-28 18
15. Min. Ghelari 20 7 4 9 20-35 18
16. Metalul Bocșa 20 7 3 10 24-21 17

CAMPIONATUL JUDEȚEAN DE 
FOTBAL

Seria Valea Mureșului
Rezultate : Voința Ilia — Unirea Zam 4—1 : 

Foresta Orăștie — Recolta Băcia 3—0; C.F.R. 
Simeria — Constructorul Huned. 5—0: I.M.C. 
Bîrcea — Dacia service 1—0; Metalul Crișcior — 
Streiul Sim. • Veche 1—0; Mureșul Pricaz —

Joi, de la orele 15, stadionul 
Hațeg va găzdui un meci amical pe... 
teren neutru, între Mureșul Explorări 
Deva și Politehnica Timișoara.

Pentru iubitorii fotbalului din Țara 
Hațegului, un meci inedit, interesant.

Streiul Boșorod 2—0; Oxigenul Huned. — Mine-
rul Teliuc 3—0.

T U LC L A S A M E N
1. C.F.R. Simeria 21 16 3 2 80-11 35
2. Construct. Huned. 21 12 5 4 56-19 29
3. Voința Iii-a 21 11 5 5 41-20 27
4. Streiul Sim. Vechie 21 11 4 6 34-16 26
5. Oxigenul Huned. 21 9 6 6 47-33 24

5
5
8
5
3
3
3
5
2
Oxigenul; Mine- 

Metalul ; 
V. — I.M.C. : Dacia service — 

Constructorul — Foresta; Recolta —

Seria Valea Jiului

23 
21
20
19
19
17
13
10
1«

Rezultate : Paringul Lonea — Avîntul Hațeg 
3—0: Prep. Petrila — ”
buzul — Hidromin 1—2; 
nerul Boița s—0; Prep, 
câni 6—3; Sănătatea —

jucat.
CLASAM

Minerul Uricani
Paringul Lonea
Prep. Petrila 
Prep. Lupeni

5. Hidromin Petroș.
. Avintul Hațeg
. Măgura Pui
. Autobuzul Petroș.
. C.F.R. Petroșani
. Min. Bărbăteni
. Minerul Boița
. Sănătatea Vulcan
Etapa viitoare : Avintul 

Min. Uricani — Sănătatea:. Min. Bărbăteni -~ 
C.F.P,. : Min. Boița — Autobuzul; Hidromin — 
Prep. Petrila; Măgura — Paringul.

Măgura Pui 8—1;
C.F.R. Petroș. - 
Lupeni — Min.

Min. Bărbăteni ‘

Auto-
- Mi-

Uri-
— nu

1.
2.
3.
4.

6.
7.
8.
9. 

10.
11.
12.

I E
15
15
15
15
15
15
15
15
15
14

14 
11
10
10

9
9
4
4
4
4

15 *4
14 2

N T
0
2
0
0
1
1
2
1
1
0
0
0

— ■ Prep. .Lupeni ;

U L
1
2
5
5
5
5
9

10
10
10
11
12

48- 7 
46-12 
53-20 
37-33 
42-19 
33-19 
28-41 
27-41 
19-33 
14-33 
19-61
8-50

28
24
20
20
19
19
10

9
9
8
8
4

Miine, la Hațeg, meci amical
POLI. TIMIȘOARA - MUREȘUL 

EXPLORĂRI DEVA

din

GESTUL 
SEMNIFICATIV

Ion Bănățan și soția 
s-au dus, într-o după-a- 
miază, la restaurantul 
„Miorița" din Hunedoara. 
După ce au consumat cite 
ceva au făcut cuvenita 
plată, după care au ple
cat acasă.

Cind a făcut ordine la 
masă, ospătară Veronica 
Bălan a găsit o poșetă. 
Ce să mai faci ? Oame- 

1 rt/7 necunoscuți plecaseră. 
! Pcate în poșetă să se 
1 găsească vreun indiciu. 

Lucrătoarea a dus poșeta 

la șeful unității

\
i

I 
j

c
1

j

J

sa

fi»
i și, îm

preună cu alte lucrătoa
re, au deschis-o spre 
edificare. In ea nici un 
act, nici un indiciu asu
pra identității păgubași
lor, Șeful unității, Lută 
Pavel Mure șan, a anunțat 
miliția municipală.

A doua zi, cei doi soți 
s-au prezentat Ia restau
rante! „Miorița", unde 
șeful unității A. a inmi'nat 
obiectul uitat. In poșetă 
se aflau nu . mai puțin 
de 4 950 lei.

Gestul 
om,

definește uw 
un colectiv.

1

CIND TOVARĂȘI! 
LOR MUNCESC...

... Ei lipsesc nemotivat 
de la lucru, ingreunind 
activitatea la furnalele 
mari de la C. S. „Vic
toria" Călan. Pentru că 
nu-i tot una să muncească 
10 într-o echipă sau nu
mai 6-7. Colegii de mun
că le-au spus-o in repe
tate rînduri că le pătează 
onoarea și prestigiul de 
turnai iști, dar Cornel La- ' 
zăr, Nicolae Enache, ; 
Nicolae Dobre, Alexan
dru Sfetcu, Simion Ciurar, 
loan Varga, Florin Nedel- > 
ca și ăiți cițlva ca ei 
continuă să lipsească de i 
la lucru, colegii for tre
buind să muncească și 
pentru ei. Dar plată bună 
așteaptă...

amm

t

Astâzi, meciurile
retur din semifinalele

cupelor europene

LA BUCUREȘTI : 
DINAMO -

F.C. LIVERPOOL

Astăzi se vor desfășura 
meciurile retur din cadrul 
semifinalelor competițiilor 
europene intercluburi de 
fotbal.

în „Cupa campionilor 
europeni", echipa Dinamo 
București va intilni, pe 
stadionul „23 August" din 
Capitală, cunoscuta forma
ție engleză F.C. Liverpool. 
Partida va începe la ora 
17,00 și va fi transmisă in 
întregime la radio.

în cealaltă semifinală, 
A.S. Roma va juca pe te
ren propriu cu echipa sco
țiană Dundee United.

Iată programul celorlalte 
două competiții:-..Cupa cu
pelor" : Juventus .Torino — 

■Manchester United, Aber
deen — F.C. Porto , „Cupa 
U.E.F.A." : Tottenham 
Ilajduk Split; S.C. Ander- 
leeht ■ Nottingham Fo
rest. (Agerpres).



Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în județul Constanța

(Urmare din pag. 1)

comuniștilor, ale tuturor 
locuitorilor județului.

ste intonat Imnul de 
stai, al Republicii Socia
liste România, după 
care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu trece în revistă 
garda de onoare, alcătuită 
din marinari, membri ai 
gărzilor patriotice și tineri 
din detașamentele de pre
gătire pentru apărarea pa
triei.

Ca semn al tradiționalei 
ospitalități românești, se
cretarul general al parti
dului este primit cu pline 
și sare și este invitat să 
guste din plosca cu vin. Ti
neri și tinere îmbrăcați în 
frumoase costume populare 
dobrogene, pionieri și șoimi 
ai patriei oferă secretarului 
general al partidului fru
moase buchete de flori.

Coloana de mașini se în
dreaptă către primul obiec
tiv industrial al vizitei — 
Șantierul naval din Con
stanța.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este salutat la 
sosire de ministrul indus
triei construcțiilor de ma
șini, Petre Preoteasa. de 
reprezentanți ai conducerii 

centralei de profil și ai în
treprinderii. Secretarul ge
neral al partidului este in
format în legătură cu mo
dul în care colectivul își 
îndeplinește sarcinile de 
mare răspundere ce îi re
vin din programul național 
de construcții navale. în 
acest sens, directorul uni
tății, Gheorghe Dimoiu, ra
portează că din 1973, cînd 
a fost lansat la apă primul 
cargou de 55 OOO tdw, și 
pînă în prezent, șantierul 
a realizat nave cu un de
plasament total de peste 3J2 
milioane tdw — mineralie
re, petroliere și diferite 
alte tipuri de nave cu func- 
.ționalități diverse.

Gazdele invită pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu să 
viziteze cîteva sectoare 
principale ale șantierulu-. 
în hala de construcție port 
nave, discuția se axează 
pe probleme privind orga
nizarea producției.

In cadrul secțiilor vizi
tate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a discutat cu 
specialiști, cu muncitori ai 
șantierului naval. intere- 
sîndu-se de modul în care 
se aplică acordul global la 
fiecare loc de producție. 
Constructorii de nave ra
portează secretarului ge

neral al partidului că ge
neralizarea acordului glo
bal a avut efecte pozitive 
atît în planul producției, 
cît și al cointeresării per
sonalului muncitor.

Vizita continuă în secto
rul docurilor uscate și pe 
platformele alăturate. Se
cretarului general al parti
dului i se prezintă, de a- 
semenea, docul plutitor de 
10 000 tone forță, o pre
mieră realizată de indus
tria noastră navală

Exprimînd încă o dată 
satisfacția deosebită a co
lectivului Șantierului naval 
Constanța de a se fi întîl- 
nit din nou cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, directo
rul unității a asigurat pe 
secretarul general al parti
dului că muncitorii, specia
liștii de aici nu vor pre
cupeți nici un efort pentru 
a-și îndeplini cu toată 
răspunderea sarcinile ce le 
revin In actualul cincinal, 
pentru a fi la înălțimea 
încrederii ce le-a fost a- 
cordată.

Următorul obiectiv al vi
zitei este Șantierul naval 
_2 Mar- din Mangalia. Și 
aici. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este întîmpinat 
intr-o atmosferă entuzias
tă. cu deosebită bucurie și 

satisfacție de miile de 
muncitori prezenți la locul 
aterizării elicopterului pre
zidențial.

Secretarul general al 
partidului este întîmpinat 
cu căldură de Constantin 
Ionescu, adjunct al minis
trului industriei construcții
lor de mașini, Nicolae Gro- 
su, secretarul Comitetului 
orășenesc Mangalia al 
P.C.R.. primarul orașului. 
Eugen Durbacă, directorul 
general al Centralei indus
triale navale.

Dialogul secretarului ge
neral al partidului cu na- 
valiștii de aid se axează 
de la început pe analiza 
stadiului îndeplinirii sarci
nilor de plan, gradului de 
utilizare a capacităților de 
producție existente, folosi
rii și pregătirii forței de 
muncă.

Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu îi sînt înfățișate 
de către Valeriu Bercea, 
directorul unității — atît în 
cadrul unei' expoziții, cît 
și pe parcursul vizitării 
șantierului — tehnologiile 
noi adoptate în scopul 
scurtării ciclului de execu
ție a navelor.

Secretarului general al 
partidului îi sînt prezenta
te apoi docurile uscate 

pentru construcția navelor 
noi, unde se află în 
stadii de montaj două 
mineraliere. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a inte
resat de ritmul lucrărilor 
de asamblare, de soluțiile 
tehnice adoptate și a in
dicat ministerului de re
sort, centralei industriale 
navale și colectivului uni
tății să ia măsuri pentru 
îmbunătățirea substanțială 
a organizării fluxurilor de 
fabricație, mai buna folo
sire a capacității șantieru
lui în vederea scurtării tim
pului de execuție a fie-' 
cărei nave.

Se vizitează în continua
re șantierul noului doc us
cat pentru repararea nave
lor de mare capacitate.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu examinează am
plasamentul noului obiec
tiv. Referindu-se la nece
sitatea îmbunătățirii orga
nizării muncii, secretarul 
general al partidului a ce
rut ca întregul volum de 
lucrări să fie executat în 
acord global.

Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu îi este înfățișa
tă apoi platforma fixă pen
tru susținerea instalației de 
exploatare a țițeiului din 
zăcăminte marine.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat să 
se ia toate măsurile 
pentrU mai buna folo
sire a potențialului tehnic 
și uman, introducerea și 
extinderea celor mai noi 
tehnologii în acest dome
niu, îmbunătățirea colabo
rării dintre șantierele na
vale în vederea sporirii nu
mărului și nivelului tehnic 
calitativ al navelor.

Pe întreg parcursul vi
zitei, miile de oameni ai 
muncii de la tînărul șan
tier naval din Mangalia 
și-au manifestat, prin pu
ternice aplauze și ovații, 
satisfacția de a se întîlni 
din nou cu secretarul ge
neral al partidului. Ele con
stituie expresia hotărîrii 
constructorilor de nave de 
a acționa cu dăruire pen
tru a întîmpina cu rezulta
te cît mai bune marile e- 
venimente pe care ie săr
bătorește în acest an în
tregul nostru popor — a 
40-a aniversare a victo
riei revoluției de eliberare 
socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă 
și cel de-al XIII-lea Con
gres al partidului.

Vizita de lucru în jude
țul Constanța continuă.

întiinirea de lucru cu consiliile oamenilor muncii ale șantierelor 
de la Constanța și Mangalia

navale

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste Români;;, 
s-a întîlnit, marți după- 
amiază, in stațiunea Nep- 
tun, cu membrii consiliilor 
de conducere ale șantiere
lor navale din Constanța 
și Mangalia, ale altor șan
tiere, precum și cu cadre 
din conducerea Centralei 
industriale navale Galați.

Au participat membri ai 
guvernului, alte cadre de 
conducere și specialiști din 
ministere, întreprinderi și 
institute de cercetare că
rora le revin sarcini în 
domeniul proiectării și pro
ducției de nave, fluviale și 
maritime, al exploatării a- 
cestora.

Participanții la dezbateri 
au analizat modul în care 
se acționează pentru în
făptuirea obiectivelor sta
bilite în programul naval, 
în conformitate cu hotărî- 
rile Congresului al XII-lea 
și Conferinței Naționale 
ale partidului. în acest 
sens, ei au relevat preocu
pările și rezultatele obți
nute, îndeosebi unele lip
suri existente în organiza
rea muncii și a producției, 
prezentînd măsurile între
prinse pentru realizarea 
integrală a sarcinilor de 
plan, creșterea, în conti
nuare, a calității și com
petitivității navelor româ
nești, respectarea terme
nelor prevăzute în con

tractele incne.ate la export, 
introducerea și generaliza
rea unor tehnolog;: tot
nuii penecponaie.
rea ciclurilor de fabrica-
lie și diminuarea
murilor de metal. aplicarea

i- disci-
plinei, ridicarea r* -rpcii
activi tău ia niveluli polen-
țialului de care dispune
industria navală.

In numele lor și al co
lectivelor pe care le repre
zintă, vorbitorii au mulțu
mit călduros tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru 
grija deosebită manifesta
tă față de dezvoltarea si 
perfecționarea continuă a 
industriei noastre navale, 
pentru sprijinul permanent 
acordat oamenilor muncii 
din acest sector al econo
miei naționale. Cei care au 
luat cuvântul au subliniat 
că noua întîlnire cu se
cretarul general al parti
dului constituie — ca și 
cele precedente — un mo
ment de cea mai mare în
semnătate pentru munca 
celor ce lucrează în dome
niul cercetării, proiectării 
și construcției de nave, 
exprimînd angajamentul 
ferm al acestora de a trans
pune neabătut în viață in
dicațiile și orientările date 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de . a-și înde
plini exemplar sarcinile în
credințate.

In încheierea ședinței a 
luat cuvîntul tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al Partidu
lui Comunist Român, care 
a analizat probleme ac
tuale și de perspectivă ale

na-

cinai
Pornind de la nivelul pe 

care l-a atins dezvoltarea 
industriei constructoare de 
nave, secretarul general al 
partidului a cerut ca or
ganizarea întregii activități 
să asizure creșterea pro— 

velului U-haic al produc
ție;. reducerea timpului de 
execuție a navelor, a chel
tuielilor materiale pe mă
sura dotării de care dis
pun in prezent șantierele 
navale, subliniind necesita
tea de a fi luate măsuri 
ferme pentru lichidarea 
neîntirziată a unor lipsuri 
și neajunsuri care se mai 
manifestă in acest sector, 
răspunderile ce revin in 
acest sens conducerilor mi
nisterului. centralei și șan
tierelor navale.

In cadrul analizei. se
cretarul general al parti
dului a pus in fața cadre
lor de conducere partici
pante la ședință sarcina de 
a concentra eforturile oa
menilor muncii din indus
tria construcției de nave 
în aceste direcții, de a ac
ționa cu hotărîre pentru 
generalizarea aplicării teh

nologiilor moderne, extin
derea automatizării, a al
tor metode avansate care 
să asigure creșterea mai 
accentuată a productivității 
muncii, a ritmului de pro
ducție a navelor. în aceas
tă ordine de idei, au fost 
formulate o serie de măsuri 
care vizează îmbunătățirea 
organizării și specializării, 
a întregii activități din 
șantierele navele din Con
stanța și Mangalia, a altor 
centre constructoare de na
ve, insistindu-se, totodată, 
asupra necesității instau
rării ordinii și disciplinei 
ferme in toate sectoarele.

Secretarul general al 
partidului s-a referit, de 
asemenea, la rolul însem
nat care revine puternicu
lui centru de proiectare și 
cercetare al industriei con
structoare de nave în rea
lizarea programului. in 
generalizarea rapidă a teh
nologiilor. a metodelor mo
derne, eficiente, de orga
nizare a muncii.

O atenție deosebită a 
fost acordată importanței 
pe care o are în înfăptui
rea programului naval 
pregătirea profesională și 
tehnică a muncitorilor din 
acest sector. indieîndu-se 
crearea unor centre puter
nice de pregătire, de ridi
care și perfecționare a ca
lificării, de specializare a 
cadrelor. S-a cerut, de a- 
semenea, ca liceele și șco
lile profesionale ce pregă
tesc muncitori pentru in

dustria navală să fie strîns 
legate de activitatea aces
teia.

în continuare, secretarul 
general al partidului s-a 
referit la o serie de pro
bleme ale activității din 
alte sectoare ale industriei 
care concură la realizarea 
programului naval. In acest
sens s-a cerut să 
vadă programul 
privind crearea 
mentelor pentru 

se re- 
exi stent 
echipa- 
sectorul

naval și să se asigure re
ducerea numărului de în
treprinderi de producție a 
acestora, specializarea și 
concentrarea lor, indieîn- 
du-se ca unele unități să 
fie direct subordonate cen
tralei industriale navale. 
Totodată, secretarul gene
ral al partidului s-a refe
rit la o serie de probleme 
privind gradul de integra
re în industria navală, sub
liniind că sînt create toate 
condițiile pentru asimila
rea a tot ce este necesar 
și la un nivel calitativ co
respunzător. In acest con
text, s-a reliefat necesita
tea extinderii și diversifi
cării producției de motoa
re navale.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a analizat, de 
asemenea, o serie de as
pecte ale programului pre
văzut în domeniul expor
tului de nave și participă
rii flotei noastre maritime 
și fluviale la transportu- 

rile navale internaționale, 
indicînd o serie de sarcini 
și obiective care să asigu
re valorificarea deplină în 
această direcție a potenția
lului existent.

Referindu-se la acordul 
global, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut să se a- 
sigure aplicarea fermă, 
consecventă a acestuia, atît 
în construcțiile navale, cît 
și în transportul maritim 
și fluvial, subliniind rolul 
său deosebit în stimularea 
creșterii productivității 
muncii, în realizarea can
titativă și calitativă a sar
cinilor de plan, în spori
rea beneficiilor, precum și 
a veniturilor oamenilor 
muncii.

în încheiere, secretarul 
general al partidului și-a 
exprimat convingerea că 
oamenii muncii din indus
tria navală vor acționa în 
așa fel îneît în cel mai 
scurt timp întreaga lor ac
tivitate să se ridice la ni
velul posibilităților exis
tente, al eforturilor parti
dului, ale poporului nos
tru pentru dezvoltarea a- 
cestui sector deosebit de 
important al economiei na
ționale și le-a adresat u- 
rări de succes deplin în 
înfăptuirea sarcinilor în
credințate, a obiectivelor 
ce le revin din hotărîrile 
Congresului al XII-lea și 
Conferinței Naționale ale 
partidului.

■ REYKJAVIK. - Primul
> ministru al Islandei, Stein-
| grimur Hermannsson, a
J semnat un manifest elabo-
Irat de mișcarea pentru 

pace din Islanda, care cere 1' înghețarea producerii de 
arme nucleare de către 

» marile puteri. în manifest 
| — relatează agenția Reu-
ț ter — se cere insistent gu- 
Ivernului Islandei — țară 

membră a N.A.T.O. - să 

promoveze o activă politică 
de pace, să militeze pentru 
interzicerea oricărei desfă
șurări a armamentelor nu
cleare, pînă în momentul 
în care se va ajunge la un 
acord global ..privind dezar
marea nucleară.

■ NAȚIUNILE UNITE. - 
în preajma deschiderii ce
lei de-a 41-a sesiuni anua
le a Comitetului Executiv al 
Fondului O.N.U. pentru Co
pii (UNICEF), ia sediu! Na
țiunilor Unite din New York 
a fost dat publicității un 

document în care se relevă 
privațiunile și, în general, 
situația grea a copiilor din 
diverse zone subdezvoltate 
aJe lumii. Studiul mențio
nează, potrivit agenției UPI, 
că efectele combinote ale 
secetei, lipsei de alimente 
și recesiunii economice 
mondiale au determinat 
creșterea alarmantă a ra
tei mortalității infantile. în 
Sierra Leone, această rată 
este de 200 la 1 000 de . 
nou-născuți.

@ MOSCOVA. - Toți cei 
12 cercetători sovietici, 

membri ai expediției arctice 
.Polul Ncrd-25“, au pără
sit banchiza de gheață pe 
care s-au aflat in derivă 
timp de peste 1 000 de zile 
și au revenit pe continent, 
relatează agenția TASS. Io 
timpul derivei, banchiza pe 
care era instolotă stațiuneo 
«Polul Nord—25* c parcurs 
distanța de 5 000 de kilo
metri in zone puțin explo
rate ale Oceanului înghe
țat de Nord.

Agenția citată precizează 
că deriva stației „Polul 
Nord-26* continuă și se fac 
prospecțiuni pentru găsirea 

unei banchize suficient de 
rezistente pentru instalarea 
unei stațiuni de explorări 
care se va numi .Polul 
Nord-27*.

■ PARIS. - Criza eco
nomică a avut ca urmare, 
in luna martie, in Franța, 
ruinarea a peste 2 200 de 
companii industriale și co
merciale - a anunțat In
stitutul Național de Statis
tică și Studii Economice. In 
perioada ianuarie—martie a 
acestui an au fost înregis
trate 6 Q00 de falimente.

■ TEL AVIV. - Numâ- I
rul șomerilor din Israel a ’
atins o cifră record anul 
acesta: 110 000. Totodată, '
se precizează că, numai 
în luna martie, costul vieții 
a crescut în țară cu 10,7 la 
sută. Potrivit prognozelor e- 
conomiștilor, în (una opri- t
lie costul vieții va crește J
cu 20 Ia sută.
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