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Fiecare balot de sîrmă destinat exportului
poartă eticheta „calitate superioară"

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 

in județul Constanța

— în spiritul indicațiilor 
și orientărilor formulate 
de secretarul general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la plena
ra C.C. al P.C.R. din mar
tie a.c., în fața lucrătorilor 
de la cele trei laminoare 
de sîrmă ale C. S. Hune
doara stau sarcini de cea 
mai mare însemnătate — 
preciza inginerul Iosif

pătrate, ovale, rombice, ro
tunde, suferă transformări 
pînă la forma și dimensiu
nea finală cerută.

— Vedem că la fiecare 
ieșire din caje firul de 
oțel se controlează 
nou.

— Da. Pe întregul 
de laminare se face 
trolul dimensiunilor, 
eventualelor neregularități

din

flux 
con- 

al

ACTIVITATEA DE EXPORT 
calitate • dinamism • eficiența

Tămaș, șeful secției lami
noare de sîrmă. Ponderea 
comenzilor la export o de
ținem noi. Peste 50 la sută, 
în unele perioade chiar 
peste 80 la sută din pro
ducția de sîrmă și oțel 
beton de diferite dimensiuni 
este destinată exportului.

— într-adevăr, sarcini 
care înglobează o mare 
răspundere, cunoscut fiind 
faptul Că „oțelul de Hu
nedoara" este căutat și 
apreciat în multe țări ale 
lumii, aprecieri care se cer 
nu numai susținute, ci și 
întărite, extinse. Să vedem, 
tovarășe inginer, cum se 
derulează fluxul de pro
ducție, din momentul cînd 
țagla este scoasă din cup
tor și își începe metamor
foza în trenurile de lami
nare.

— Chiar înainte de a fi 
introduse în cuptor, țaglele 
sosite aici de la laminorul 
de semifabricate sînt su
puse unui control riguros 
— ține să sublinieze ingi
nerul Tămaș, cu care ur
mărim împreună drumul 
țaglelor pînă la devenirea 
lor în colaci de sîrmă. 
Cînd au ajuns la 1 100— 
1 150 de grade sînt scoase 
și introduse în trenurile 
de laminare. In funcție de 
comenzi, trec printr-o suc
cesiune de calibre de forme

ce ar putea apare. Fiecare 
laminator la locul său de 
muncă este și controlor de 
calitate. După ei vin mai
ștrii care verifică și con
trolează încă o dată pen
tru a avea garanția deplină 
că produsul finit — sîr- 
ma sau oțelul beton — 
este de cea mai bună ca
litate, satisface toate ce
rințele și exigențele bene
ficiarilor noștri.

— Iată-ne Ia capăt. Sute

și' sute de colaci de sîrmă 
așteaptă să fie îmbarcați 
în vagoanele de 
Unde-i expediați ?

— Mai întii aș 
rețineți că secția 
o conduc și-a onorat anul 
acesta toate contractele la 
export în termen, unele 
chiar in avans, fără nici 
un reproș la calitate, dim
potrivă, cu aprecieri și 
mulțumiri. Livrăm sîrmă 
și oțel beton în Iugoslavia, 
R.F. Germania, Austria, 
Israel, U.RJS.S. Avem 
parteneri externi constanți, 
care de ani și ani de zile 
cumpără produsele noastre. 
De fapt, numărul celor 
care solicită sîrmă și
oțelul beton fabricat la
Hunedoara este în crește
re pe piața mondiali ceea 
ce ne obligă să livrăm 
numai colaci de sîrmă cu 
eticheta „calitate supe
rioară". în același timp.

alături.

vrea să 
pe care

GH. I. NEGREA
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• 0 galerie de 1 510 
metri săpată în 26 luni 
și 10 zile • Au fost diz- 
iocați 20 234 
sau un convoi 
nete lung de 
Brigada lui 
Stoica nu va 
date : 1 decembrie 1981 
(începutul) și 10 aprilie 
1984 (sfîrșitul magistralei 
subterane) • Mina de a- 
jutor a lui Levay Alexan
dru — lungă de... 360 m 
• Pe tot cursul lucrării : 
nici o surpare, nici un 
nemotivat • Toate elemen
tele — respectate întoc
mai • Un „Noroc bun !", 
din inimă, tuturor.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
a continuat, miercuri dimi
neața, vizita de lucru în 
județul Constanța.

Elicopterul prezidențial 
aterizează pe platoul Com
binatului petrochimic Mi
dia.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este întîmpinat, 
și de această dată, cu cele 
mai calde sentimente de 
dragoste și stimă de către 
oamenii muncii de pe a- 
ceastă mare platformă in
dustrială. Cei prezenți acla
mă cu însuflețire pentru 
partid, pentru secretarul 
său generat căruia tineri 
și tinere, pionieri îi oferă 
cu emoție buchete de flori.

Construirea puternicei 
cetăți a petrochimiei de pe 
malul Mării Negre este le
gată, asemenea atâtor mari 
obiective economice și so
ciale de pe întregul cu
prins al țării, de numele 
secretarului general al 
partidului.

Directorul general al ma
relui combinat dobrogean, 
Constantin Roncea, rapor
tează că activitatea de con- 
strucții-montaj se reali
zează în conformitate cu 
indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu date în 
timpul vizitelor anteri
oare. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este informat că, 
așa cum s-a indicat, a fost 
acordată cea mai mare a- 
tenție organizării minuți
oase a muncii, prin stabi
lirea de programe zilnice 
de activitate pe șantier, 
elaborarea unor grafice de
taliate de urmărire a lu
crărilor, asigurarea unui 
grad ridicat de mecaniza
re, întărirea colaborării din
tre furnizori, constructori 
și beneficiari.

In continuare, gazdele 
au invitat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să vizi
teze principalele instalații 
ale combinatului — una 
dintre cele mai mari și mai 
moderne unități ale in
dustriei noastre chimice, 
care asigură un grad înalt 
de prelucrare a țițeiului, 
furnizînd materia primă

pentru fabricarea unui im
portant număr de produse.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut accele
rarea ritmului de lucru pe 
șantier, devansarea terme
nelor de punere în func
țiune a instalațiilor din a- 
cest sector, indicînd ca ele 
să-și înceapă activitatea în 
perioada premergătoare zi
lei de 23 August.

Au fost vizitate, apoi, 
instalațiile de unde este 
produsă materia primă pen
tru fire și fibre polieste- 
rice și de etilenă.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat ca
drelor de conducere, spe
cialiștilor prezenți să se 
acționeze cu toată răspun
derea pentru a se accele
ra lucrările de 
ții-montaj, 
acestea să

construe- 
astfel încît 

fie finali
zate în următoarele luni, 
în acest sens, s-a stabilit 
organizarea unei analize 
minuțioase privind progra
mul de realizare a fiecă
rui obiectiv aflat în con
strucție, pentru luarea cît

(Continuare in pag. a 4-a)

CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ
IMPERATIVELE ACESTOR ZILE :

pen- 
prin 
spa- 
teh- 

Munci-

La A.E.S.C. sere Sintan- 
drei, ferma 2» pregătirea 
răsadurilor le ardei 
tru solarii se face 
folosirea intensivă a 
țiului oferit de aleea 
nolo;ici din sere,
toarea fruntașă Maria Col- 
da și colegele ei din sera 
1 execută lucrările de în
treținere a răsadurilor plan
tate in ghivece nutritive. 
Prin munca lor se produc 
in prezent 300 000 de fire 
răsaduri.

Foto: N. GHEORGHIU
activitate

neîntreruptă

mc steril 
de vago- 

58 km • 
Gheorghe 

uita două

tea acestei complexe 
crări miniere a fost acordată 
brigăzii comunistului Gheor
ghe Stoica, din sectorul V 

al I.M. Drlja. 
consemnat 

de 1 decembrie 
1981. Atunci, de la orizon
tul 350, combina de inain-

- investiții 
Demaratul s-a 
in zrua

N:colae Ceaușescu, a de
terminat comitetul de partid 
și conducerea mine: să ur
genteze finalizarea lucrării. 
Ca urmare, in a doua ju
mătate a anului 1983, in 
contrafort cu brigada Iu; 
Gheorghe Stoica, și-a înce
put activitatea de săpare

Străpungerea

împreună cu o mai veche 
cunoștință, subingimerul mi
nier Laszlo Carbl Ervin, om 
statornic la mina Dilja de 
peste 15 ani, scriem istoria 
celei mai recente și mai 
importante magistrale sub
terane de transport al căr
bunelui, pe care se va co
lecta, cu ajutorul benzilor, 
producția de pe straiele 3 
și 5, din zona blocurilor 
III, IV și V, intre orizontu
rile 400—350. Responsabilita-

tare C 1-2 a făcut primii— 
pași pe viitoarea galerie, 
cu secțiunea de 13,4 mp și 
care avea să atingă, in 26 
de 
de
de 
de 
in
înfruntat adesea duritatea 
rocii, năvălirea a>pe';, pre
siuni puternice, dar le-au 
învins pe rrnd și au mers 
curajos înainte.

Cerința imperioasă de 
„mai mult cărbune pentru 
țară“ adresată minerilor 
de însuși/secretarul general 
al partidului, tovarășul

/unt și 10 zile, lungimea 
1 510 ml. Au fost sute 
zile și nopți de nesomn, 
încordare, de credință 
izbindă. Oameni' au

o galeriei, din blocul V 
spre blocul II, brigada unui 
alt destoinic miner de in
vestiții, Levay Alexandru. 
S-a dat o bătălie cumpli
tă cu cerbicia muntelui, in 
străfundurile sale, pentru a 
tăia o cale sigură de 
transport fluviului de căr
bune
ziuă. De-o 
lui Stoica 
Petru. Pali, 
Alexandru 
Ungurean u 
doar pe cîțiva dintre com
ponența de bază ai bri
găzii), iar de alta cei 
ai lui Levay — loan Statie,

din subteran spre 
oameni' 
Roman, 
Andrei, 
Petrrcă

parte
— Lazăr

Dozsa
Burian,
(ca să-i numim

Petru Vorga, loan Copia; u. 
Constantin Pascu, rn-frunte, 
bineînțeles, cu șefii lor de 
formații fi ajutați perma
nent de maiștrii minieri Va- 
sile Albu, Mihai Cacovea- 
nu, Panait Gheorghade, 
Teodor lacob, loan Ghesan, 
Ștefan Petrea.

In dimineața zilei de 10 
aprilie a.c., cînd inginerul 
loan Solga, șeful sectoru
lui V — investiții, adjuncțh 
săi — subirțginerii Alexan
dru Covaci și loan Necșa — 
și topogratul șef de sector, 
Alexandru Lazăr, au tras 
linie și au adunat? au 
înscris în raportul de fina
lizare a acestei importante 
galerii pentru producția de 
cărbune a minei Dilja cifre 
revelatoare privind hărnicia 
și dăruirea autorilor lucră
rii : brigada tui Stoica a 
săpat 1 150 ml, iar cea a 
lui Levay - 360 ml ; în toa
tă perioada lucrării nu s-a 
înregistrat nici o surpare

DUMITRU GHEONEA, 
LASZLO CAROL ERVIN 
subinginer, I.M. Dilja
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Insămînțarea porumbului 
s-a încheiat, dar campa
nia agricolă de primăvară 
continuă cu efectuarea ce
lorlalte lucrări. ce se cer 
împlinite pe ogoare în a- 
ceastă perioadă. Astfel, în 
unitățile din Consiliul unic 
agroindustrial Simeria se 
află în plină desfășurare 
erbicidarea culturilor pă- 
ioase. Cea mai avansată u- 
nitate la această 
este Cooperativa 
de producție din 
Mare, unde s-au 
holdele de orz și 
o suprafață de 160 ha. Ur
mează C.A.P. Sîntandrei cu 
150 ha erbicidate, Băcia 
ș.a. Ioan Dobra și Ioan A- 
runcutean, coordonați de 
Doina Vrăbiescu, inginerul 
șef al unității din Tîmpa, 
muncesc zi-lumină la apli
carea erbicidului.

— Avem semănate 
grîu și orz 250 ha și 
crăm cu forțe sporite 
erbicidarea cerealelor — ne 
spunea Laurențiu Colceru, 
președintele C.A.P. Sime
ria. în tarlaua numită „La 
șosea", lucrarea au efec
tuat-o mecanizatorii Tibe- 
riu Pantilici și Pavel Vi
nerea n.

Erbicidarea păioaselor 
trebuie însă grăbită întru- 
cît pînă în prezent, la ni
vel de consiliu unic, au 
fost erbicidate numai 700 
ha, iar vremea este înain
tată.

Zona Simeriei are un rol 
important în înfăptuirea 
autoaprovizionării terito
riale, unitățile agricole de 
aici avînd mari suprafețe 
destinate producerii de le
gume. în legumicultura, 
cum bine se știe, activita
tea este continuă pe tot 
parcursul anului agricol. 
Adică ar trebui să fie, căci 
lucrările se succed într-o 
ordine foarte strînsă. Un 
fapt ce merită consemnat 
este acela că în cele cinci 
ferme legumicole s-a se
mănat tot ce trebuia însă- 
mînțat pînă acum, realizîn- 
du-se o suprafață de 218

lucrare 
agricolă 
Rapoltu 

erbicidat 
grîu pe

cu 
lu- 
la

ha. La C.A.P. Rapoltu Ma
re și Simeria au început 
lucrările de întreținere a 
culturilor de ceapă. în res
pectivele unități iau parte 
la muncă, în fiecare zi un 
număr mare de coopera
tori. Elena Cîmpean. șefa 
fermei din Simeria, eviden
ția hărnicia unor legumi
cultoare cu multă experien
ță, cum ar fi Silvia Ior- 
dache, Maria Gîrliște, Ga- 
fița Cacuci, Maria Mogoș 
și multe altele.

în cadrul lucrărilor de 
întreținere a culturilor, un 
loc de seamă îl are asigu
rarea apei necesare la ră
dăcina plantelor. Ferma le
gumicolă a C.A.P. Rapoltu 
Mare are un sistem de iri
gații bine pus la punct. 
Aici s-a săpat în această 
primăvară încă un canal 
prin care s-a extins iriga
rea prin brazde. Sistemul 
de udare prin aspersoare 
funcționează în bune con- 
dițiuni. La C.A.P. Simeria 
s-a pus recent în funcțiune 
o electropompă de mare 
capacitate, ce poate face 
să funcționeze 80 de as
persoare. Instalația func
ționează continuu, în aces
te zile irigîndu-se culturile 
de salată și varză timpu
rie. Discutăm cu 
ria Baciu de la 
Tîmpa.

— Am semănat 
ceapă, morcovi, pătrunjel 
ș.a. Plantele însă întîrzie 
să răsară din cauza sece
tei.

— Unitatea are instalație 
de udat. De ce 
nează ?

— E stricată 
pa. S-a dus un 
pare.

— Nici roata 
lui nu se învîrte...

— Are și ea o defecțiu
ne. O vom pune în func
țiune în cel mai scurt timp 
posibil.

ing. Ma-
C.A.P.

36 ha cu

nu funcțio-

motopom- 
om s-o re-

grădinaru-

TRAIAN BONDOR

(Continuare in pag. a 3-a)



RECUPERAREA Șl VALORIFICAREA
MATERIALELOR REFOLOSIBILE - 

0 IMPORTANTĂ ACȚIUNE PATRIOTICĂ 
PENTRU ASIGURAREA 

INDUSTRIEI CU MATERII PRIME
Ce materiale pot fi colectate? Oameni
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Programele adoptau 
Conferința Națională a 
partidului vizează dtz.oi- 
tarea în ritmuri înalte a 
economiei naționale și, in 
mod deosebit, asigurarea 
independenței din punct 
de vedere energetic și al 
materiilor prime. Pent: u 
atingerea acestui țel, re
cuperarea și valorificarea 
superioară a materiilor 
refolosibile rezultate din 
activitatea unităților eco
nomice^ a instituțiilor și 
din gospodăriile popu
lației trebuie să consti
tuie o preocupare pe-- 
manentă pentru toți oa
menii muncii.

Se știe că toate < ale
goriile de materiale re
folosibile reprezintă, prin 
importanța lor, o ine
puizabilă sursă de mate
rii prime pentru indus
trie, prelucrarea lor în

îotroft gospodăriile 
populației cxcrstimie o 
rezervă importantă de 
materiale recuperabile. 
IJRVMH Hunedoara— 
Deva, cu sprijinul organe
lor locale de partid și de 
stat a întreprins o serie 
de acțiuni care și-au 
demackstrat pe deplin efi
ciența.

Ce materiale pot G re
cuperate. la a căror co
lectare cetățenii sint che
mați să participe cu toa
tă responsabilitatea c i- 
vică ? Sortimentele care 
pot fi recuperate zilnic 
de fiecare dintre noi. cu 
eforturi minime și cu 
avantaje materiale sânt: 
hîrtie, cartoane, textile

vechi, materiale metalice 
feroase și neferoase, tu
buri sprav, capse și ca
pace de la sticle, anve
lope Șl C*UTM?rv 3Uto. 
mase plastice, bidoane, 
navete etc.

In vederea formării 
spiritului gospodăresc, a- 
vigurării (Urâțeniei și 
creșterii contribuției coo- 
'tiențe a cetățenilor la 
sporirea fondului de ma
terii prime, la majorita
tea blocurilor din muni
cipiile și orașele județu
lui. la peroanele gărilor 
și autogărilor au fost 
montate containere pen
tru depunerea selectivă a 
hirtiikăr și cartoanelor. 
Readucerea in circuitul 
productiv a acestor ma
terii prime contribuie in- 
t-o mare măsură la păs
trarea fondului forestier 
al patriei.

ai muncii!I

...l ca și in
< dumneav
' tribuiți activ la strin- 
gerea și predarea

La locurile de mun
că și in gospodăriile 

voastră con-

, fetiva ai picuaica

’ materialelor vechi, 
) refolosibile. Este un 
\ act patriotic, în in- 
) teresul economiei na- 

ționale.

Atenție deosebită calității 
materialelor livrate 

la beneficiari!

Lit

Știati că...
• O tonă de fier vechi 

înlocuiește circa o tonă 
fontă lichidă, pentru ela
borarea căreia sint nece
sare :

— două tone de minereu;
-— o tonă de cărbune 

cocsificabil ;
— 0,5 tone calcar ;
— 40 kWh energie elec

trică ?

• Fiecare tonă de fier 
vechi recuperat economi
sește energia electrică în 
proporție de 60 la sută ?

• Prin dezmembrarea 
unui tractor se pot obține 
cîteva sute de repere care 
pot fi folosite la repara
rea altor tractoare și 170 
repere recondiționate, res
pectiv 1 200 piese ?

• 2 kg de cupru recu
perat echivalează cu o tonă 
de minereu cuprifer ? 
Pentru producerea cupru
lui se folosește cu 88 
la sută mai multă energie 
decît în cazul recuperării 
și revalorificării prin to
pire a pieselor din cupru 
uzate ?

• O tonă de resturi de 
polietilenă economisește 7 
tone de petrol, materie 
primă pentru 6 000 mp 
folii de polietilenă ne- 
transparentă sau 3000 saci 
groși pentru ambalaj sau 
950 kg produse injectate ?

• Anual se aruncă la 
gunoi o contitate de hîrtie 
care recuperată ar salva 
de la tăiere o pădure de 
peste 100 hectare ?

• 5 tone resturi textile 
înlocuiesc 4 tone amestec 
tip bumbac, rezultate din 
2 tone bumbac, . 1,3 tone 
celofibră și 0,7 tone polisti- 
ren ?

Pagină realizată de
VASILE PÂȚAN

Cetățeni și cetățene!
Nu aruncați și nu distrugeți materialele 

refolosibile. Colectați-le selectiv și predați-le ■' 
unităților specializate !

1000
Kâ.DEw

celuloza

OARE SE OB>pH£(XH:

3-4 m.c. 
LEMN

*
i
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Elevi
și eleve!

Strîngeți și pre- 
dați caietele folosi
te, cărțile care nu 
vâ mai trebuie, zia
rele, revistele și ori- 

’ ce altă maculatură. 
J Prin aceasta contri- 
buiți la economisi- 
rea unor materii pri- 
me valoroase !

i

800 Kwh Z50
ENER6.ELECT. COMBUSTIBIL

12500
Z.ÎARE

J 
i 
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Recent s-a desfășurat 
la Hunedoara un schimb 
de experiență între prin
cipalii furnizori de meta
le vechi și beneficiarul 
acestora — C.S. Hunedoa
ra. In cadrul schimbu
lui de experiență care 
s-a desfășurat timp de 
2 zile au fost dezbătute 
aspecte privind îmbună
tățirea continuă a calită
ții fierului vechi ee se 
livrează oțelăriilor C.S.H.

Cu acest prilej a reieșit 
că în cursul anului 1983 
la combinat au fost li
vrate aproape 1 milion 
de tone fier vechi pentru 
retopire. Din această 
cantitate, 95 la sută a 
reprezentat material pre
gătit (șarjat, presat și 
balotat), fără impurități 
nemetalice.

în ce privește județul 
Hunedoara, din totalul de 
67 860 tone de fier vechi 
livrat la CJS.H., 1186 
tone a reprezentat mate
rial declasat din cauza 
că expeditorii direcți au 
încărcat în vagoane fierul 
vechi fără să respecte 
prevederile Decretului 465 
din 1979 șl a STAS — 
6058/78, adică amestecat 
cu diferite neferoase, pie
triș, moloz și alte impu
rități.

Trebuie să arătăm că 
prezența cuprului, niche
lului sau a altor elemen
te de aliere, intr-un anu

mit procent, în compo
nența oțelului, conduc la 
rebutarea șarjelor, iar 
prezența zincului și a 
plumbului conduc la per
forarea cuptoarelor, deci 
la pagube deosebit de 
mari.

Printre unitățile econo
mice care au trimis com
binatului astfel de mate
riale se . numără : I. L. 
Chișcădaga, întreprinde
rile miniere Aninoasa, 
Uricani, Bărbăteni. și Lo- 
nea, I.M.M.R. Simeria, 
I. M. Orăstie si altele.

Mai mult, C.S.V. Călan 
a livrat oțelăriilor, în 
perioada amintită, peste 
200 tone fier vechi ames
tecat : țeavă, părți de 
cazane, pămînt, zgură, 
vată termogenă, cărămizi 
etc.

Evident că prin furni
zarea unor astfel de ma
teriale amestecate, nu 
numai că a fost îngreu
nată activitatea oțelarilor, 
dar s-au încălcat grav 
prevederile Decretului 
465.

Cu ocazia schimbului 
de experiență au reieșit 
și alte aspecte privind 
calitatea transportului și 
recepționarea fierului 
vechi, trăgîndu-șe con
cluzii și învățăminte care 
să ducă la îmbunătăți
rea calității materialelor 
metalice refolosibile li
vrate combinatului.
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Predarea hirtiei-maculatură - 
o sarcină prioritară

Să sporim gradul de recuperare și de 
refolosire a materialelor

In codrul plenarei C. C. 
al P.C.R. din 21—22 martie 
a.c., secretarul general ai 
partidului, tovarășul Nrcolae 
Ceaușescu, arăta : „Este 
necesar să luăm toate mă
surile in vederea sporirii 
gradului de recuperare și 
refolosire a materialelor și 
subansamblelor..." In acest 
context, recuperarea și va
lorificarea superioară a 
materialelor refolosibile din 
activitatea curentă a uni
tăților economice, institu
țiilor și a gospodăriilor 
populației trebuie să consti
tuie o preocupare susținu
tă, permanentă pentru 
fiecare cetățean.

întreprinderea județeană 
de recuperare și valorifi
care a materialelor refolo
sibile Hunedoara numai 
în cursul anului 1983 a 
repus în circuitul economic 
peste 326 200 tone mate
riale refolosibile metalice, 
aproape 7 000 tone mate
riale refolosibile nemetali
ce și 43 253 tone mate
rii prime de origine ani
mală.

Rezultate 
înregistrate 
3 luni ale

bune au fost 
și în primele 

anului acesta,
cînd l.j.R.V.M.R. și-a rea
lizat și chiar depășit sar
cinile de recuperare la

aproape toți indicatorii, ob- 
ținîndu-se o depășire va
lorică a planului cu peste 
9 milioane lei. Și aceasta, 
în condițiile cînd sarcinile 
de recuperare pe anul 
1984 au crescut cu peste 
5 la sută față de 1983.

înțelegind importanța re
cuperării și refotosirii a- 
cestor materiale, oame
nii muncii din cadrul 
l.j.R.V.M.R. Hunedoara sînt 
ho-tărîți să acționeze pen
tru depistarea și colecta
rea tuturor materialelor re
folosibile, să lupte pentru 
îmbunătățirea calității în
tregii lor activități.

In gama largă a ma
terialelor care trebuie 
recuperate, un loc prio
ritar îl ocupă hirtia. Pro
ducerea acestui material 
care este folosit în toa
te domeniile activității co
tidiene, de către fiecare 
cetățean, inseamnă consu
marea zilnică a sute de 
mii de arbori. De exem
plu, pentru a fabrica o 
tonă de hîrtie este nece
sar să se taie 5 arbori 
maturi, ceea ce constituie 
echivalentul unei tone 
de maculatură.

Iată de ce se pune un 
accent deosebit pe colec
tarea acestui material 
refolosibil.

Pentru recuperarea can
tității de 4 600 tone de 
hîrtie și cartoane cit este 
prevăzut a se colecta în 
anul 1984 Ia nivelul ju
dețului Hunedoara, în 
fața tuturor factorilor 
Stau sarcini deosebit de 
importante. In primul 
rînd unitățile socialiste 
vor trebui să onoreze în 
întregime contractele e- 
conomice de predare a 
hîrtiei rezultate din acti
vitățile proprii. De ase
menea, organizațiile
U.T.C., de pionieri, sin
dicat, O.D.U.S. și comi

siile de femei vor trebui 
să organizeze acțiuni cu 
membrii lor pentru colec
tarea hîrtiei și predarea 
ei la centrele de colec
tare.

Personalul din unitățile 
de salubritate trebuie să 
manifeste o preocupare 
mai mare în selectarea 
materialelor refolosibile, 
în special a hîrtiei și 
cartoanelor, de la ram
pele menajere. Contrava
loarea acestor materiale 
se achită în numerar 
persoanelor care le co
lectează și le predau.

In mediul sătesc sarcini 
deosebite revin cooperati
velor de producție, achi
ziții și desfacerea mărfu
rilor, care au datoria să 
acționeze pentru recupe
rarea fiecărui gram de 
hîrtie. De asemenea, ofi
ciile poștale municipale, 
orășenești și comunale 
trebuie să colecteze pu
blicațiile cotidiene și pe
riodice vechi. O sursă im
portantă de recuperare a 
hîrtiei o constituie și ar
hivele unităților socialis
te, care trebuie să pro
cedeze de Urgență la se
lectarea și predarea că
tre l.j.R.V.M.R. a actelor 
inutile.
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Cei ce „reanimează" motoarele
Secția mecano-energeti- 

că a l.M.C. Bîrcea are, în
tre altele, un atelier de bo- 
binaj, în care lucrează 6 
electricieni. Un colectiv mic, 
dar cu o răspundere mare. 
De munca lui depinde func
ționarea a nu mai puțin 
de 2 500 de motoare elec
trice, încorporate în tot fe
lul de utilaje și instalații. 
Și cite nu sînt intr-o între
prindere de materiale de 
construcții I

Micul colectiv in frunte 
cu maistrul Ștefan Popa și 
motoarele sint sufletul în
treprinderii. Pe bancurile 
lor de lucru vin, pe find, 
ca la un fel de reanimare, 
motor după motor pentru 
d fi rebobinate. Intr-un an 
sint rebobinate peste 750 
de motoare și refăcute alte 
sute de bobine, pentru alte 
instalații de acționare.

In atelier ne însoțește 
secretarul organizației de 
bază de partid, tovarășul 
Augustin Sinea, pe care îl 
întrebăm :

— Cum se aplică, in ca
zul acestui mic colectiv, e- 
xigențele acordului global ?

— Noi considerăm că a- 
cest colectiv, deși mic, răs
punde bine cerințelor, pen
tru că de munca lui depin

• încheierea grabnică a erbicidării păioa- 
selor

• în legumicultura — activitate neîntreruptă
k (Urmare din pag. 1)

Lăudabilă intenția con
ducerii cooperativei de a 
pune în funcțiune cele 
două agregate de udare. 
Dar ne întrebăm de ce nu 
s-a realizat acest lucru 
pînă acum, că vremea fost 
toată iarna și în această 
primăvară destulă.

în toate unitățile legu
micole — excepție face 
C.A.P. Tîmpa — se des
fășoară din plin recoltarea 
leOUmelor-verdețuri. Man 
j'încu, șeful depozitului 
pentru legume și fructe 
din Simeria, ne spunea că 
pînă în prezent cele mai 

(Urmare din pag. 1)

dovedim toată receptivita
tea față de cerințele be
neficiarilor externi, liviîn- 

lc sîrma sau oțelul be- 
TOn laminate după norme
le lor. Prin urinare, ne 
înscriem în exigențele „ca- 
litate-dinamism - eficiență", 
conștienți însă că la toate

Ei n-au acceptat munca drept unica 
sursă a existenței demne

Societatea noastră com
bate cu toată fermitatea 

actele antisociale, actele 
prin care se sustrag bunuri 
din avutul obștesc și din 
proprietatea individuală, 
specula, manifestările de 
parazitism, de încălcare a 
regulilor privind normele 
de desfășurare normală a 
activității economice.

La clubul „Constructo
rul “ din Hunedoara în fața 
unei săli arhipline s-au 
judecat de curt nd mai 
multe procese penale, fiind 
supuse judecății infracțiuni 
prin care s-au încălcat re
lațiile sociale din diferite 
sectoare ale vieții. Unele 
din infracțiuni au adus 
pagube proprietății între
gului popor, altele au vi
zat relațiile de familie, 
disciplina muncii, păgubi- 
rea proprietății individuale, 
încălcarea normelor de 
conviețuire socială, a or
dinii și liniștii publice, in
tegritatea persoanei și al
tele. Cu acest prilej au 
fost aplicate sancțiuni 
contravenționale unor per

de nivelul retribuției - ca 
să mă exprim în ~ termeni 
economici. Dar, înainte de 
toate, acest mic colectiv 
lucrează bine, avind con
știința răspunderii.

— Bănuim că aici este 
terenul unei munci as:due 
din partea organizației de 
bază.

- Este, cu adevărat. La 
timpul potrivit, deci in ul
timele luni ale anului tre
cut ne-am explicat, am ce
rut consultații competente, 
apoi am explicat pe larg, 
cu calcule și demonstrații 
concrete, tot ce trebuie în
țeles prin acordul global 
pentru întregul colectiv al 
secției. Am luat-o și mai 
cu amănuntul, adică pe 
ateliere, pe specific.

— In cazul bobinatorilor 
cum ați procedat ?

— Spre sfîrșitul fiecărei 
luni primim sarcinile de 
plan pe luna următoare. 
Acestea le repartizăm pe 
oameni, in funcție de com
plexitatea lucrării și de 
încadrarea fiecăruia. Pro
cedeul nu prezintă o nou
tate sau particularitate. Im
portant este că discutăm 
pe îndelete cu fiecare lu
crător, ne ocupăm cu deo
sebită atenție de aprovizio

mari cantități au fost li
vrate de fermele legumico
le din Rapoltu Mare, Si
meria și Băcia. Prima uni
tate a predat 6,1 tone spa
nac și 100 kg pătrunjel, 
cea de a doua 5,5 tone 
spanac și 2 550 legături de 
ceapă verde, iar C.A.P. Bă
cia 9,2 tone spanac. Ar fi 
trebuit să livreze ceapă 
verde și C.A.P. Tîmpa, dar 
aici recoltarea acesteia n-a 
început. Este necesar ca la 
această lucrare să se rea
lizeze o puternică mobili
zare de forțe pentru ca te
renul să fie eliberat grab
nic, pregătit și semănat 
cu alte culturi.

ACTIVITATEA DE EXPORT 
calitate • dinamism • eficienta

„Calitate superioară"
cele trei laminoare de sîr- 
mâ, aș zice, la toate locu
rile de muncă mai sînt 
rezerve nevalorificate pe 
deplin. Comuniștii din sec

soane care deși sînt apte 
de muncă duc. un mod de 
viață parazitar, acestea 
fiind obligate să presteze 
o muncă prin privare de 
libertate.

Ioana Eugen, bunăoară, 
fost om al muncii la 
Combinatul siderurgic Hu

ÎNSEMNĂRI DE LA UN PROCES 
CU PUBLICITATE LĂRGITĂ

nedoara, a pătruns prin 
efracție, în microcantinele 
din cadrul C.S.H. de unde 
o sustras bunuri în va
loare de peste 10 000 lei; 
loan și Gheorghe Lingu
rar au deposedat de bu
nuri o persoană, prin vio
lență, comițînd infracțiu
nea de tîihărie, iar loan 
Gherghel a sustrat de la 
un cetățean obiecte în va
loare de 21 000 lei. La 
rîndul lor, Virgil Crețu și 
Augustin Măieran, elemen
te certate cu disciplina, 

narea cu materiale, astfel 
incit să creăm condițb priel
nice îndeplinirii de către 
toți lucrătorii a sarcinilor 
de plan,

— La ce interval revin in 
dezbaterea adunărilor ge
nerale problemele acordu
lui global ?

— In fiecare adunare dis- 
cutăr, intr-un fei sau al
tul. modul in care ne în
deplinim sarcinile de plan. 
Chiar dacă la ordinea de 
zi avem probleme ale mun
cii pofit:co-organizatorice. 
acestea le abordăm ca 
modaiități de acțiune pen
tru dezvoltarea conștiinței, 
intărirea spiritului de răs
pundere, de ordine și dis
ciplină in scopul îndepli
nirii sarcinilor de plan. Pe 
de altă parte, momentul e- 
conomic din adunările ge
nerale punctează succint 
starea de lucruri privitoa
re la indicatorii acordului 
global.

Șase lucrători- a ntr-o sec
ție se pronunță convingă
tor, prin fapte, in favoarea 
înfăptuirii ex-gențeior pla
nului. O fac Cu pricepere, 
devotament și modest e, dar 
eficient.

CORNEL ARMEANU

Străpungerea
(Urmare din pag. 1)

și nici un om nu a absen
tat nemotivat de la șut ; 
toate elementele topografice 
— panta, direcția — au fost 
riguros respectate ; iar cali
tatea întregii lucrări — ire
proșabilă ; cantitatea de 
steril excavat - 36 421 va- 
goneți, adică un tren lung 
de 58 km.

Acum, I. M. Dil/a are o 
nouă și frumoasă magistra
lă subterană de transport 
al cărbunelui pe benzi, 
care-i va ușura foarte 
mult evacuarea „la ziuă“ a 
producției d'm abataje. Și 
îi va înlesni, firește, să 
continue seria bunelor rea

ția noastră, întregul colec
tiv de la exploatare și 
întreținere este angajat cu 
toată capacitatea și răs
punderea în muncă, pentru 

încâlcind grav regulile de 
conviețuire socială au pă
truns în mai multe locuin
țe din cartierul 1 Mai al 
orașului Colan, provocind 
scandal, aducind amenin
țări și provocind panică. 
Au fost supuse judecății 

și alte acte neconforme cu 
etica socialistă.

Gheorghe Tănase, spre 
exemplu, nu a înțeles nici 
acum, după 3 condamnări 
că este obligat să con
tribuie la întreținerea co
pilului său ; Maria Marian 
a sustras dintr-o școală 
din Hunedoara, de pe un 
cuier, o haină în valoare 
de 6 500 Iei, aparținînd 
unei eleve ; Vasiie Sutu a 
condus în stare de ebrie
tate au autovehicul, fără a 
poseda permis de condu
cere, provccînd uri grav
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După o
novare și dotare cu mo
bilier adecvat, I.C.S. 
Mixtă Călan a redeschis, 
in orașul nou. restau
rantul ..Șurianul*. Uni
tate de alimentație pu
blică de categoria I. mo
demul restaurtint vine 
in ihtimpînarea consu
matorilor cu servicii 
prompte. de calitate. 
(T. Mîndrescu. cores
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In satul Tisa, din co

muna Burjuc, s-a dat în 
folosință un magazin 
sătesc. Construcția a fost 
ridicată prin munca pa
triotică a 
mobilizați de deputății 
Gheorghe — 
Gheorghe Orșa și Maria 
Cîmpurean. Valoarea o- 
relor de muncă presta
te se ridică 1—-------

> lei.

cetățenilor.

Bărăștean,

lizări din trimestrul I al 
acestui an, cind harnicii 
mineri de la Dîlja s-ou si
tuat pe locul a! Il-lea in 
întrecerea socialistă pe țară 
între unitățile de exploata
re și preparare a cărbu
nelui.

Up călduros „Noroc 
bun !" bravilor mineri din 
brigăzile de la investiții, 
conduse de Gheorghe Stoi
ca și Levay Alexandru, pen
tru frumosul lor succes, un 
călduros „Noroc bun /" tu
turor minerilor de la Dilja, 
pentru frumoasele realizări 
de pînă acum și urarea de 
noi și importante succese 
în producția de cărbune I 

a-și onora exemplar sarci
nile față de beneficiarii 
externi șî interni, prin a- 
ceasta aducînd cinstire a- 
propiatei zile a muncii, 
evenimentelor istorice pe 
care le vom trăi anul a- 
cesta — aniversarea a 40 
de ani de la eliberarea 
țării și Congresul al XIII- 
iea al Partidului Comunist 
Român.

accident de circulație; loan 
Rotaru de fa Uzina de 
preparare din Teliuc și 
Sever Lăcătuș din C.S.H. 
s-au prezentat la serviciu 
sub influența băuturilor 
alcoolice, nesocotind pre
vederile Decretului 400/ 
1981.

Toți cei invinuiți, fiind 
aspru trași la răspundere, 
și-au recunoscut faptele, 
instanța de judecată pro- 
nunțînd în consecință pe
depse proporționale cu 
gravitatea actelor săvirșite, 
unii dintre aceștia urmînd 
a executa pedepse prin 
privare de libertate, în
tre 1 și 7 ani închisoare, 
alții la locul lor de muncă.

Fără excepție, cei pre- 
zenți io sală, opinia pu
blică au aprobat cu sa
tisfacție pedepsele date 
inculpațiior, manifestîndu-și 
dezaprobarea și indignarea 
față de asemenea elemente.

TIBERIU HĂRȘAN, 
procuror șef al Procuraturii 

locale Hunedoara

ÎNTREPRINDEREA „AVICOLA" DEVA

LIVREAZĂ
pe bază de comandă Ia întreprinderi, C.A.P., 

cantine, consilii populare, școli, începînd cu 
data de 1 mai 1984 :

• iepuri pentru reproducție de mare pro
ductivitate.

De asemenea, se livrează și gospodăriilor 
populației la cerere.

CIRCUL DE STAT BUCUREȘTI

Anunță

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

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

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

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

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

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

Circul va prezenta spectacole în următoa
rele orașe :

HUNEDOARA - în perioada 25-29 aprilie, 
în parcul hotelului Rusca ;

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

casele circului.

[publicitate
VINZARI — CUMPĂRĂRI

■ Vind apartament două
camere, liber, și autoturism 
Opel Record, stare bună. 
Deva, Gojdu, bloc O 4, scara 
IV. apartament 25 (5247)

■ Vind urgent apartament
două camere. Deva. Mineru
lui, nr. 51, bloc 39. aparta
ment 24. (5258)

■ Vind apartament două
Deva, Dacia, bloc 29, 

scara C, apartament 26.
(5268)

■ Vind casă in roșu, gaze,
(grădină)- Hunedoara, strada 
Roma. nr. 15. (5257)

■ Vind Moskvici 407, stare
de funcționare. Romos—Romo- 
șei, 142. ’ (5261)

■ Vind Trabant 601, stare
perfectă. Brad. Bulevardul Re
publicii, bloc 9. apartament 14, 
după orele 17. (5244)

■ Vind apartament trei
camere, confort sporit. Deva, 
zilnic, telefon 28641. (5284)

■ Vind apartament două
camere, cărămidă, gaze. Deva, 
telefon 23531. (5277)

■ Vind casă mare. Hune
doara, strada Sarmizegetusa, 
nr. 41. cartierul Chizid.

(5275)
■ Vind Fiat 600 D, stare

bună. Hunedoara, telefon 
14501. după orele 15. (5279)

■ Vind radiocasetofon
AKAI A J 490. F. L.. sigilat. 
Hunedoara, telefon 12502, după 
orele 16. (5273)

■ Vind cort de import. De
va, telefon 20273, orele 18— 
22. (5243)

■ Cumpăr urgent, preț in
tegral. plătibil imediat, apar
tament două camere, gaze, 
etajul I sau II. Deva, telefon 
13051, orele 19—21. (5264)

SCHIMB DE LOCUINȚA

■ Schimb apartament două
camere Mediaș cu DeVa. Te
lefon 956/17148. (5267)

OFERTA DE SERVICIU

K Caut femeie pentru îngri
jit copil. Deva. Gojdu, Zam- 

firescu, bloc 11, apartament
34. (5272)

PIERDERI

■ Pierdut legitimație dc 
serviciu, nr. 485, pe numele 
Nătângă Elisa beta. eliberată 
de I.I.C. Deva. O declar nulă.

(5259)
■ Pierdut legitimație de ser

viciu, pe numele Hritcu Va- 
sile, eliberată de C. S. Hune
doara. O declar nulă. (5276)

■ Pierdut legitimație de ser
viciu, nr. 2339, pe numele 
Betea Benoni-Adrian, elibera
tă de I.P.E.G. Deva. O declar 
nulă. (5285)

DECESE

■ Sincere mulțumiri și re
cunoștință rudelor, prietenilor, 
colegilor de muncă, conduce
rii ,,Avicola“ Mintia, D.J.P.Tc. 
Deva, tuturor celor care aa 
fost alături de noi în mo
mentele de grea suferință pri
lejuite de pierderea mult iu
bitului nostru soț, tată și 
frate

BOZAN AVEL.
(5278)

■ Mulțumesc și pe a- 
ceastă cale familiilor fi
nilor Cibian Mihuț și Uțu 
Nelega Nicu și Toma Tra
ian, precum și tuturor ru
delor, vecinilor și celor 
care au fost alături de 
mine în marea durere 

pricinuită de pierderea 
dragului meu tată 

fAieran petru 
de 82 ani din Hon doi.

(5281)

■ Familia șî prietenii 
îndurerați anunță înceta
rea din viață a celui ce a 
fost

PÂRVU GHEORGHE. 
care va rămîne veșnic in 
inimile noastre.

înmormîntarea are loc 
astăzi, 26 aprilie, orele 
14, de la domiciliul din 
Deva, strada Zarandului, 
bloc P 3, la cimitirul din 
strada Eminescu.

(5280)



Vizita de lucru a tovarășului I

Nicolae Ceaușescu in județul Constanța
(Urmare din pag. 1)

general al

mai grabnică a tuturor mă
surilor ce se impun in ve
derea respectării termene- 
lor stabilite.

Secretarul 
partidului a
importanței pe care o ane 
exploatarea rațională a tu
turor mașinilor ș: utilaje
lor, folosirea instalațiilor 
la parametru proiectau, 
cerînd să se acorde cea 
mai mare atenție instawă- 
rii ordinii și disciplinei la 
fiecare loc de muncă, ca
lificării și perfecționării 
profesionale a personalului 
muncitor.

. n ultima parte a v izi- 
tei de lucru ele» mate in 
județul Constanța, tovară
șul Nicolae Ceaus-^cu ?. a- 
nalizat proiectele de am
plasare a două noi și im
portante obiective indus
triale în orașul Hîrșova.

Locuitorii Hîrșovei l-au 
încîmpinat cu multă căl
dură pe secretarul general 
al partidului, căruia i-au 
exprimat sentimentele lor 
de aleasă prețuire, și adîn- 
că recunoștință pentru gri
ja statornică ce o poartă 
dezvoltării localității și ju-

dețului lor, întregii țări, 
sporirii bunăstării poporu
lui nostru.

Oameni ai muncii din 
Hîrșova, prezenți pe platoul 
unde a aterizat elicopterul 
prezidențial, aclamă cu en
tuziasm, scandează cu pu
tere numele partidului și 
al secretarului său generaL

De la înălțimea unei 
platforme, amenajată in 
zona in care se va ndîca 
noua piatfoe-mă industrială 
a orașului, iova?
Ceaușescu a examinat am

Vy OT"
■mi sâ ia ffiatA —

Nicolae

Bra I
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Lucrările Comisiei 
mixte guvernamentale 

româno-libiene de 
cooperare economică 

și tehnico-științifică

TRIPOLI 25 (Agerpres). 
— La Tripoli s-au desfășu
rat lucrările Comisiei mix
te guvernamentale româno- 
libiene de cooperare eco
nomică și tehnico-științifi- 
că, convenindu-se măsuri 
de dezvoltare în continua
re a relațiilor dintre Re
publica Socialistă Rjmânu 
și Jamahiria Arabă L 
nă Populară Social istă.

Muhamed al Zaruq al 
Rajc.b, secretarul general 
al Comitetului Popuiar Ge
neral. l-a primit pe pre
ședintele părții române in 
comisie. Ion Pățan. minis
trul industriei ușoare. Cu 
acest prilej au fost trecu
te în revistă stadiul rela
țiilor bilaterale, modul in 
care se realizează măsuri
le convenite cu prilejul in- 
tîlnirilor la nivel înajt in
tre tovarășul Xicolae 
Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România 
și colonel Moammer el 
Geddafi, conducătorul Ma
rii Revoluții de la 1 Sep
tembrie, precum și per
spectivele dezvoltării. în 
continuare, a relațiilor de 
cooperare economică și teh
nico-științifică dintre cele 
două țări.

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

Knusiale de mi 
întreprindere 
că — 
imediata 
viului.
preun-î amenajările ace
luiași bazin portuari Sînt 
tnfătisate. d? as»—nenea, so
luțiile tehnice p-nr-i-e In 
vederea utilizării cu *n»- 
ximă eficientă a terenuhzi- 
Secretarul general al tsa-ti-

cane, situate 
vecinătate a 

vor utiliza

dului a cerut ca proiectele 
elaborate să fie revăzute și 
îmbunătățite, avindu-se in 
vedere cerințele unei efi
ciente economice cit mai 
mart Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. examinînd pro
iectul viitorului șantier na
val. a indicat o serie de 
îmbunătățiri menite să a- 
sigure o eficiență sporită 
activității ce se desfășoară 
aici, care va fi profilată 
in special pe activitatea 
de reparații a.navelor.

in legătură cu viitoarea 
întreprindere 
de cabluri șî 
ta-ui general 
a cerat să se 
plasarea 
care Să fie construită mai 
aproape de port, cn depo
zite situate chiar pe malul 
Dunării. In imediata veci
nătate a șantierului naval 
ceea ce va permite folosi
rea mat bună a capacită
ților pocPoare. ToCodată-s-a 
indicat ca proâfcuai noii 
iatrep» indr r i metalurgice 
să fie leBkwt in ideea mă- 
ririi capacității de produc
ție la 3B4B0 tace pe an.

Tovarăsul Nicolae 
Ceanșescu a indicat ca. pen-

producătoare 
sirme. secre- 
al partidului 
modifice am-

scestei unități.

tru construirea unităților 
de pe viitoarea platformă 
industrială a orașului, spa
țiul să fie utilizat cu ma
ximă chibzuință, să se asi
gure din timp construcția 
locuințelor pentru oamenii 
muncii ce vor lucra aici.

Indicațiile date și cu a- 
cest prilej de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-au con
stituit Intr-un adevărat 
program de lucru bine con
turat. cu sarcini precise și 
mobilizatoare, menit să a- 
sigure valorificarea la un 
nivel superior a potenția
lului de care dispune eco
nomia noastră națională.

Entuziasmul și mîndria 
patriotică, profunda dra
goste si prețuire cu care 
oamenii muncii constăn- 
■--ni l-au Înconjurat pe se
cretarul general al parti
dului pe Întreg parcursul 
celor două zile ale vizitei 
de lucru In acest județ e 
expresia elocventă a hotă
rârii lor de a întâmpina cu 
succese deosebite cea de-a 
4»<-a am» e*-sare a revolu
ției de eliberare socială și 
națiocală- antifascistă și 
anti: —jeriahstă $| cel de-al 
NHI-lea Congres al parti
dului.

I
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■ PARIS. - Kfaăstnd o- 

facerilor externe ai Argen
tinei, Dante Caputo, a de
clarat intr-o coriervXo de 
presă organizată la Paris 
că taro so dcreste să an- 
gajeze un dialog cu Mo- 
rea Bntcme prin interme
diul unei poMăă a -pași
lor mărunți*, t-ansavte o- 
ge—-a Reuter Recunosond 
că esstâ .dilicu.tâți eno-'- 
me". el și-a expr’.mct opti- 
•r.ismjl in legătură eu po- 
șibHAâri e unui o«a»cg in
tre cele două țâri. Totuși, 
a adăugat m nistru* argen
tic ar, o soluție o ches»-u- 
v o' in dispută tebule să 
includă problema sure-a- 
n’totii asupra . vsweior 
rine (Fc’Uona). South Geor- * 
g:a și South SandtricK

■ PHENIAN. - Duoc 
cum transmite ogențio 
ACTC. un axion american de 
tip „SR-71" a pătruns in 
spațiul aerian al R.P.D. Co
reene. Numai în cursul lu
nii aprilie a acestui an — 
precizează ACTC - au fast 
efectuate 15 provocări de 
acest gen.

i Ieri în semifinalele C.C.E.

DINAMO — F.C. LIVERPOOL 1—2 (1 — 1)
1 Pe stadionul „23 Au-
• gust“ din Capitală, în

I prezența a peste 70 000
• de spectatori, s-a disputat

I miercuri meciul retur din- 
9 tre echipele Dinamo 

I București și F.C. Liver-
• pool, contînd pentru se- 

mifinalele „Cupei campio
nilor europeni“ la fotbal,

• meci încheiat cu scorul 
1 de 2—1 (1—1) în favoa-
• rea formației engleze, ca-

I re se califică- astfel în
• finala competiției.

I Scorul a fost deschis în
• minutul 11, cînd atacan- 
l tul central al echipei F.C.

a Liverpool, Ian Rush, la

o ezitare a fundașilor di- 
namoviști, a înscris din 
interiorul careului de 6 
metri.

în continuare, echipa 
Dinamo inițiază nume
roase faze de atac, 
în minutul 26, Augus

tin pătrunde în ca
reu dar balonul șutat tre
ce puțin pe lingă bară. 
Patru minute mai tîrziu, 
la- o lovitură de colț, 
Drajnea ratează o altă o- 
cazie, trim ițind balonul cu 
capul peste poarta lui 
Grobbelaar. Egalarea sur
vine în minutul 41: Orac 
a executat impecabil o lo-

Reo'eze-tc-t-- R.P.D. Co- 
-eer>e in Comisia militară 
de arm-sttu în Co'eeo a 
-o r :a că asemenea acte 
-eprezintâ o wolore flagran
tă c acordului de ormisti- 
bu și o încălcare a suve- 
-ocutăt i țarii. Exprimi nd un 
protest energic, el a cerut 
pori ocre-'se să io măsuri 
pentru ce asemenea inci
dente să nu se mo, -epete.

di dot urii Partidului Demo
crat la alegerile preziden
țiale din S.U.A., s-a pro
nunțat impotriva militariză
rii Cosmosului, apreciind că 
dezvoltarea de noi arme 
ultroperiecționcte care ar 
urma să Ee olasote in spa
țiul extraatmosferic spo'eș- 
te pericolul unoi apocalips 
nuclear.

0 BELGRAD. - O nouă 
fabrică de structuri și pa
nouri din beton armat, cu 
o capacitate anuală de 
35 000 metri cubi pe an, 
este în curs de construc
ție in localitatea iugosla
vă Prizren — informează a- 
genția Taniug. Principalele 
produse ale noii unități vor 
fi destinate construcțiilor 
din agricultură, realizîn- 
du-se, în același timp, și 
alte repere din beton ar
mat.

O PRAGA. — Uzinele 
constructoare de mașini din 
Detva au început produc
ția de roboți pentru ope
rațiunile de sudură și, pînă 
la sfîrșitul acestui an, vor 
produce citeva zeci de ase
menea ag-egate complexe. 
Folosirea lor va permite 
creșterea productivității 
muncii sudorilor cu 60 la 
sută.

0 SOFIA. — Recent, în 
R.P. Bulgaria s-a făcut bi
lanțul rezultatelor obținute 
în cursul anului trecut în 
cadrul concursului națio
nal pentru economisirea de 
combustibil și de energie 
electrică. De pe urma in
troducem complexului de 
măsuri, în anul 1983 s-au 
obținut beneficii suplimen
tare în valoare de aproxi
mativ 600 milioane de leva. 
In același an s-au econo
misit 1,5 milioane tone de 
combustibil convențional, cu 
45,7 fa sută mai mult de- 
cît în anul precedent.

0 HANOI. — In perioa
da 1981—1983, productivita
tea muncii în sectorul cul
tivării orezului a crescut, în 
R.S. Vietnam, cu 8,5 la su
tă. în ultimii ani — relevă 
agenția VNA, care citează 
surse oficiale ritmul de 
creștere a producției ali
mentare a fost de 2,7 la 
sută pe an.

■ BONN. — La tradițio
nalele marșuri de primăva
ră ale păcii, desfășurate 
pe teritoriul Republicii Fe
derale Germania, ou parti
cipat peste 600 000 de parti
zani ai păcii — se spune 
inf-un comunicat difuzat la 
Bcnr. de Comitetul coordo
nator al ocțiunitar de luoto 
pentru poce d<r. R.F.G. Toa
te aceste acțiuni. pud
rează comunicatul. s-au 
desfășurat sub lozincile : 
-Nu 'ochete'or nucleare I*. 
_Să nu se pe'mrto trarsfo'- 
mo-ea teritoriului țării într-o 
bază de -cchete atomice cu 
'cză medie de acțiune I*. 
-Să Ke Gchidote toate -a- 
chete-e ce pe co-bnentui 
eu-opean I*.

■ WASHINGTON. - Wal
ter Mondale, favorit in 
cursa pentru obținerea con-

■ LONDRA. - Un stu
diu publicat recent de re
vista, britanică ..New Socie
ty" relevă că peste jumă
tate din persoanele adulte 
care se sinucid in Marea 
Britanie sint șomeri. Auto
rul studiului. Martin Harris, 
subliniază că majoritatea 
celor care își pun capot 
yieții sint muncitori necali- 
ficoți cu multi copii, care 
nu pot asigura familiilor lor 
str atul necesar unui Trai 
decent

In Marea Britanie există 
la oro actuală peste trei 
moone de șomeri.
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vi tură liberă de la 22 m, 
trimițînd balonul în col
țul din stingă al porții 
adverse.

Și repriza secundă s-a 
desfășurat în nota de 
dominare a formației 
dinamovîste. în minu
tul 68. Turcu a șutat 
pe lingă poartă, iar pa
tru minute mai tîrziu Cus- 
tov, abia intrat în teren 
a expedia: halonul de la 
distanță obligîndu-1 pe 
Grobbelaar să respingă 
în corner. O mare ocazie 
de a înscrie a avut în

minutul 75 Augustin, dar 
mingea a trecut -pe lingă 
bară. La o acțiune de 
contraatac, în minutul 84, 
Ian Rush a înscris din a- 
propierea porții stabilind 
scorul final la 2—1 în fa
voarea echipei F.C. Li
verpool.

Arbitrul vest-german 
Dieter Pauli a condus ur
mătoarele formații :

Dinamo : Moraru — 
Rednic, Al. Nicolae, I. 
Marin, Stănescu, Mărgi
nean (din min. 80, Ia- 
mandi), Dragnea, Augus
tin, Țălnar, Turcu, Orac

QINGHAI

neridiaiie
VA DISPARE ?

Qrnghoi 
săot do 
aHHuddea 
potoul Q.dghai-Tibet, 
tendința de a scădea verti
ginos, cu 6—9 cm pe an. 
Specialiștii apreciază că, în 
următorii 200 de ani, iacul 
va dispărea cu totul. Cau
za acestei uriașe modifi
cări ? Ridicarea continuă a 
platoului Qinghai-Tibet.

Modificările nu 
dată recentă. După 
ratează agenția 
Nouă, o serie de 
a< fluviului Galben 
ghe), de pe latura de nord- 
est, au fost blocați, în 
urmă cu 130 000 
din cauza înălțării 
nente a podișului, 
conjunctura unei 
fostului continent 
wana cu uscatul euroasiatic. 
Înfruntarea dintre cele două 
părți de uscat a dus la 
crearea unor drastice schim
bări de climat in zonă. In 
ultimii 10 000 de ani, ridi
carea platoului s-ar fi ac
celerat, petrecîndu-se și o 
reducere a nivelului lacu
lui Qinghai cu circa 100 m. 
Schimbările de climă și 
mediu sînt tot mai eviden
te. Dacă, 
cub de 
grame de 
va ajunge 
30 miliarde mc (acum are 
77,8 miliarde mc), conți
nutul de sare al apei va

cel mai mare lac 
China, situat la 
de 3 196 m, pe 

are

sînt de 
cum re-

China 
afluenți 
(Huon-

de ani, 
perma- 

aflat la 
părți a 

Gond-

acum, un metru 
apă conține 16 
sare, cînd lacul 
să aibă numai

r — • — • - •
(din min. 68, Custov).

F.C. Liverpool: Grob
belaar, — Neal, Lawren- 
son, Hansen, Kennedy,

crește cu 360 gr. Astfel, 
in apele lacului Qinghai 
nu va mai putea supra
viețui nici o vietate.

SCOPUL SCUZA 
MIJLOACELE ? I

re
cita 
de- 
de 

do- 
din

lntr-un număr recent, 
vista „Der Spiegel" 
cîteva fapte curioase, 
monstrînd ,, excesul"
imaginație de care dă 
vadă marele business
diferite țări occidentale a- 
tunel crnd este, vorba de , 
concurență. Concurență - l 
acesta este cuvîntul magic ’ 
ce dezlănțuie rotițele com
plicate ale spiritului co- 
mercial.

lată numai două 
ple in acest sens : 
franceză le place 
germanilor. Dar producăto
rii de bere din R.F.G. cau
tă să împiedice pătrunde- \ 
rea „concurenței" pe piața l 
vest-germană. Așa că în 1 
presă au fost strecurate in- 
formații-avertisment asupra 
efectelor băuturii de peste i 
Rin : ea te face neputin- / 
cios I Businessmans japo- ) 
nezi s-au dovedit încă și 
mai inventivi. Ei au stabi
lit, de exemplu, o regulă, 
potrivit căreia dacă socie
tățile străine doresc să 
vîndă biciclete in Japonia, 
„marfa" trebuie să fie tes
tată de campionul olimpic 
nipon în branșa respecti
vă. Or, pînă la proba con
trarie, un astfel de cam
pion nu a existat și nici 
nu se prea întrezărește la 
orizontul sportiv japonez. 
Scopul scuză mijloacele ? 
In Occident — în mod si
gur.

exem- 
bereo 
vest-

• - •
Lee, Johnston, Souness, 
Whelan, Dalgilsh (din 
min. 75, Nicol), Rush.

(Agerpres)

AZI, ÎN DIVIZIA A
în cadrul etapei a 30-a 

a campionatului diviziei 
A la fotbal se vor desfă
șura astăzi opt meciuri, 
după următorul program: 
Steaua — F.C. Olt (sta
dion Steaua); Sportul stu
dențesc — Chimia Rm. 
Vîlcea (stadion Sportul 
studențesc); F. C. Bihor 
Oradea — S. C. Bacău ; 
F.C. Argeș Pitești — Cor- 
vinul Hunedoara ; Uni
versitatea Craiova — Du
nărea C.S.U. Galați; Po
litehnica Iași — Rapid ;

F.C. Baia Mare — Petro
lul Ploiești ; C.S. Tîrgo- 
viște — Jiul Petroșani. 
Partida A.S.A. Tg. Mu
reș — Dinamo a fost a- 
mînată. Toate jocurile vor 
începe la ora 17,00.

★
Posturile noastre de ra

dio vor transmite, alter
nativ, aspecte de la me
ciurile etapei. Transmisia 
se va efectua pe progra
mul I, cu începere de la 
ora 16,50.

(Agerpres)
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