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Ritmuri mai înalte
întrecerii socialiste

4

ZiuJ* solidarității interna
ționale a celor ce muncesc 
a fost sărbătorită șî de oa
menii muncii hunedoreni cu 
bucuria unor remarcabile 
succese în producție. în în- 
tîmpinarea lui 1 Mai, în 
unitățile economice, pe șan
tiere s-au organizat decade, 
săptămîni și schimburi de 
producție record, prilejuind 
tuturor celor ce muncesc 
punerea deplină în valoare 
a potențialului lor de an
gajare revoluționară, ridica
rea la cote superioare a 
ștachetei întrecerii socialiste 
și obținerea unor realizări 
deosebite.

Acționînd în spiritul în
demnurilor și indicațiilor date 
de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în vederea ma
terializării neabătute a obiec- 

și sarcinilor trasate 
greșul al Xll-lea și 
ița Națională ale 
ui, zeci de colective 
>rtat îndeplinirea îna- 

termen a prevede- 
i plan pe luna a- 
rjnînd la dispoziția 
iei naționale însem- 
antități de cărbune.
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raclele cu partenerii străini
ate exemplar, înainte de termen

I Sectorului de in- 
ilizare a lemnului. Cl

ing. Cornel Prică- 
e spunea că în pri- 

trimestru al anului

în
a

Pe
a-fag 

și lăzi 
benefi-
expor-

mul
planul la export a fost rea
lizat și depășit cu peste 
170 000 lei. Remarca, de a- 
semenea,. că în aprilie co
lectivul a livrat parteneri
lor de peste hotare, supli
mentar prevederilor con
tractuale, 300 mc cherestea.

— Din prima lună a a- 
nului — sublinia interlo
cutorul — am acordat ma
ximă atenție realizării 
cele mai bune condiții 
comenzilor la export, 
lingă cherestea de 
burită și neaburită 
de fag, prin alți 
ciari din țară mai 
tăm indirect o gamă lar
gă de sortimente. Pînă la 
15 iunie a.c. vom onora 
toate contractele prevăzute 
pentru semestrul întîi, iar 
pînă la finele anului ne-am 
angajat să depășim planul 
la export cu circa 1 500 mc.

Producția se derulează 
în condiții bune și este 
coordonată și urmărită în
deaproape pe bază de spe
cificații. Formațiile de 
muncă sînt instruite zilnic 
pentru a realiza o sortare

proletari din toate ȚĂRILE. UNIȚI-VĂ! Riim și calitate în realizarea 
INVESTIȚIILOR

Humocw»!

Scurtarea termenelor 
de execuție — angajamentul 

solemn al constructorilor
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cocs, fontă, oțel, laminate, 
energie electrică, minereu de 
fier, materiale de construc
ții, confecții, bunuri de larg 
consum. Continuind la cote 
superioare preocupările și 
strădaniile in producție, ho- 
tărîți să țină tot moi sus

steagul întrecerii socialiste, 
multe colective muncitorești 
din județ au încheiat prime
le patru luni ale anului cu 
însemnate depășiri de plan. 
Ne referim, în primul rînd 
la cele care au fost onorate 
cu înalte distincții pentru 
rezultatele bune dobîndite în 
1983, situîndu-se pe locuri 
fruntașe în întrecerea socia
listă pe tară — I.P.E.G.,
I.C.I.T.P.L.C.I.M., I. E. Deva.

asigure 
pentru

II, pie- 
sculele

mul-

judicioasă a buștenilor, o 
debitare și prelucrare co
respunzătoare. Am notat 
numele cîtbrva dintre cei 
măi liârnjci și pricepuți 
muncitori : Gheorghe Văr- 
gaș, Ion Bălușe, Iosif A- 
vornicesei,. Ion Zaharie, 
Constantin Andreescu, Flo- 
rica Răstoacă, Fazekaș A- 
dalbert, Dumitru loan și 
alții. Un fapt foarte im
portant : colectivul secto
rului a reușit să-și 
stocul de bușteni 
planul trimestrului 
sele de schimb și 
necesare și de asemenea 
asistența tehnică pe schim
buri cu cadre de speciali
tate. Faptul că în primul 
trimestru al anului aici s-a 
realizat 33 la sută din pla
nul anual de producție, că 
cei aproape 400 de benefi
ciari interni au fost 
țumiți de modul în care 
sectorul și-a onorat obli
gațiile exprimă convingă
tor forța de mobilizare a 
colectivului, capacitatea și 
hotărîrea sa de a face to
tul pentru îndeplinirea e- 
xemplară a sarcinilor pe 
acest an.

LIVIU BRAICA

(Continuare în pag. a 2-a)

*

3j »

4 pagini — 50 bani

E. M. Corondo—Certe j. dar și 
Io olte unități care se men
țin de mulți ani in primele 
rinduri ale hărnicie» in ca
drul județului, al cent-ale- 
lor ți ministerele de resort: 
I. M. Petrilo, E. M Deva. în
treprinderea chimică și I. M. 
Orăștie, I.U.M. Petroșar 
I.M.M.R. Simeria, F.P.R Bon 
întreprinderea de tricotaj 
și 1AC.R.S. Hunedoara, 
bilanțu'i pozitive ou irx 
ir,trece-ea socialisto pe p 
mele oatru Iun', ate anu’j 
si GS. Hunedoam. I-M H_- 
redoara. I.M. Ba-za. I.R.I.U.M. 
Petroșani, I.R.E. Deva. 
U.U.M R. C-ișcior, TAG.C.M. 
Deva, ca ți minele Vulco.n. 
Dilja. Livezeni, Uricani, Po- 
roșeni, multe alte unități 
productive, care au făcut din 
plin dovada capacității de 
mobilizare și de îndeplinire 
a sarcinilor de producție.

La 1 Mai s-a încheiat, 
practic, o primă și importan
tă etapă 
liste pe acest an. 
continuă la 
de angajare 
citoreoscă, 
Peste încă 
luni, întregul 
bători cea de a 40-a aniver
sare a revoluției de elibe'a- 
re socială 
antifascistă 
listă — eveniment cu pro
funde semnificații pentru 
destinele României socialiste, 
prilej de manifestare plena
ră a patriotismului tuturor 
celor ce muncesc, strîns uniți

ii

(Continuare in pag. a 2-a)

a întrecerii socia- 
Dar ea 

cote superioare 
și dăruire mun- 

revoluționoră. 
aproape patru 
popor va șar

la C. I'.E. 
muncit in zi

și 2 Mai și 
de reparații 

cazane și lu-
din cadru! ate- 

mecanic. Ei au 
in timp record

ți națională, 
și antiimperia- 

eveniment 
semnificații

Blocinik
Alături de colectivele 

din compartimentele de 
exploatare, 
Mintia au 
lele de 1 
formațiile 
turbine 
«Tătarii 
lierului 
reparat
două vane de abur cald 
aferente instalației re
generative de la grupul 
ir. I, in vederea repu
nerii lui în funcțiune in 
sistem de termoficare.

Inginera Dorina Braiu, 
maistrul automatizări Ra
du Drâgan și electricianul 
Gheorghe Pipau luereazâ 
la pupitrul de comandă, 
socotit .Jnima- Secției 
preparați! Petrila.
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CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ
Mobilizare intensă la întreținerea culturilor,

recoltarea și plantarea legumelor
— în 

noastre 
Doboș,

toate unitățile
- releva Aurel 
președintele 

C.U.A.S.C. Geoagiu — se 
acționează în această pe
rioadă la întreținerea cul
turilor. Pe ogoare se mun
cește intens la prășitul sfe
clei de zahăr și furajere. 
Pentru ca lucrarea să se 
desfășoare în ritm și condi
ții de calitate bune, toate 
suprafețele cultivate cu 
sfeclă au fost repartizate 
pe formații de cooperatori. 
Pînă în prezent cel mai 
bine s-a acționat la bri
gada Gelmar a C.A.P. Ge
oagiu, unde, sub conduce-

Pe harta municipiului 
Hunedoara a apărut un a- 
devărat orășel în zona de 
nord. A fost numit „Micro 
5". Acolo au apărut fru
moasele blocuri dc locuin
țe care te întimpină la in
trarea în Hunedoara. înși
ruite în stingă șoselei, ca 
o adevărată „perdea dc 
clădiri", împiedicând privi
rea să mai străbată dincolo 
de ele. Totuși, „dincolo" 
există o imagine mult mai 
nouă și mai semnificativă 
decit a unor case termina
te — imaginea caselor ce 
se construiesc. Acolo i-am 
găsit pe o parte dintre 
constructorii Șantierului IV 
al I.A.C.R-S. Hunedoara.

— Am predat in prim - 
le trei luni ale anului opt 
apartamente in plus in a- 
cest microcartier 
relatat tovarășul

insinet

ne-a 
Victor

timp
pa
Faur. S-au remarcat și e- 
chipele de zidari conduse 
de Vasile Gherman și Ioan 
Lirei. La instalațiile de în
călzire au acționat oamenii 

Stela Ifo- 
fiecare zi

Drăgoi. 
intensă se 
aceste zile 
de legume 

agri-

rea brigadierei 
morodean. în 
din luna mai a participat 
la prășitul manual un mare 
număr de cooperatori. S-au 
evidențiat prin hărnicie și 
lucrări de calitate oamenii 
din echipele conduse de 
Maria Popa, Lidia Lai, Ana 
Moța și Maria ~

O activitate 
desfășoară în 
și în grădinile 
ale cooperativelor 
cole din Geoagiu și Aurel 
Vlaicu. Se acționează, con
comitent, pe trei fronturi: 
la recoltat, plantat și prășit. 
Astfel, la C.A.P. Geoagiu 

din formația lui loan Tur- 
cu, iar la instalațiii - sani
tare echipa Iui loan Tău- 
neanu.

— Finisajul exterior 
blocului este terminat 
proporție dc 80 la sută 
ne-a informat ing. X'cdelco 
Albu, șeful lotului I. !n 

se lucrează la fi- 
interior. s-a ajuns 
etajul 111. De ase- 
lucrările de canali- 
inductele de apă și

al 
în

prezent 
nisajuL 
deja la 
menea, 
zare, cc 
gaze sînt în stadiu avan
sat de execuție. Există, 
deci, toate condițiile pen
tru a preda blocul la „che
ie- cu o lună înainte de 
termenul prevăzut.

Echipa de mozaicari con
dusă de Nicolae Păsărelu, 
precum și cele de zugravi 
ale lui Viorel Mogoșan și 
Constantin Sălăjan își tl- 
nesc eforturile pentru a 
executa lucrări de bună ca
litate și intr-un timp cit 
mai scurt.

Șantierul IV are în pre
zent o structură complexă, 
in care ponderea o dețin 
construcțiile industriale.

Colectivul Șantierului IV 
ialță blocuri și în comu- 
1 Baru. unde are loc o 
lare extindere a Fabricii 
? produse refractare;

imediat și cvar- 
■cuințe. Pentru a 
ră zăbavă, locu- 
i'are își seamănă

MARIN NEGOITA

s-au recoltat pînă in pre
zent și livrat unităților de 
legume și fructe 12 000 le
gături de ceapă verde și 
însemnate cantități de spa
nac. De fapt, pe întregul 
consiliu unic s-au recoltat 
și expediat spre piețe, pînă 
ieri, două vagoane de 
spanac proaspăt. De re
marcat că la recoltatul 
legumelor, în sprijinul coo
peratorilor din Geoagiu au 
venit numeroși elevi de la 
liceul agroindustrial și oa
meni ai muncii din unită
țile economice și instituții
le din comună. Tot aici, 
cooperatorii din echipele 
conduse de Maria Sibișan

Zilnic sporuri 
de producție

în Combinatul side
rurgic Hunedoara, în 
zilele de 1 și 2 Mai s a 
muncit cu spor, obținîn- 
du-se însemnate depășiri 
ale prevederilor de plan. 
Celor mai mult do 
7 800 tone oțel elaborat 
suplimentar in patru 
luni ale anului, oțelarii 
hunedoreni le-au mai 
adăugat in primele trei 
zile ale lunii mai a- 
proape 700 tone, dovadă 
a hotărârii lor de a spo
ri cantitățile de oțel 
necesar economiei na
ționale.

Confecții peste plan
Colectivul de muncă 

al întreprinderii de 
confecții Vulcan acțio
nează cu abnegație și 
dăruire, reușind să-și 
depășească lună de lună 
sarcinile de plan. Iu 
întimpinarea zilei de 
1 Mai, în cadrul „Săp- 
tămînii record în pro
ducție", aici s-au obți
nut suplimentai planu
lui însemnate cantități 
de produse fizice, care 
au și fost livrate bene
ficiarilor din țară și de 
peste hotare. Sporul de 
producție înregistrat in 
cele patru luni ale anu
lui însumează produse 
fizice în valoare de a- 
proape (>,5 milioane lei.

Activitate susținută 
la reparații

de
— și planta- 
vară, gulioa- 
tomatelor, în 
fost plantate 
suprafață de

și Maria Cărăguț au înce
put prașila cepei uscate — 
reușind să finalizeze lucra
rea pe o suprafață 
cinci hectare 
tul verzei de 
relor și a 
solarii. Au 
varza pe o
6 ha, gulioarele pe 2 ha, 
iar lucrarea de plantare a 
tomatelor în solarii a fost 
încheiată pe întreaga su
prafață planificată.

Cu răspundere se mun
cește și în grădina de le-

MIRCEA LEPÂDATU
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în jurul partidului nostru 
comunist, de amplificare a 
succeselor in producte. în 
acest sens, in întreprinderi, 
pe șantiere, în toate sec
toarele de producție există 
programe concrete de ac
țiune, adoptate în adunările 
generale ale oamenilor 
muncii, a căror materializare 
trebuie urmărită consecve-r 
de organele 
conducere, 
comitetele

colective de 
De asemenea, 
sindicatelor si

conducerile unităților sub 
îndrumarea perma-entă a c-- 
ganelor și organic: z- z~ 
partid, au îndatorirea de a
veghea ferm șî •espc-sa'o 
pentru impulsionarea între
cerii socialiste, curoaște-ea 
temeinică, la toate nive'u- 
rile de organizare și condu
cere a activității, a C'ite- 
riilor întrecerii, ține'ea u-e 
evidențe stricte, concrete a 
realizărilor în producție.

Pentru oamenii munc . din 
județul nostru, direcțiile ‘de 
acțiune sînt clare, se cunosc 
bine din Planul național 
unic de dezvoltare economi- 
co-socială a patriei pe acest 
Cm. In prim-pfan va trebui 
să se situeze în continuare 
realizarea ritmică a pla-. „ 
fizic, în sortimentala stabi
lită, cu accent pe producția 
de cărbune energetic și coc- 
sificabil, de cocs, fontă, oțel 
și laminate, de energie elec

cultural
• Simpozion. Muzeul 

județean Deva a organi
zat în satul Hășdău (co
muna Toplița) un simpo
zion cu tema „Din trecu
tul metalurgiei pe Valea 
Cernei", manifestare in
clusă în ciclul de dezba
teri prilejuite de împli
nirea unui secol de la 
constituirea primului fur
nal modern de la Hune
doara. Simpozionul — la 
care au participat cu co
municări prof. Mircea 
Dan Lazăr, prof. Rusalin 
Ișfănoni, precum și mun
citori cu îndelungată ac
tivitate în procesul extra
gerii fierului — Georgesc 
Moise și loan Malea. — , 
a fost un bun prilej de 
evocare a unui trecut cu

ACTIVITATEA DE EXPORT 
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Contractele cu partenerii străini- 
onorate exemplar

(Urmare din pag. 1)

Debitarea și prelucrarea 
buștenilor sînt două ope
rații hotărîtoare în produc
ție. Urmărind fluxul la 
gatere, maistrul loan Ilia- 
să ne spune că aici se de
bitează pe schimb 130 mc 
de bușteni. Cele patru bri
găzi conduse de Ludovic 
Bogdan, Aurel Feurdean, 
Kill Micloș și Ion Heiuș, 
muncitorii Constantin An- 
dreescu, Florica Răstoacă și 
Ion Vaida sînt oamenii de 
bază ai secției.

De sortarea, tratamentul 
termic, conservarea și ex
pedierea cherestelei pentru 
export, a celorlalte produ
se (traverse, frize, doage, 
semifabricate și tocătură) 
se ocupă colectivul depo
zitului de cherestea, care 
numără circa 130 de mun
citori. Șeful depozitului, 
maistrul principal Petru 
Stănus,' rie-a spus î 

trică și materiale de con
strucții. de minereu de fier 
ți alte resurse minerale utile, 
de mare necesitate pentru 
economia națională, in ace
lași timp se cere ca pro
ducția fizică să întrunească 
cei mai ridicați indici teh
nici ți de cc'rtote ți să fie 
•eolizată in condiții de înaltă 
ericie-tă economică. Aceas

ta presuawe c es*e-ea auțo- 

fiecorvic pe-t-_ —w-ca sa. 
a spintiAâ de economie ți 
bună gospodării*. a eon- 
Stiiaței xuOGto'est ere 
Iuti one'e. Tretxâe SoiasHe 
cu «r«ximă 9'jâ "ctor-’e 
prime ți •aterioieie. co» 
busbbd" ți ene*g<a. „ttiato 
rational mesiniie ți irstoto- 
țiîle, 'ecuperote ți -eintro- 
duse in orcixtul econoame 
toate materialele 'e*oos«t>ie.

In stri-să eonccrdonță cu 
cerințele majore ale po- 
g-esuiui economic și soooi 
al țării, organele ți egoni- 

embleme de cinste în ac
tivitatea siderurgiei hune- 
dorene, dar mai cu seamă 
de relevare a marilor 
izbînzi pe care metalur
gia județului le-a cucerit 
în cei 40 de ani de li
bertate, sub conducerea 
Partidului Comunist Ro
mân.

• Recital de poezie pa
triotică. Elevi ai Școlii 
generale din satul Cîrjiți 
au realizat un emoționant 
recital de poezie patrio
tică dedicat anilor de 
izbînzi pe care România 
i-a cunoscut in cele pat-u 
decenii ce au trecut de la 
actul revoluționar din 
August 1944. O expoziție 
de carte social-politkă a 
răspuns cu generozitate 
temei recitalului de po
ezie. Manifestarea a fost 
precedată de o dezbate
re privind activitatea uni
versității cultural-științi- 
fice din comuna Cîrjiți.

— Față de anul trecut, 
sarcinile la export în ’84 
sînt mult mai mari. Reali
zarea lor a impus unele 
măsuri tehnice și organi
zatorice. între ele se nu
mără mărirea spațiului de 
conservare a cherestelei cu 
500 mc, omogenizarea for
mațiilor de muncă, polica
lificarea și perfecționarea 
muncitorilor, buna întreți
nere a utilajelor. Pentru a 
finaliza în bune condiții 
calitative sarcinile la ex
port pe aprilie și a livra 
suplimentar beneficiarilor 
externi 300 mc de cheres
tea am organizat schimburi 
cu activitate prelungită, 
reușind astfel să ne înde
plinim și să depășim an
gajamentul asumat în cin
stea zilei de 1 Mai. Meri
tă evidențiați pentru con
tribuția adusă la realiza
rea exportului muncitorii 
Costache Timofte, Oliver 
Pojoni, Kiss Francisc, Ilea
na Nemeș, Nagy Marla și 
Constantin Zancu.

rațiile de partid trebuie să 
vegheze cu toată fermitatea 
pentru realizarea zilnică și 
la înalți parametri calitativi 
a produselor pentru export, 
în paralel cu diminuarea 
importurilor, asimilarea și 
realizarea în întreprinderile 
noastre o unor repere, sub- 
ansamble, mașini ți instala
ții.

De cse~,enea, pe șantiere 
se cer -tensif eate ritmurile 
de lucru. încad'orea tutu’or 
obiectivelor in graficele de 
execut a și predo’ea lor la 
Șermerele planificate Ncua 
structu-ă organizatorică a 
cct. :ăt:i din investiții și 
ge->erotizarea formei de re- 
tribui-e în acord global să 
constituie cu adevărat ins.ru- 
mente mobil.zatcare în mun
că. gene'atoae de noi ți 
"portante succese în acest 

dc-veniu hotăritor al octivită- 
• economice ți al vieții so
cio ie.

Pe toate- planurile, între
cerea socialistă trebuie ridi
cată la cote superioare, ost
iei incit sorcinsle de pion 
și angaja-e-tele asumate în 
d'stec zilei oe 23 August 
ți a celui de ol XHI-lec Con- 
greș oi pc-bOului să fie 'm- 
dep&wte eeempla'.

Prtrvsaainl. asa ram ee-a invătat sA arate in ultimii ani, de cind aici se conturează un 
•eas modera, schimbai din temelii.
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„Acționăm intens pentru reușita deplină 
a campaniei de împăduriri 1984"

— Tovarășe Emil Maio- 
rescu, în calitate* dumnea
voastră de „prim-gospodar” 
al pădurilor județului nos
tru. spuneți-ne ce avere 
gospodăresc silvicultorii 
hunedoreni la această da
tă ?

— Intr-adevăr, noi. silvi
cultorii sîntem gospodarii 
acestei averi inestimabile 
a țării — pădurile. In ju
deț avem ta grijă 316 000 
ha de păduri și peste 65 000 
ha pajiști naturale. Iar una 
din sarcinile noastre de ba
ză este asigurarea regene
rării pădurilor, ta suprafe
țele care se parcurg anual 
cu tăieri pentru recoltarea 
masei lemnoase.

— Cum se asigură aceas
tă regenerare ?

— în mod riguros, știin
țific. Tot ce se taie se com
pletează Ia loc, prin plan
tări de puieți. Mai mult, 
avem grijă ca tăierile care 
se fac în pădurile ce-au a- 
tins vîrsta exploatării să 
fie efectuate în categoriile 
de arboret slab productiv 
(cu producție de masă lem
noasă sub 2 mc/an/hectar), 
In locul lor plantînd soiuri 
de mare productivitate, în
deosebi rășinoase. De a- 
ceea, In toți acești ani 
ne-am preocupat să for
măm păduri de amestec, 
în care rășinoasele să de
țină o mai mare suprafață 
(cel puțin 40 la sută ta- 
tr-o pădure), întruclt sînt

întreținerea apartamentelor — o
obligație legală a tuturor locatarilor

— Locuința în ansamblul 
ei reflectă felul omului, 
chiar preocupările lui — 
ne spunea Traian Horvat. 
Dacă nu ținem la aspec
tul ei. curat și ordonat, nu 
ținem la noi înșine. A ne
glija remedierea unor de
fecțiuni la instalațiile din 
propriul apartament în
seamnă a nesocoti respectul 
ce ni-1 datorăm unii altora 
— locatari ai aceleiași 
scări, ai aceluiași bloc.

— în apartamentul aces-' 
ta din blocul 3, strada Bra
dului, au locuit întîi pă
rinții mei — continuă Cla
ra Coroiescu. Dacă-1 vom 
întreține în continuare așa 
cum l-am luat în primire, 
va putea fi locuit de-acum 
încolo zeci și zeci de ani.

Ce înseamnă în concep
ția interlocutorilor noștri 
și a altora ca Dumitru 
Stănescu, loan Matei sau 
Gabriel Dănău cu care 
am purtat discuții pe a- 
ceastă temă și care ocupă 
apartamente din fondul lo
cativ de stat în orașul nou 
Călan datoria de a-și în
treține corect apartamen
tul ? A efectua și întreține

mai valoroase din punct 
de vedere economic. De 
asemenea. pădurile ta a- 
mestec (brad, molid, fag, 
stejar, carpen etc.) stat 
mai rezistente la doborî- 
turi de vtat și dăunători 
decit cele pure. Revenind 
la exploatare, subliniez că 
din suprafața de pădure ce 
se taie anual, aproape ju
mătate stat tăieri de sub
stituire a arboretelor slab 
productive.

Interviu cu tovarășul 
EMIL MAIORESCU, 

inspector șef al 
Inspectoratului sihric 

județean Hunedoara

— Ce sarcini revin silvi
cultorilor din județ ta a- 
cest an în privința regene
rării pădurilor și cum se 
realizează ele ?

— Sarcinile noastre de
rivă din Programul națio
nal de conservare și dez
voltare a fondului fores
tier ta perioada 1976—2010 
și din programele specia
le aprobate pentru anii 
1984—1985 de consiliul sil
viculturii. în acest an, de 
exemplu, avem de regene
rat 2180 ha de pădure, din 
care pe cale naturală 580 
ha, iar pe cale artificială 
1 600 ha. în plus, ne-am 
propus să împădurim 70 ha 

curățenia nu numai în 
propriul apartament ci și 
în părțile de folosință co
mună, de jur-împrejurul 
imobilelor, a remedia, ime
diat ce sînt observate, cele 
mai mici defecțiuni ale 
instalațiilor sanitare și de 
încălzire, ale geamurilor, 
ușilor, pardoselii sau pe
reților etc.

Obligația, derivată din 
lege, o cunosc și o respectă 
majoritatea celor 2 800 de 
familii care ocupă aparta
mente în orașul nou. Dar 
mai sînt locatari care neso
cotesc legea, care ignoră 
cele mai elementare reguli 
de igienă și nu manifestă 
grijă față de locuința pe 
care statul le-a pus-o la 
dispoziție.

Astfel de „mostre“ le 
oferă Constantin Bucică și 
loan Poiană, care ocupă 
apartamentele nr. 24 și, 
respectiv 22 din blocul 17. 
Degradat este și apartamen
tul 42 din blocul 15, ocu
pat de Iosif Crișan, garso
niera din blocul 12, locuită 
de Izidor Bulteanu. într-o 
stare de nelocuit a adus a- 
partamentul 61 din blocul 8 

terenuri neproductive, din 
afara fondului forestier și 
190 ha ta pădurile comu
nale, administrate de con
siliile populare. In acest 
scop avem pregătiți in pe
pinierele proprii toți puie- 
ții necesari — 10 536 000 
puieți de molid, brad, pin, 
lance, gorun, cireș, paltin, 
frasin, salcim ș.a. De ase
menea, s-au întocmit docu
mentațiile tehnico-economi- 
ce și planul tehnico-orga- 
nizatoric al campaniei de 
împăduriri din acest an, în 
cele mai mici amănunte, 
pentru cele 156 de șantiere 
de împăduriri din județul 
nostru. Avem asigurată 
întreaga forță de muncă 
necesară la plantări și s-a 
început lucrul în toate șan
tierele aparținînd celor 14 
ocoale silvice din cadrul 
inspectoratului. Se plantea
ză, îndeosebi, pe versanțiî 
însoriți, unde zăpada s-a 
topit, dar lucrările se vor 
amplifica odată cu încăl
zirea vremii, în așa fel ca 
pînă la 20 mai să finalizăm 
campania de împăduriri. 
Pînă în prezent s-au plan
tat peste 10 milioane de 
puieți, pe o suprafață de 
1 200 ha. S-au evidențiat 
în mod deosebit pădurarii 
și lucrătorii din cadrul o- 
eoalelor silvice Hațeg, Si- 
meria, Hunedoara, Geoagiu, 
Dobra, Orăștie și Șoimuș.

M. LIONEL
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și fostul locatar Iosif Che- 
regi, evacuat acum, la ce
rerea asociației, de către 
E.G.C.L. Cei mai mulți 
dintre aceștia au și mari 
restanțe la contribuția pen
tru acoperirea cheltuielilor 
comune. La acest capitol 
se înscriu și loan Negoiță, 
din apartamentul 23, blo
cul 6 și Leona Stoicoi, din 
apartamentul nr. 25, blo
cul nr. 10.

Dar păstrarea fondului 
locativ în stare bună în
seamnă și grijă față de în
treaga construcție. Străpun
gerea izolațiilor cu ante
nele fixate pe terase pro
voacă infiltrații de apă la 
etajele superioare. Foarte 
mulți locatari ai blocurilor 
2 și 3, strada Dr. Petru Gro
za, folosesc acest sistem, 
care duce la degradarea 
teraselor, a clădirii în an
samblul ei.

— Sîntem în curs să re
zolvăm această problemă 
prin fixarea unor plăci 
metalice la baza antenelor
— ne spune Izidor Colcer, 
administratorul asociației 
de locatari nr. 6.

în blocurile nr. 13, 15 și 
17 din strada Bradului, 
peste 70 la sută din apar
tamente sînt deteriorate din 
cauza celor care le locuiesc, 
iar coloanele de scurgere
— începînd de la etajul 
IV pînă la subsol — sînt 
defecte. Este cert că neîn- 
treținerea fiecărui aparta
ment în parte a dus la 
această stare care impune 
ca acum, după numai zece 
ani de la darea în folosin
ță a blocurilor respective, 
E.G.C.L. să treacă la în
locuirea întregii instalații 
de apă și canalizare, deci 
cheltuieli de timp, materia
le, de forță de muncă.

Pentru a nu se ajunge 
la astfel de situații, fiecare 
locatar are datoria, ca be
neficiar al locuinței din 
fondurile statului, să o în
trețină în cea mai bună 
stare, să folosească corect 
instalațiile sanitare, să 
semnaleze asociației de lo
catari și Exploatării de gos
podărie comunală și loca- 
tivă, orice defecțiune care 
afectează întregul ansam
blu.

ESTERA ȘINA
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gume a C.A.P. Aurel 
Vlaicu. Cu răspundere, pen
tru că Jana Krumeș, șefa 
de echipă din ferma legu
micolă și" membră a con
siliului de conducere a 
cooperativei, una dintre 
cooperatoarele cu multă 
experiență și deosebit de 
exigentă în privința cali
tății, știe să-i mobilizeze 
pe cooperatori pentru a 
lucra bine și repede. Așa 
că pînă ieri aici s-au plan
tat aproape 10 ha cu varză 
de vară și gulioare și s-au 
prășit 7 ha de ceapă us
cată. Au fost recoltate, de 
asemenea, însemnate canti
tăți de spanac — lucrare 
la care s-au detașat prin 
hărnicie cooperatorii din 
echipa condusă de Maria 
Peșterean.

Problema care se pune 
acum cu stringență în uni
tățile consiliului unic este 
asigurarea apei pentru 
culturi. In acest sens — 
aflăm de la președintele 
C.U.A.S.G. Geoagiu — s-au 
luat măsurile ca toate 
instalațiile de irigare să 
funcționeze la capacitate, 
iar în prezent se caută cele 
mai bune soluții pentru a 
se extinde suprafețele iri
gate.
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Frumuseți ce luminează
universul

Valoros prin semnifica
țiile sale sociale și politice 
a fost schimbul de experi
ență propus de reprezen
tantele educatoarelor din 
județul Dolj pentru a se 
desfășura în cîteva unități 
preșcolare hunedorene. Te
ma — „Modalități de con
lucrare între factorii edu
cativi în vederea îmbună
tățirii procesului instructiv- 
formativ în grădinițe" — 
a dat posibilitate să se par
ticipe la lecții deschise, ma
nifestări și dezbateri care 
au relevat adevărul simplu

copilăriei
Irina Possmayer au susci
tat vii dezbateri pe tema : 
„Valorificarea elementelor 
de istorie locală în activi
tățile instructiv-educative 
din grădinițe". Tot aici, 
momentul de gimnastică 
realizat cu sprijinul edu
catoarelor Mariana Mnerie 
și Emilia Crișan a prefa
țat fericit impresionanta 
demonstrație de gimnastică 
prezentată de un grup de 
eleve de la școala genera
lă nr. 7 Deva.

Educația muzicală și pa
triotică și momentul de

5 PORT ■
III! O

Pnn 3

•SPORT 1
Gimnastele devene au dominat

„internaționalele" României

Noi succes 
ale tlneri’or judoka 

deveni

SCHIMB DE EXPERIENȚA 
TN ÎNVĂȚĂMTNTUL PREȘCOLAR

Secția de judo 
Deva a confirmat 
valoarea judoului-. .devean, 
la concursul „Cupa Har
ghita", desfășurat în zile
le de 28—29 aprilie la
Miercurea Ciuc.

Aflată la a patra ediție, 
„Cupa Harghita" — pen
tru copii — a avut pentru 
prima dată un caracter in
ternațional prin participa
rea, alături de valoroase 
cluburi din țară și a clu
bului „Olăk" Szeged, din 
R.P. Ungară, 
prin cîțiva 
cîștigători ai cupei 
ranțele olimpice"

Demonstrînd un înalt 
nivel tehnic și fizic, mieii 
judoka deveni au obținut 
trei locuri 1 prin : Dacian 
Mastici (Școala generală 
nr. 1) — la categoria 30 
kg ; Gabriel Grozav (Școa
la generală nr. 1) — la
categoria 33 kg ; 
Pîrjol (Șc. gen. 1) — la ca
tegoria 45 kg ; două locuri 
II prin Adrian Radu (Șc. 
gen. nr. 4) — la categoria 
40 kg și Cristian Heller- 
mann (Șc. gen. nr. 4) — la 
categoria 52 kg ; un ioc III, 
prin Robert Fiț (Șc. gen.

1) — la categoria Jo ,

a C.S.Ș. 
din noul.c sol — de două ori și la 

birnă).
Prezente in competiție cu 

exerc:ții noi, de înalt grad 
de compiex tate, ale căror 
e emente acrobatice frizea
ză perfecțiunea, implicind 
și un mare consum nervos, 
fetele noastre sint angaja
te în finisarea noilor com
poziții, astfel ca Ia marea 
confruntare olimpică gim
nastica feminină româneas
că să strălucească precum 
acum 8 ani...

Acestui țel îi sini subor
donate toate strădaniile co
lectivului tehnic — Adrian 
Goreac, Maria Cosma și 
Octavan Belu, antrenori, 
Vc'er Puia, coregraf, Romeo 
Baboi, aranjamente muzica- 
le —, strădanii care înseam
nă nu doar ore in șir de 
muncă în sala de la . poa- 
'ele Cetății, ci mai ales 
competență, căutări, iniția
tivă, curaj, inteligență. A- 
po', verificări, asamblări, 
noi încercări și, în conclu
zie, consecvență în conti
nua perfecționare a ever- 
cîțiilor cu care sportivele 
noastre vor asalta din nou 
piscurile ierarhiei olimpice.

NICOLAE STANC1U

„Secvența telespectatoru
lui* ne-a readus, miercuri, 
în fața ochilor imaginea 
superbelor exerciții de-acum 
opt veri, de la O mpieda 
canodonă, a'e ce el mai 
mori gimnaste române — 
Nod a Comâneci. Reîntîlni- 
rea, pe micul ecran. cu 
Nodia noastră, acum, îna
intea unei noi O..mpjade 
tot peste Ocean, trezește, 
alături de bucurie, mindrie, 
nosta'g e ți o stare de aș
teptare. Așteptarea unei noi 
ți convingătoare confirmări 
o înaltei clase internațio
nale a școlii romanești de 
gimnastică, școală ca-e 'Și 
menține poziția în erorhla 
monda'ă și europeană, 
prin mărite victor ' din anul 
trecut, încununate cu 17 
medari în compet:bc con
tinentală ți în cea a urnii.

Acum, in anul o mpic 
1984, toate eforturile spor
tivelor și comandamentului 
tehnic al lotului național, 
cantonai, cum bine se știe, 
de moi multi ani la Deva, 
sini concentrate spre atm- 
gerea nivelului maxim de 
tehnicitate și perfecțiune 
impus de exigențele locu
rilor Oiimp.ce. O teme nî-

per-
o.'e

S-Oi.' 
recu-

OTote-

actual ți o testare c 
spectve'or evolutive 
gimnaste tor române 
consumat săptămînă 1 
tă, cu prilejul Ca. 
lor internaționale de gim
nastica „Gheo-gbe .Moceo- 
nu“ — edția a 27-a des
fășurate Ja PtoiefS. core ou 
reunit sportive fi sportv d:n 
18 țâri.

Cu depună satisfacție, în
cheierea întrecerilor a cort-

iJul

reprezentat 
campioni și 

„Spe-
memorizare de la grădini
ța cu program prelungit 
nr. 7 Deva 1 (realizate cu 
înalt profesionalism de e- 
dueatoarele Irina David. 
Elena Bocăniciu. Eugenia 
David), programul distrac
tiv cu teatrul de păpuși 
„Căsuța iepurașului- de la 
grădinița cu program nor
mal nr. 3 (educatoare Noe- 
mia Soos, Maria Rodeanu, 
Maria Dumitrescu) rămîn 
atribute definitorii ale 
muncii și grijii deosebite 
pentru formarea armonioa
să a copiilor.

„Au fost deosebit de in
teresante și utile toate ac
tivitățile din grădinițele 
hunedorene, pentru că toa
te au avut un pronunțat 
caracter educativ, moral, 
politic" — ne spune educa
toarea Elena Frigioiu, di
rectorul grădiniței cu pro
gram prelungit nr. 43 Cra
iova. Maria Stoicescu (Ca
lafat), Virginia Ciuncaru, 
Elena Pop, Cecilia Burada, 
Elena Ștefan, Despina Mus
tață, Silvia Brebene, direc
tori la grădinițele nr. 32, 
6, 25, 8 și a întreprinderii 
„Electroputere" Craiova 
s-au referit la caracterul 
util, cu simbol de model 
al schimbului de experien
ță, la modalitățile eficiente 
de Colaborare a factorilor 
educativi. Maria Borcan, 
inspector la Inspectoratul 
școlar județean Dolj, a 
conchis: „Mulțumim Hune
doarei. într-adevăr, uni
versul copilăriei trebuie 
luminat de pe acum cu 
frumusețile dragostei de 
neam și de patrie, elemen
te definitorii pentru perso
nalitatea omului de mîine".

LUCIA LICIU

că valoarea activităților a 
fost în acord sensibil cu 
valoarea muncii depuse de 
educatori și copii. Și a- 
ceasta de la prima mani
festare — spectacolul „Mlă- 
dițe ale țării", desfășurat 
la Casa de cultură din De
va. Introducerea în spec
tacol a făcut-o Loredana 
Balabuc și, tot ce a urmat, 
a fost tulburător de fru
mos : corul cu instrumen
te al grădiniței cu program 
normal nr. 3 Deva, monta
jul literar și grupul vocal 
de la grădinița cu program 
normal nr. 2, dansul ma
ghiar al grădiniței nr. 6, 
dansurile populare (grădi
nița cu program prelungit 
nr. 2), grupul de satiră și 
unor al școlii generale nr. 
1, dans cu coșulețe (gr. nr. 
8), soliștii de muzică u- 
șoară și populară de la gră
dinițele nr. 8, 2, Diana 
Bauman (șc. gen. nr. 1), 
soliști instrumentiști — Ra- 
luca Todea — pian, reci
tatori Ramona Orășan, Ci- 
prian Maier și cei de la 
grădinițele nr. 6 și 4.

Dragostea pentru popor 
! și frumusețile patriei care 
.^luminează universul copi- 
Wlăriei a fost relevată prin 

lecții deschise la grădini
țele întreprinderii miniere 
Hunedoara (impresionant a 
fost expusă povestirea 
„Decebal, eroul dacilor" de 
către educatoarea Viorica 
Cîrstea, ca și cîntecele des
pre muncă și activitatea 
de confecții realizate cu 
sprijinul educatoarelor An
gela Șarlă, Angela Stanciu) 
și I.A.C.R.S.H. nr. 2, unde 
acțiunile de educare pa
triotică întreprinse de e- 
ducatoarele Elena Apostu,
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SĂPTĂMÎNĂ
DUMINICĂ, 6 MAI

• 8,30 Să rezolvăm împreună • 
9,00 Almanahul familiei • 9,30 De 
strajă Patriei • 10,00 Muzica pentru 
toți • 10,30 Viața satului (parțial 
color) • 11,45 Lumea copiilor • 12,30 
Telefilmoteca de ghiozdan. „Ara- 
bela“. Episodul 11 (color) • 13,00

l

ÎN ANUL
OLIMPIADEI___

semnat victoria totală a 
gmnaste'or ți gm na șt nor 
din România. La femi.nm. 
soor.ve’e devene Lavinia 
Agacbe ți Ecaterîna Szabo 
au dominat outor'tor toate 
probe le. Lavinia a cucerit 
titlul de camploonă inter
națională la lnd v:duol com
pus (79,10 pX ți la paro
lele (19(700 p); Cat; este 
vlcecomp oană la iod,dual 
compus (78.10 p) ți cam
pioană ic sărituri (19.750), 
birnă (19.300) și sol (19.950). 
fiind notată cu trei de 10
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Telex • 13,05 Album duminical (par
țial color) • 14,30 Desene animate * 
Drumuri printre amintiri * Tele
sport * Microrecital Karel Gott * 
Secvența telespectatorului • 18,10 
Imagini din Israel • 18,30 Micul 
ecran pentru cei mici. Partidului — 
omagiul copiilor ! Program artistic 
pionieresc • 18,50 1 001 de seri • 
19,00 Telejurnal (parțial color) • 
19,20 Cîntarea României • 20,05
Film artistic (color). „Deșteptarea 
României". O producție a Studiou
lui de film Tv„ realizată în Centrul 
de producție cinematografică „Bu
curești". • 21,25 Laudă patriei si 
oamenilor săi (color) • 21,45 Tele
jurnal (parțial color) ★ Sport • 22,00 
închiderea programului.

LUNI, 7 MAI
• 20,00 Telejurnal (parțial color) 

• 20,20 Actualitatea în economie • 
20,40 Cîntecul și poezia care ne-au 
însoțit istoria • 21,00 Film. „Con
voiul" (color). Producție a casei de 
filme Unu. Prima parte • 21,45
Tezaur folcloric (color) • 22,10 La 
zi in 600 de secunde • 22,20 Tele
jurnal (parțial color) • 22,30 închi
derea programului.

MARȚI, 8 MAI
\ • 15,00 Telex «15,05 Prin uma-
nilate spre pace «15,15 Amfiteatru 
stuuențesc «15,40 Cehoslovacia ’M

LAVINIA AGACHE — noua campioană internațională a 
României.

Foto IOSIF GRONNER

I A
Rezultatele etapei de miercuri, 2 ________ ______

Metalul O. Roșu 1—•; Minerul Anina — Minerul G Fi el ari0; 
U. M. Timișoara — Minerul Oravița 1—0; Minerul M. Nouă — 
Minerul Paroșeni 1—0; Minerul Știința Vulcan — Minerul A- 
ninoasa 1—0; Minerul Certej — Mecanica Orăștie 1—0 ; Da
cia Orăștie — Victoria Călan 2—1. Meciul Mureșul Exnv 
Deva — .Constructorul Timiș, a fost amînat.

CLASAMENTUL

D I V I Z C8
mai : Metalul Bocșa —

Timișoara — Construct. Timiș. ;

1. Mureșul Explorări 21 13 5 3 38—16 al
2. Minerul M. Nouă 22 12 0 10 31—27 24
3. Minerul Paroșeni 22 10 4 8 30—30 24
4. Victoria Călan ' 22 10 3 9 28—24 23
5 Minerul Anina 22 10 3 9 33—35 23
6. U. M. Timișoara 22 10 2 10 41—20 22
7. Dacia Orăștie 22 9 4 9 44—32 22
8. Minerul Certej 22 10 2 10 38—33 22
9. Construct. Timiș. 21 9 3 9 34—36 21

10. Minerul Șt. Vulcan 22 9 3 10 29—35 21
11. Metalul O. Roșu 22 10 0 12 28—29 20
12. Mecanica Orăștie 22 10 0 12 29—37 20
13. Minerul Oravița 22 9 2 11 25—37 20
14. Minerul Ghelari 22 8 4 10 21—36 20
15. Metalul Bocșa 22 8 3 11 26—24 19
16. Minerul Aninoasa 22 7 4 11 17—31 18

Etapa viitoare : Minerul Anina — Min. șt. Vulcan ; U.M.
Metalulxiunșucucx — Luuăuuut. aj.1114^, j Metalul Bocșa — Victoria 

Călan ; Metalul O. Roșu — Mureșul Explorări ; Minerul Ghe- 
lari — Min. M. Nouă ; Min. Oravița — Min. Paroșeni ; Dacia 
— Mecanica Orăștie; Minerul Aninoasa — Min, Certej.

VIITOARE LA TELEVIZIUNE
• 16,05 Agrozootehnia pe înțelesul tu
turor • 16,20 Desene animate e 16,30 
închiderea programului • 20,00
Telejurnal (parțial color) • 20,20 Ac
tualitatea în economie • 20,35 So
cialismul în conștiința țării. Parti
dul, centrul vital al națiunii noastre
• 20,50 Omagiu partidului. Specta
col muzical-literar-coregrafic dedicat 
împlinirii a 63 de ani de la făuri
rea Partidului Comunist Român e
21.15 Teatru Tv. „Personalitate pen
tru concurs" de Corneliu Marcu •
22.15 Telejurnal (parțial color) 22,30 
închiderea programului.

MIERCURI, 9 MAI
• 15,00 Telex • 15,05 Universul 

femeilor • 15,30 Emisiune în limba 
maghiară (parțial color) • 16,30 în
chiderea programului • 20,00 Tele
jurnal (parțial color) • 20,20 Ac
tualitatea în economie • 20,35 Ziua 
independenței, ziua victoriei. Docu
mentar • 20,55 Film artistic. „Aș
teptând un tren" (color). Premieră 
Tv. Producție a Casei de filme 
Patru • 22,15 Telejurnal (parțial 
color) * Sport • 22,30 închiderea 
programului.

JOI, 10 MAI
• 15,00 Telex • 15,05 Politehnica 

Tv. • 15,20 Studioul tineretului • 
16,20 Desene animate • 16,30 închi
derea programului • 20,00 Telejur
nal (parțial color) • 20,20 Actuali
tatea în economie • 20,35 Partidu
lui iubit, un gînd fierbinte ! • 20,45 
Reportaj ’84. Marca fabricii — Da
nubiana • 21,05 Film artistic (color). 
„Copiii din Vetrov". Premieră Tv. 
Producție a studiourilor cehoslovace
• 22,20 Telejurnal (parțial color).
• 22,30 închiderea programului.

VINERI, 11 MAI
e 15,00 Telex o 15,05 Monografii 

profesionale e 15,20 Viața culturală 
e 15,40 La volan o 15,50 Emisiune 
în limba germană (parțial color) e
16.20 Desene animate o 16,30 în
chiderea programului e 20,00 Tele
jurnal (parțial color). Sub semnul 
anului jubiliar e 20,20 Actualitatea 
in economie e 20,35 împliniri și 
perspective. 40 de ani de mărețe 
transformări revoluționare sub con
ducerea partidului. * Azi, județul 
Vîlcea • 21,10 Cadran mondial
(parțial color) • 21,30 Film artistic. 
„Legenda muntelui". Premieră pe 
țară. Producție a studiourilor bul
gare • 22,20 Telejurnal (parțial co
lor) • 22,30 Închiderea programului.

SÎMBĂTA, 12 MAI
• 13,30 Telex • 13,35 La sfirșit 

de săptămînă (parțial color) * De
sene animate * Cînt de primăvară... 
* Oamenii de la Grindu. Reportaj ★ 
Marile momente ale baletului * As
tăzi, ascultăm acordeonul lui Ștefan 
Miriuță * Telesport • 17,00 închi
derea programului • 19,00 Telejur
nal (parțial color) ★ Sport • 19,20 
Copiii din 1984 • 19,35 Cascadorii 
rîsului • 19,55 Teleenciclopedia •
20.20 Film serial. „Un august în 
flăcări". O producție a Televiziunii 
române, realizată în Centrul de 
producție cinematografică „Bucu
rești". Episodul 7. • 21,15 Varietă
țile, pe urmele primăverii! • 22,00 
Telejurnal (parțial color) * Sport • 
22,15 Frumoasa lună mai (color). 
Muzică și dans • 23,00 închiderea 
programului.

CAMPIONATUL JUDEȚEAN DE FOTBAL 
Seria Valea Mureșului

Rezultate : Unirea Zatn — Oxigenul Hunedoara 3—1 ; Mi
nerul Teliuc — Mureșul Pricaz 1—1 ; Streiul Boșorod — Me
talul Crișcior 2—0 ; Streiul Simeria Veche — I.M.C. BSrcea 
1—0 : Dacia service Huned. — C.F.R. Simeria 1—4; Construc
torul Huned. — Foresta Orăștie 5—0; Recolta Băcia — Voința

; Voința — Constructc- 
Streiul Sim. Veche;

Ilia 2—1.
CLASAMENTUL

371. C.F.R. Simeria 22 17 3 2 84—12
2. Construct. Huned. 22 13 5 4 61—19 31
3. Streiul Sim. Veche 22 12 4 6 35—16 28
4. Voința Ilia 22 11 5 6 42—22 37
5. Oxigenul Huned. 22 9 6 7 48—36 24
6. Metalul Crișcior 22 9 5 8 40—28 33
7. Recolta Băcia 22 7 8 7 34—35 22
8. Dacia service Huned. 22 8 5 9 35—48 21
9. Unirea Zam 22 9 3 10 36—55 21

10. Foresta Orăștie 22 7 5 10 29—43 19
11. Mureșul Pricaz 22 7 4 11 22—60 18
12. I.M.C. Bîrcea 22 5 3 14 25—49 13
13. Streiul Boșorod 22 5 2 15 30—65 12
14. Minerul Teliuc 22 3 6 13 25—58 11

Unirea
; C.F.R. —

Metalul — Minerul ; Mureșul

Etapa viitoare : Recolta — 
rul ; Foresta — Dacia service 
I. M. C. — Streiul Boșorod ; 
— Oxigenul.

Seria Valea Jiului
Rezultate : Avîntul Hațeg — Preparatorul Lupeni 3—4} Re

prezentare) ; Minerul Urieani — Sănătatea Vulcan 7—!-■; 
Minerul Bărbăteni — CJJt. Petroșani 1—1 ; Minerul Beița — 
Autobuzul Petroșani 1—6 ; Hidromin Petroșani — preparato
rul Petriia 2—0; Măgura Pui — Parîngul Lonea 1—0.

CLASAMENTUL

— Avîntul Parîngul —

1. Minerul Urieani 16 15 0 1 55— 8 -30
2. Parîngul Lonea 16 11 2 3 46—13 24
3. Hidromin Petroșani 16 10 1 5 44—19 21
4. Avîntul Hațeg 16 10 1 5 36—19 21
5. Preparatorul Petriia 16 10 0 6 53—22 20
6. Preparatorul Lupeni 16 10 0 6 37—36 20
7. Măgura Pui 16 5 2 9 29—41 12
8. Autobuzul Petroșani 16 5 1 10 33—43 11
9. C.F.R, Petroșani 16 4 2 10 29—34 10

10. Minerul Bărbăteni 15 4 1 10 15—39 9
11. Minerul Boița 16 4 0 12 20—67- «
12. Sănătatea Vulcan 15 2 0 13 9—57 4

Etapa viitoare : Mâgura ------------- .
min ; Prep. Petriia — Min. Boița : Autobuzul — Mia. BS*-- 
băteni ; C.F.R. — Min, Urieani ; Sănătatea — Prep. Lupeni.



Pag. 4

încheierea sesiunii Comitetului
special pentru Carta O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 3 
(Agerpres). — La New 
York s-a încheiat sesiunea 
Comitetului special pentru 
Carta O.N.U. și creșterea 
rolului organizației, creat 
în anul 1974. la inițiativa 
României și altor țări mici 
și mijlocii.

în acest an. comitetul 
.și-a concentrat atenția a- 
supra examinării unor pro
puneri privind reglementa 
rea pașnică 
între state 
conflictelor 
conflictuale. 
țării noastre privind crea
rea unei comisii a O.N.U. 
de bune oficii, mediere și 
conciliere a făcut obiectul 
dezbaterilor.

Dînd expresie concepției 
și preocupărilor președinte
lui Nicolae Ceausescu, de 
a asigura soluționarea tu
turor litigiilor și situațiilor 
conflictuale în mod exclu
siv prin mijloace pașnice, 
această nouă propunere a 
României urmărește îmbu- 

completarea 
existent al 
reglementare 
diferendelor.

a diferendelor 
și prevenirea 
și situațiilor 

Propunerea

nătățirea și 
mecanismului 
O.N.U. de 
pașnică a

9 LONDRA. - într-o 
conferință de presă ținută 
la sfîrșitul convorbirilor 
avute la Londra cu cance
larul vest-gerrnan Helmut 
Kohl, primul ministru al 
Marii Britanii, Margaret 
Thatcher, a avertizat parte
nerii vest-europeni că gu
vernul său nu va face nici 
o concesie majoră în pri
vința bugetului C. E. E. 
Premierul britanic a 
adăugat câ problema 

1, nu va putea fi mai ușor 
' de soluționat o dată cu tre
cerea timpului.

■ BRUXELLES. - La 
Bruxelles a fost dat publi
cității un raport al Comi
siei C.E.E., în care se arată 

I că în primul trimestru al

Totodată, a fost evocată, 
propunerea enunțată de 
România cu ani în urmă 
privind elaborarea și adop
tarea de către O.N.U. a 
unui cod universal de 
conduită a statelor, care să 
cuprindă drepturile și obli
gațiile fundamentale ale 
acestora, să definească 
norme de comportament a 
căror respectare să asigure 
fiecărui stat condiții de 
pace și securitate, de în
făptuire a programelor sale 
de dez.oit.-ire economică 
și socială, de participare 
liberă și plenară la viața 
internaționali.

A fost general recunos
cută necesitatea examinării 
in continuare a propune
rilor românești, care sint 
reflectate pe larg in rapor
tul comitetului special către 
Adunarea Generală și care 
vor face obiectul examină
rii acesteia la viitoarea 
sesiune ca parte integrantă 
a eforturilor pentru creș
terea rolului O.N.U. in 
menținerea păcii și secu
rității, în rezolvarea pro
blemelor care confruntă 
omenirea.

an, in statele 
ale Pieței comune 

crescut, in 
cu 2 la suta, 
i mari rate ale 
in perioada res-

acestui 
membre 
prețurile au 
medie, i 
Cele mai 
inflației, i 
pectivă, au fost înregistra
te în Grecia — 4,9 la sută, 
Italia — 3,2 la sută, Fran
ța și Belgia — 2,1 la sută.

■ ROMA. - Aproxima
tiv 5 000 de persoane ră
mase fără adăpost și pa
gube materiale estimate la 
40 miliarde lire 
milioane dolari) 
tă bilanțul seismului 
gistrat duminică în 
informează agenția 
citind un comunicat 
publicat la Roma.

(circa 24 
reprezin- 

înre-
Italia,

ANSA, 
oficial

■ OTTAWA. - Numărul 
asasinatelor comise in Ca
nada a crescut cu 1,5 la 
sută in 1983, în raport cu 
1982, statisticile oficiale 
consemnind un nivel re-

S.U.A. Din nou un deficit comercial record
Pentru a treia lună con

secutiv — relatează agen
ție - Associated Press — 
Statele Unite au înregis
trat un deficit-record al 
schimburilor lor externe 
estimat în luna martie la 
40,3 miliarde dolari, după 
cum a anunțat guvernul 
american. Administrația 
președintelui Ronald Rea
gan a declarat . că s-ar 
putea ca, pînă la sfîrșitul 
acestui an, să se înregis
treze o oarecare ameliora
re a situației, dar experții 
particulari susțin că noul 
raport confirmă aprecierea

PRODUCE:

- distanța de acționare : 2,2 mm.

- tensiunea de alimentare : 24 V.c.c.

• RELEE FOTOELECTRICE în spectrul *

- distanța de acționare : 3 ; 10 mm.

AN tVBI S A:

V I N Z A R I

publicitate
de la I.C.R.7 

tovarășilor 
șl Bucur K 
pensionării 

si „La mulțl

• Soția, cei 11 cop 
rile și ginerii îl urc. 
gului lor Condor C 
cu prilejul aniversării 
ani șl al pensionai 
mulți ani I“.
• Colectivul de oai

muncii ' ‘ -----
urează 
Marta 
ocazia 
fericire

COMEMORASE
• Familia îndurerată 

la cunoștința rudelor, 
nilor și cunoștințelor 
împlinesc 6 săptămini

• Vînd apartament două 
camere. Deva, strada Mineru
lui, bloc 40, apartament 29.

(5309)
• Vînd autoturism Simca

1 500, preț convenabil. Deva, 
telefon 28443. (607)

■ Vînd garaj demontabil, 
din tablă. Deva, telefon 23853, 
după orele 19. (606)

aduce 
priete- 
că se 

___________ _____,_____ de la 
decesul dragului lor soț, tată, 
frate, socru și bunic

ADRIAN STOLERIU
Coțnemorarea, sîmbătă. 6 

mal, orele 13, la cimitirul din 
str. Eminescu — Deva.

(613)

DECES
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Noi luări de poziție împotriva
înarmărilor, pentru pace

IIAGA 3 (Agerpres). — 
într-un document dat pu
blicității la Haga, frac
țiunea parlamentară a 
Partidului Muncii din 
Olanda — de opoziție — 
s-a : ronunțat în favoarea 
unor măsuri drastice de 
reducere a cheltuielilor mi
litase. transmite agenția 
DPA.

WASHINGTON 3 (Ager
pres). — Mai multe per
sonalități ale vieții politice 
americane continuă să-și 
exprime dezaprobarea față 
de planurile de cercetări 
vizind militarizarea spa
țiului cosmic. După cum 
transmite agenția UPI, Mei 
Levine, membru democrat 
în Camera Reprezentanți
lor, s-a pronunțat pentru 
negocierea unui tratat de 
interzicere a armelor spa
țiale, întrucît, în caz con
trar, cursa înarmărilor va 
cunoaște o nouă dimensiu
ne, iar riscul izbucnirii unui 
război va spori în mod 
grav. De asemenea, Ge
rard Smit fost membru al 
delegației americane la ne
gocierile privind controlul 
armamentelor a apreciat

că reticențele Administra
ției de a negocia un acord 
în aceât sens vin în spriji
nul celor care afirmă că 
insistența cu care Guvernul 
S.U.A. urmărește concreti
zarea programului de dez
voltare a unei arme anti- 
satelit se datorează tocmai 
posibilităților folosirii ei 
intr-un „război al stelelor", 
cu consecințe catastrofale 
pentru întreaga planetă.

WASHINGTON 3 (Ager
pres). — Este timpul ca 
Administrația să propună 
și să obțină ratificarea de 
către Senat a unei reduceri 
considerabile a stocurilor 
de arme nucleare și să 
adopte și alte măsuri pen
tru diminuarea pericolului 
unui război nuclear — 
declară, în raportul său 
anual, Frank Press, șeful 
Academiei Naționale de 
Științe din Statele Unite.

COOPERATIVA DE PRODUCȚIE 
MEȘTEȘUGĂREASCĂ „RETEZATUL 

HAȚEG
încadrează responsabil secție cizmărie 

mandă, categoria 3-5

Retribuirea se face conform Legii 57/7 
Decretului 325/1983.

ELECTROCONTACT BOTOȘANI
Str. Manolești Dea1, nr. 46 bis

cord in acest sens. Pro
vincia Manitoba a înre
gistrat cea mai mare spo
rire a numărului de asasi
nate comparativ cu anul 
anterior.

■ COPENHAGA. - Parla
mentul 'danez a adoptat o 
moțiune prezentată de opo
ziție, informează agențiile 
Reuter și France Presse. 
Aceasta cere cabinetului 
de coaliție condus de Poul 
Schlueter ca Danemarca să 
rămină o zonă liberă de 
arme nucleare, atît în timp 
de pace, cit și în timp de 
război.

Textul rezoluției adoptate 
cere guvernului să acțio
neze împotriva amplasării 
în Europa de rachete nu
cleare cu rază scurtă și 
medie de acțiune, precum 
și in favoarea reluării ne
gocierilor asupra eurora- 
chetelor.

Intr-un interviu acordat 
recent, fostul vicepreședin
te -Walter Mondale — prin
cipalul pretendent la în
vestitura Partidului demo
crat •— sublinia că, din 
cauza deficitului, țara se 
află „intr-o derută totală 
pe plan internațional și 
pierde piețe pentru ă că
ror recuperare vor fi ne
cesari rnulți ani, dacă se 
va reuși aceasta vreodată". 
El a spus că, în proporție 
de 80 la sută, politica eco
nomică a Administrației 
poartă vina situației co
merciale.

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

— tot mai amplu împăr
tășită — că țara 
dreaptă în 1984 
mai grav an 
istoria sa.

Ministerul 
anunțat că 
luna martie 
200 milioane 
față de februarie a.c. (10,1 
miliarde dolari), care, de 
asemenea, urmase deficitu
lui record din ianuarie (9,5 
miliarde dolari). Situația a 
provocat în Congres cere
rea unor măsuri de prote
jare a anumitor industrii 
(oțel, autoturisme și texti
le), iar problema a deve
nit un subiect al campaniei 
electorale prezidențiale.

se în
spre cel 

comercial din

Comerțului a 
deficitul din 

a sporit cu 
de dolari

Dacă tendința comercia
lă va evolua în același 
ritm ca cel din perioada 
ianuarie—martie, S.U.A. 
vor avea, la sfîrșitul lui 
1984, un deficit comercial 
de 119,3 miliarde de do
lari, cu mult mat mare 
decît cel de anul trecut 
(69,4 miliarde dolari). 
Michael Evans, șeful unei 
firme de prognoze eco
nomice, este de părere că 
în aprilie s-ar înregis
tra un nou deficit record, 
ca urmare 
porturilor 
japoneze și

a creșterii im- 
de automobile 
de petrol brut.

(Agerpres)
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Starea vremii
După cum ne comunică 

Institutul de meteorologie 
și hidrologie, din punct 
de vedere termic luna mai 
se va încadra în limite 
normale, iar temperaturile 
diurne nu vor prezenta 
fluctuații însemnate de lâ 
o perioadă la alta. Ploile 
vor fi predominant sub 
formă de aversă. Cantități
le de precipitații vor de
păși valorile medii multi- 
anuale în Banat și Oltenia, 
vor fi deficitare în Dobro- 
gea și se vor încadra în 
limite normale în celelalte 
regiuni.

în prima decadă vremea 
va fi răcoroasă, îndeosebi 
în centrul și nord-estul 
țării, unde temperaturile 
minime vor cobori, izolat, 
și sub 4 grade, condițiile 
fiind favorabile producerii 
brumei. Ziua, temperaturile 
maxime se vor situa între 
16 și 26 grade, izolat mai 
ridicate. Vor cădea ploi 
locale, mai ales sub formă 
de aversă, însoțite de des
cărcări electrice.

în primele zile ale de
cadei a doua vremea va fi 
instabilă, cu cerul tempo
rar noros. în Oltenia, Ba
nat, Crișana, Maramureș și 
nordul Moldovei vor cădea 
averse de ploaie, însoțite

DIN ȚĂRILE 
SOCIALISTE

0 SOFIA. — In cadrul 
uzmeîor constructoare de 
mașini-unefte de la^Sliven a 
fost realizat un strung semi
automat cu comandă nu
merică, ce poate funcționa 
dirijat de un robot. Con
strucția mașinii permite uti
lizarea ei in cadrul unor 
linii tehnologice automate.

0 BERLIN, — Aproape 
fiecare al doilea aparta
ment care va ii dat in fo
losință în anul 1984 la 
Berlin se află în cartierul 
Marzahn, transmite agenția 
ADN. Acest mare cartier 
al Berlinului, a cărui con
strucție a 
a devenit 
mai mare 
strucții de 
Germană, 
rilor săi 
1979, ajungînd 
la peste 150 000.

0 PHENIAN. — Construc
ția de ' nave din R.P.D. 
Coreeană se află în plină 
dezvoltare. Recent, transmi
te agenția ACTC, la șan
tierele navale de la Nam- 
po a fost lansai la apă 
cargoul „Betong-Gang“, cu 
un deplasament de 14 000 
tone.

început în, 1979, 
de atunci cel 

șantier de con- 
iocuințe din R.D. 
Numărul locuito- 
s-a triplat din 

în prezent

in luna mai
de descărcări electrice și 
intensificări ale vintului. 
în celelalte regiuni, ploile 
vor fi mai restrinse ca arie, 
apoi cerul va fi variabil, 
mai mult senin în estul 
țării. Vor cădea ploi izo
late sub formă de averse. 
Temperaturile minime nu 
vor coborî sub 5 grade 
decît în Transilvania, iar 
maximele din cursul zilei 
se vor situa între 18 și 28 
grade, pe alocuri mai ridi
cate, în ultimele zile ale 
decadei a doua, în Munte
nia.

Decada a treia va fi ceva 
mai caldă decît în mod 
obișnuit, îndeosebi în sud- 
veștul țării. Cerul va pre
zenta înnourări mai accen
tuate în prima parte a 
decadei, cînd vor cădea 
averse de ploaie, însoțite 
de descărcări electrice, mai 
însemnate cantitativ în 
Maramureș, Crișana, Banat, 
Oltenia și zona muntoasă, 
apoi ploile vor deveni lo
cale. Temperaturile minime 
se vor situa între 7 și 17 
grade, iar cele maxime vor 
depăși, izolat, 
30 de grade, 
intervalului 
sudul țării.

Informații la telefoanele : 17172 ; 3; 4; 5

•LIMITATOARE Șl SESIZOARE INDUCTIVE 
CU FANTA de 6 și 20 mm cu amplificator în
corporat sau amplificator exterior

- tensiunea de alimentare 24, 48, 60, 110 
V.c.c, 220 V.c.a.

• LIMITATOARE Șl SESIZOARE INDUCTIVE 
DE PROXIMITATE (apropiere) cu ampli 
încorporat sau amplificator exterior.

- distanța de acționare : 2,5 ; 3 ; 5; 1( 
30 mm

- tensiunea de alimentare : 24 V.c.c., 
220 V.c.a.

• BLOCURI CU SESIZOARE DE PROXI 
TE în execuție compactă sau modulată.

- numărul de sesizoare și distanța într 
dule : conform solicitării.

- variante : normală ; cu temporizare, 
patibi TTL, prin reflexie.

- tensiunea de alimentare : 24 V c.c.
sau c.a.

valoarea de 
la sfîrșitul 

decadei, în

(Agerpres)

SCHIMBURI DE LOCUINfE

• Schimb apartament trei
camere, etajul i. Deva, Gojdu 
cu similar, central. Telefon 
15249. (603)
• Schimb garsonieră con

fort I Hunedoara cu similar 
Deva. Telefon 956/12169.

(5394)
• Schimb garsonieră con

fort I Oradea cu apartament 
Deva. Telefon 956/23998.

(5327)
• Schimb garsonieră con-

Ifort I. Deva, Gojdu, Aleea 
Crizantemelor, bloc M1, a- 
partament 64 cu apartament 

Idouă camere, exclusiv Micro 
15. (605)I
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• Colectivul întreprin
derii județene de recupe
rare și valorificare a ma
terialelor refolosibile Hu
nedoara este alături de 
colegul Pascu Mircea în 
clipele grele, în urma de
cesului mamei sale.

Transmitem sincere con- 
doleanțe familiei îndoliate.


