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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
analizat, în cadrul unei întîlniri 
de lucru, modul de realizare 
a sistemei de mașini pentru

dotarea agriculturii■ ■
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SOCIALISTE

IN. G.O.-32 SE AFLĂ
I.A FRONTUL

DE LUCRU

DIN CRONICA 
ÎNTRECERII

întrecerea socialistă 
o puternică 
a hărniciei

manifestare 
muncitorești

In galeria de ailwc- i 
țiune secundară de de- / 
bu.șare în baraj a An- ț 
treprizei de construcții i 
hidroenergetice Rîu < 
Mare-Retezat a fost a- » 
dusă și montată parțial ț 
instalația pentru galerii i 
orizontale — In. G.O.-32. )

Concepută, proiectată 1 
și executată în exclusi
vitate de specialiștii 
români, noua instalație 
dispune de caracteristici 
și performanțe similare i 
celor realizate în alte > 
țări cu tradiție în foraj ț 
și minerit. Este echi
pată eu organe de jliri- 
jare prin laser, tăiere 
și evacuare a sterilului, 
urmînd ca după pune
rea la punct a întregii 
tehnologii și detaliilor 
funcționale, să realizeze 
înaintări de peste 300 
ml pe lună, la un dia
metru de 3,2 m.

Curînd, furnizorul ur
mează să livreze partea 
de evacuare a instala- 
ției, după care întregul ț 
ansamblu va putea 
era.

i
1

Oamenii muncii de 
întreprinderea minieră 
Barza muncesc cu hărni
cie, hotărîți să întîmpine 
cele două importante 
evenimente din viața 
poporului nostru — săr
bătorirea a 40 de ani 
de la eliberarea patriei 
și Congresul al XIII-lea 
al partidului — cu re
zultate deosebite. în pri
mele patru luni și o de
cadă trecute din acest 
an, colectivele unității 
și-au depășit sarcinile 
de plan Ia producția 
marfă cu peste 858 000 
lei, la producția netă 
cu 852 000 lei, iar la 
total investiții cu 1,7 
milioane lei, din care 
la construcții-montaj cu 
1,6 milioane. La sorti
mente fizice cele mai 
însemnate plusuri s-au 
înregistrat la bentonită 
— 300 tone, la calcită — 
870 tone, la utilaj mi
nier — 112 tone și la 
sulf — 1 384 tone.

Imediat după ce treci 
portalul întreprinderii chi
mice Orăștie te întîmpină 
un panou Uriaș 
„Angajamentele colectivu
lui de muncă în întrecerea 
socialistă pe anul 1984“. 
Este un fel de „bună ziua“ 
ce ți-1 spune unitatea în
că de la intrare I Indicato
rii formulați pe scurt cu
prind la rubricile „plan11 
ale trimestrelor cifre mo
bilizatoare, iar coloanele 
„realizat" așteaptă să fie 
completate cu fapte de 
muncă pe măsură. Pe pri
mul trimestru sînt. Pro
ducția marfă a fost depă
șită cu 4,5 milioane lei,

intitulat

viduah Aceștia din urmă, 
dintre cei clasați pe locul 
întîi în echipele de lucru. 
Apoi, secțiile, conform re
zultatelor globale înregis
trate, își ocupă locul cu
venit.

Eugen Pop, membru în 
comisia de organizare, des
fășurare și evidență a în
trecerii socialiste^ ne sem
nalează o caracteristică a 
competiției i 
„modificare-'1 
fruntașilor -
mâții, cit șl Ia individual. 
De exemplu, loan Voișan, 
frezor la secția sculărie, 
care a ocupat în 1983 locui 
ai II-lea pe întreprindere.

permanenta 
a numelor 
atlt la for-

I.C. ORĂ ȘTIE

producția netă eu 1,4 mili
oane lei, iar productivita
tea muncii a crescut cu 
1,38 la sută față de plan.

— Practic, ne relata to
varășul Iosif Rusu, preșe
dintele comitetului sindica
tului, participă la întrece
re întregul colectiv. Crite
riile au fost bine stabilite 
prin regulamentul elaborat 
de consiliul oamenilor 
muncii.

— Care sînt sferele de 
întrecere și structura fie
căreia ?

— Luînd-o de la întrece
rea individuală, dintre oa
meni, membrii unei forma
ții de lucru se află în com
petiție între ei. Deci, fie
care formație are la final 
de etapă trei fruntași. In 
cadrul fiecărei secții se 
stabilesc pe baza rezulta
telor cele trei formații 
fruntașe și ocupanții pri
melor trei locuri la indi-

jjupă trimestrul I 1984 
se mai află între primii 
nici în cadrul secției, 
cum, pe locul întîi este O- 
pr^an Ioan II, urmat de 
Remus Holom și Gheza 
Ambruș.

Nu I-am găsit pe Voișan 
(lucra pe un alt schimb) 
să-l întrebăm ce și cum 
s-«. întîmplat în locul său, 
l-am abordat pe St oi an Ma- 
nolescu, prelucrător în coor
donate la aceeași secție:

— Ca vicepreședinte al 
consiliului oamenilor mun
cii vă pot spune că există 
în fiecare muncitor ambi
ția, în sensul bun al cuvîn- 
tuhii, de a se situa în frun
te prin executarea unor 
produse de calitate și în 
cantități sporite.

— Ce ziceți de cei doi 
colegi ?

B. ROSCARIU

nu 
trei
A-

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral ai Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
a analizat, marți diminea
ță, In cadrul unei intîiniri 
de lucru, care a avut loc 
la Institutul de cercetări, 
proiectări și inginerie teh
nologică pentru mecaniza
rea agriculturii de la Bă- 
neasa, modul în care se 
înfăptuiesc sarcinile pri
vind modernizarea sistemei 
de tractoare și mașini a- 
gricole necesare sporirii 
gradului de mecanizare a 
tuturor lucrărilor In agri
cultură.

Noua întîlnire a secreta
rului general al partidului 
cu specialiștii din acest 
important domeniu de ac
tivitate a evidențiat. încă o 
dată, în mod pregnant, 
preocuparea statornică a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru continua 
îmbunătățire a mecanizării 
agriculturii, perfecționarea 
șl modernizarea mașinilor 
și agregatelor, creșterea 
fiabilității lor, condiții esen
țiale pentru efectuarea unor 
lucrări agricole de calita
te, în condiții de eficiență 
sporită, pentru înfăptuirea 
noii revoluții agrare în 
țara noastră.

Secretarului general al 
partidului îi sînt prezenta
te de către directorul insti-

tulul, Pavel Babiciu, obiec
tivele și criteriile care au 
stat la baza întocmirii sis
temei de mașini pentru 
dotarea agriculturii. Se re
levă faptul că realizarea 
noilor utilaje și agregate 
pornește de la necesitățile 
de asigurare a executării 
mecanizate a lucrărilor a- 
gricole în perioadele op
time, cu consumuri redu
se de carburant și la un 
nivel calitativ ridicat.

Ca o realizare importan
tă în sfera producției de 
mașini agricole se înscrie 
reducerea de la 127 la 86 
a numărului de tipuri de 
utilaje, cele mai semnifi
cative rezultate fiind înre
gistrate în restrîngeraa ga
mei celor pentru arături 
și pregătirea terenului, 
pentru executarea lucrări
lor de întreținere a cul
turilor. Concomitent, a spo
rit de la 7 la 30 numărul 
agregatelor capabile să 
efectueze mai multe lucrări 
la o singură trecere.

Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu îi sînt prezenta
te, în continuare, de că
tre președintele Academiei 
de Științe Agricole șl Sil
vice, Tiberiu Mureșan, teh
nologiile moderne de cul
tură a cerealelor păioase, 
porumbului și plantelor fu
rajere, al căror specific a 
determinat stabilirea, încă 
din faza de proiectare, a

caracteristicilor și para
metrilor noilor utilaje.

Secretarul general al 
partidului a remarcat că 
în unele cazuri consumuri
le de carburanți sînt încă 
mari, raportate la supra
fețele și la puterea trac
toarelor, și a cerut să se 
stabilească foarte exact 
ce tipuri de tractoare vor 
fi folosite la fiecare lu
crare în parte. In aceeași 
ordine de idei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a reco
mandat să se conceapă ag
gregate cu un grad mai 
înalt de complexitate, care 
să permită efectuarea mai 
multor lucrări în același 
timp, în special în cazul 
întreținerii culturilor.

Tipizarea și modernizarea 
producției 
sarcini de 
semnătate 
procesului 
nivelului mecanizării agri
culturii, sînt puse în evi
dență în cadrul expoziției 
organizate in incinta insti
tutului și printr-o serie de 
utilaje prototip, care au 
dat rezultate bune în tim
pul experimentărilor 
cîmp.

Secretarul general 
partidului a cerut ca 
tractorul de 180 CP să 
efectuate modificările con
structive ce se impun

de tractoare, 
o deosebită în- 
în ansamblul 
de ridicare a

in

al 
la 

fie

(Continuare in pag. a 4-a)
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întreținerea culturilor — lucrare hotăritoare 
pentru obținerea de recolte bogate in acest an

— Unitățile din Consi
liul unic agroindustrial Că
lan au realizat în această 
primăvară lucrări de bună 
calitate și în timp optim 
— ne spunea Gheorghe 
Boldea, inginerul șef al 

Astfel 
cerințelor 
tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, 
de a face din 1984 an de 
producții record în agricul
tură.

— Cum evoluează cultu
rile ?

C.U.A.S.C. Călan. 
vom răspunde i 
formulate de

C.U.A.S.C
CĂLAN

— Bine. Sfecla este ră
sărită pe toate suprafețele. 
Cartofii, acum răsar, iar 
porumbul are 2—3 frunze. 
In raport 
lor se 
tuarea 
ținere.

La

de dezvoltarea 
acționează la efec- 
lucrărilor de între-

sediul consiliului

IMPORTANTE 
REALIZĂRI 
DE PLAN

(Continuare în pag. a 2-a)

Rinduri despre

Domnița Cornea și Nicolae 
aj I.P.L. Deva, care lucrează la 
realizată în cadrul atelierului și 
rul acestui utilaj se diminuea ză 
200—300 la sută.

Valea sînt doi muncitori din cadrul Atelierului tîmplărie 
noua mașină de sculptat prin copiere. Mașina a fost 
este creația subinginerului Constantin Preodei Cu ajuto- 
timpul de lucru, rezultând economii de manoperă de

Foto NICOLAE GHEORGHIU

popular din Bretea Româ
nă discutăm cu loan Cu- 
teanu, primarul comunei.

— Comitetul comunal de 
partid, consiliul popular — 
ne spunea interlocutorul — 
sînt angrenate puternic in 
buna desfășurare a între
ținerii culturilor. Toți mem
brii biroului comitetului

TRAIAN BONDOR

(Continuare in pag. a 2-a)

Froftte in spatial muncii.
tnU vreți!

Minus Unu"!
Am străbătut, cum ne 

spune un localnic, numai 
trei sferturi din satul Boita. 
Totuși, șirul de case arătoa
se ce ne-a în soți t pînă aici 
s-a întrerupt brusc, ca la 
un ordin.

Omul care ne-a dat pri
mele lămuriri este înalt, are 
o față prelungă și părul 
negru dat pe spate. Arată 
și ca un orășean și ca un 
țăran. Fizionomia, gesturile, 
îmbrăcămintea, expresiile 
sînt amestecate. Are cite 
ceva și de la lucrătorul pe 
ogoare și de la muncitorul 
din industrie. li cheamă 
Păran Minus I. Prenumele 
se rostește „minus unu" I

— Țăran ?
— Nu, sînt miner Ia Boița.
— Orășean ?
- Nu, sînt țăran din sa- 

iul ăsta.
— Locuiți aici...
— Da de unde I se miră 

el. Am casă și gospodărie 
frumoasă in Parăm.

— £ departe, satul ăsta ?
— Dacă mă întrebați de 

la început, vă lămuream 
imediat 1 Părani nu e un 
sat aparte. Așa se numește 
ultimul sfert din Boita. De 
aici nu se văd 
tru că se află 
mina noastră 1

Păran 
instinctiv 
mindria 
ultimele 
buie să avem in fața ochi
lor puțuri de extracție cu 
vîrful în' nori, laboratoare 
și secții de preparare su
praetajate, funiculare, mor 
și silozuri uriașe etc. — a- 
dlcă niște edificii miniere 
după care să se poată as
cunde un sfert de localita
te. In realitate, ,,mrna noas
tră" s-a înglobat fără cris
pări in fizionomia satului.

casele pen- 
dincolo de

/ își umflă 
După

Minus 
pieptul, 

cu care a rostit 
două cuvinte, tre-

MARIN NEGOIȚĂ

(Continuare in pag. a 2-a)



Ei mențin wpulsul" utilajelor fn mină CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ
mecanic al mi-Atelierul 

nei Țebea numără ' 36 de 
lucrători.
chipe de lăcătuși, cîte una 
de strungari, forjori, sudori 
și electricieni. Cu ce se 
ocupă ei ?

— Reparația și întreține
rea instalațiilor și utilaje
lor din dotarea unității este 
principala sarcină care ne 

.revine — spunea maistrul 
principal Gheorghe Bolcu, 
șeful atelierului. Deși stn- 
tem un colectiv restrîns 
numericește. jucăm un rol 
de primă importanță pen
tru bunul mers al produc
ției de cărbune. Xoi ve
ghem și răspundem, in a- 
cclași timp, de puKal vie
ții- utilajelor din s 
și de lă suprafatâ.

— Să ne oprim 
detaliu asupra 
pe care o desfășura:!. Reo- 
șiți să cuprindc-ți tc^te lu- 
erările planificate a se rea
liza pe lună ?

— în majoritatea cazuri
lor, da. Rar se întimplă să 
nu răspundem cu prompti
tudine solicitărilor din sub
teran. Pe lingă activitate., 
noastră de bază, pe care 
am amintit-o, mai execu
tăm confecții metalice (ar
mături de mină, piese de 
schimb, macaze pentru < ..ie 
ferată îngustă, role pentru 
benzi, tuburi, coturi). De 
asemenea, recondiționăm o 
gamă largă de piese și sub- 
ansamble, cum sînt: jghea
buri, lanțuri de transportor, 
tamburi de acționare, sta-

Adică două e-

ții de întoarcere, cuplaje 
hidraulice, diferite role 
perttru benzi, elemente de 
strîngere la armături de 
mină ș.a. Peste 50 la sută 
din volumul total de piese 
necesare intervențiilor 
utilajele din mină îl 
gurăm pe această cale.

la 
asi- 
Lu-

UJ

X,

exi

£3
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nir

SB ■
pc
se

citori de 
subteran 
aceste utilaje) și acolo, în 
abataj, direct Ia locul de 
muncă, se execută lucrările 
impuse. Așa s-a procedat 
în acest an la revizia și 
repararea, în zilele cu ac
tivitate productivă redusă, 
a transportoarelor cu benzi, 
troliilor, pompelor, stații
lor electrice de transfor
mare și distribuție, venti
latoarelor.

De La încep 
curenL realiză 
lui mecanic si

la atelier și din 
(care deservesc

an?

ț.
pe

fiul
TU”
11CJ

n • 
b lei 
î «o

•X

lipa Aurel Trifa 
> Bod-^tan, Emi

Hiriz.

■

L BU<A

Formații 
de mecanizatori 

la fertilizarea 
terenului

Formația de mecani
zatori din care au fă- 
cut parte, 
Octavian Crișan. Traian 
Marcu, Iosif Beluș. Ma
rius Datca, Petru Bui- 
car și ion Anucuța, a 
t» anspo r ci, sj aplicat 
peste 4 000 tone dejecții 
de la Complexul Grind. 
De asemenea, la Com
plexul din Bacea se află 
in plină desfășurare ac
țiunea de fertilizare a te
renului cu dejecții, pînă 
acum fiind aplicate mai 
mult de 4 000 tone. La 
fertilizarea terenului par
ticipă tractoriștii Con
stantin și Nicolae Gîta, 
Roman Olaru, Ion Rusu, 
Florin Peiea. Alexandru 
Ciugudean. Gelu Lun- 
can. Ion Căpăfaan ș.a.

intre alții.

Peste 5000 miei 
kt îngrășat

La ferma din Hațeg 
a întreprinderii de in
dustrializare a cărnii 

continuă popula- 
ingrășătoriei cu

Deva
rea 
mieii preluați de la gos- 
gc/dâriiie populației. Pî- 
nâ acum, aici s-au pre
luat pentru îngrășate 
peste 5 000 de miei

întreținerea culturilor
(Urmare din pag. 1}

comunal de partid și ai 
biroului executiv al consi
liului popular sînt repar
tizați pe unități agricole, 
ix> brigăzi și echipe, fiecare 
avînd sarcina să ajute, să 
contribuie concret la buna 
desfășurare a campaniei a- 
gricole de primăvară, la 
mobilizarea tuturor locui
torilor satelor la întreține
rea culturilor.

La C.A.P. Gînțaga stăm 
de vorbă cu Leontina Jur- 
joni, inginer șef al coope
rativei agricole de pro
ducție, care ne spune :

— Am efectuat praștia I 
mecanică la sfeclă — lu
crare executată de meca
nizatorul Gherasim Sicoe 
— și prașila I manuală. La 
prașila manuală au parti
cipat toți cooperatorii. Prin
tre primii au fost Petru 
Stanciu și Dominic Neag. 
Participarea oamenilor la 
muncă este o garanție că 
întreținerea și a celorlalte 
culturi se va desfășura în 
mod corespunzător.

La C.A.P. Bretea Româ
nă, Bretea Strei, Ruși și 
Viiceîe prașila I mecanică

și manuală la sfeclă este 
încheiată, ca ,și rebilonatul 
cartofilor.

— Am organizat o pu
ternică mobilizare de forțe 
umane la întreținerea cul
turilor — ne spunea Viori
ca Ursul'escu, președinta 
C.A.P. Vîlcele. La prașila 
I a sfeclei au luat parte 
toți cetățenii din satele Vîl- 
ceiele Buije și Bățălari. Au 
fost și pensionari care au 
solicitat 
rînduri 
Simion 
Murgoi, 
ma Ioan Răgaci și alții, 
care și-au prășit suprafe
țele repartizate.

Ploile cum bine se 
știe — favorizează răsări
rea și creșterea buruieni
lor. De aceea șe impune 
ca — imediat ce 
va permite — să se intre în 
cîmp cu sapa, să se pră
șească cartofii și porum
bul. La efectuarea acestei 
lucrări trebuie să ia parte 
toți locuitorii apți de mun
că ai satelor, fără excep
ție, efectuarea la timp a 
lucrărilor ;de întreținere 
fiind o condiție esențială 
pentru obținerea de recolte 
buhe la hectar.

să le repartizăm 
de sapă, cum sînt 

Dragotă, Petru 
Aurel Anghel, To- 

și alții,

vremea
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întrecerea 
socialistă

(Urmare din pag. 1)

— ' Voișăn" și Oprișu h 11 
sînt două vîrfuri ale colec
tivului nostru. Recent, Voi- 
șana declarat că pînă la 
sfîrșitul anului mai are un 
„cuvînt“ de spuș... Dar, noi 
any,dori ca flecare să-și dea 
silința pentru a ocupa cel 
puțin o dată locul intii. 
Cînd aprobăm in consiliul 
oamenilor muncii clasamen
tul îi, trecerii, ne bucurăm 
să întilnim nume noi. Știm 
că foștii fruntași nu pierd 
prin slăbirea activității, ci 
prin venirea altora cu re
zultate superioare. Mai 
precis, punctajul primului 
loc pe întreprindere, de e- 
xemplu din 1982, este infe
rior astăzi și locului al 
treilea dintr-o formație.

In timp ce ne aflam în- 
tr-unul din marile ateliere 
ale sculăriei, în difuzoarele 
instalate aproape de tavan 
s-a auzit Vocea plăcută a 
unui crainic: „Transmitem 
cronica întrecerii socialis
te...*1.

— Se emite de la stația 
noastră de radioamplificare 
— ne-a lămurit tovarășul 
loan Susan, secretarul co
mitetului de partid al între
prinderii. în mod obișnuit 
sînt două emisii pe lună. 
Dar, transmitem ori de cîte 
ori este necesar, mai ales 
cînd există fapte de mun
că deosebite.

Am aflat multe „fapte 
deosebite11 datorate între
cerii socialiste. Prin aplica
rea inițiativei „Contul co
lector al grupei sindicale11 
s-au obținut economii în 
valoare de 343 000 lei. Fi
zic, economiile sînt : 85,2 
tone oțel, 5,1 tone alumi
niu, 260 000 metri cubi gaz 
metan și 510 MW energie 
electrică. Prin alte iniția
tive muncitorești s-au re
condiționat piese în valoa
re de 236 000 lei și s-au 
produs piese de schimb 
pentru consum intern de 
106 000 lei. Prin măcinarea 
și introducerea în circui
tul propriu a navetelor ‘u- 
zate s-a obținut o valoare 
de 2,1 milioane lei, iar prin 
realizarea acționării pneu
matice la matrițele de spu- 
mare — un spor de pro
ducție de un milion lei.
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Rînduri
(Urmare din pog. 1)

Fe dealul din stiago se cnc 
. pg-șili-ogne'e sc-sde &u pe

reții găuriți de fe-est-e. in 
dreapta a lost zăgaz-, tâ 
putemțc o strîm-.oc-e pen
tru detonic-ul de sder~. iar 
in față, pe ma-g nec d.--- 
mului^ se vede -t.-jo de 
P'epara-e ' "• l

- FroboM, Poroni de io 
dunrrecvoastrs iți ‘.rege nu
mele ț !

— Mu niumaî de la «tine. 
Sînt o grămadă de iom-i. 
cu eumeie ăsta.

— De ce vă 
nus Unu' ?

— Fiindcă a etifă 
este un Porc- M'-us 
E d:n Hațeg.
- Dar ^4-us' de --x>e 

vine ?
— Nu țtiu că eu ur sub

teran am n„maî rez„ 'aie 
cu plus! Binelnțe'es, îm
preună cu otocu mei.

Minerj șei de brigadă 
Păran Minus I moi ore incă 
șase ortaci. Am-of-at de a 
sing, loan C-'ep, secretar-, 
comitetului de partid d:n

V X

■no- 
Do.

despre „Minus Unu"!

JS

- •ro Ho:eg
oc«e-*' p

•• „foge" per- 
fi dcpâfirca 

rez.:stâ io— 
un lfc_ ! lato-i ți pe 
■ai: Gneo’gbe Arte-

esa. Pare on, loan HI. 
Laarentiu Dcor. . M rar, Pă- 
cr. Aie-te Scorobete ți 

loan VasHoni,
Împreună, acești oameni 

<x. ucrat in trimestrul I 
•984 ia rep'otiicrea ți re- 
cmc-ea unei galerii de la 
o-lzoaiul 160. De lapt toa
te lacrăriie grele, mai aies 
cele de construcții miniere 
sînt in grija 'o'. Ritmul ob
ținut e bun. De 'a 5,95 mp 
cj tărg't galeria la 7^6 mp 
și ou reermat-o in metal, 
ee l'zr.nd 24 m! in plus. Pe 

P~ me'e 6 zile din trimes
trul II 1934 au rea zct în
că un plus de 5 ml, față 
de sardnl’e de plan.

F. '-d intr-o zi uberă. Pă
ran Minus I o putut să ne 
arate gospodăria proprie. 
Caso din 
(r'd'cată 
vech:, ă n

zoromxiâ roșie 
pe locul celei 

ceieiorte

acareturi vorbesc de la si
ne despre un mlner-țăran 
bun gospodar. D,n ogradă 
se -ede peste drum, înalt, 
dec'.j! Poa-a Feții! A-e sus 
coama •mrerzită ți pilcuri 
de arbuști. Acolo,_ _ sub 
creastă, la zeci de metri 
gdlncime, lucrează Păran. 
Dacă dealul ar ti avut o 
fereastră, de multe ori mi
nerul și-ar ti văzut copiii 
păscind vacile ți zburd! nd 
fericiți. Pe Ortens'a, pe Teo
dor. ori pe mezinul Sandei.

Trec'md înapoi, pe dru
mul Boțe, ne-am oprit o 
cr-pă la școală. teci in- 
totdecuna s-au făcut numai 
patru clase ți toți elevii, 
fiind puțini, se ollă intr-o 
singură sală. Algebră, cum 
se știe. nu se învață nici 
in closa a IV-a. Atunci, de 
unde Ideea de a se da la 
copii nume „Minus' ? I Să 
se fi bănuit, care, încă din 
vech'me că sub satul Bolta 
sînt minereuri ți că oame
nii vor cobori dndva să 
muncească la cote de a- 
dinc:me notate cu „Minus' ?
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BUCUI 
dioprogrs 
La ordin 
tură; 7,0 
Anul 40, 
muncitor 
8,00 Hev 
Curierul 
Buletin 
pundem i 
Buletin 
Inter preț! 
larA; 10,J 
liste; llfl 
11,05 Hal 
lor...; 12,( 
12,05 Știi 
12,23 Din 
lui ; 
15,00 Clubi 
Buletin d 
mea, min 
ment folc 
donate eco 
tul medici 
de știri; 1 
ritul legii 
române; : 
19,00 M 
muzică; ic 
Circulație; 
nai; 22,00 
* Radioju 
zultatele 
Pronoexprc 
5,00 Non s

13,(M
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I
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C.A.P. Geoagiu. Se pregătesc și se îngrijesc in solarii 

răsadurile de ardei pentru a fi cultivate în cimp.

C.A.P. Aurel Vlaicu. Cooperatoarele din echipa condusă 
de Jaua Krumeș plantează varza.

0 preocupare esențială - valorificarea deplină a resurselor comunei
Materializarea sarcinilor 

puse de secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în fața 
lucrătorilor din agricultu
ră privind obținerea unor 
producții record în acest 
an și sporirea contribuției 
la realizarea fondului de 
autoaprovizionare și a fon
dului de stat, în conformi
tate cu prevederile Progra
mului unic, reprezintă pre
ocuparea de căpetenie a 
organizației comunale de 
partid, consiliului popular 
și producătorilor agricoli 
din comuna Lunca Cernii 
de Jos. Ca dovadă, în pre
zent încărcătura medie de 
animale pe o gospodărie a 
țăranilor particulari din co
muna noastră este de 4,5 
bovine Și 15 ovine, peste 
80 la sută din gospodării 
deținînd efective la nive
lul sau peste prevederile 
din Programul unic. Ținînd 
seama de posibilitățile de

care dispun, am stabilit 
măsuri ca și gospodăriile 
ce nu cresc în prezent ani
male să se încadreze în sar
cinile stabilite. Avem gos
podari harnici și pricepuți 
crescători de animale, care 
oferă exemple demne de 
urmat. De pildă, Ion Mar

deletnicire tradițională și 
rentabilă, creșterea anima
lelor deține o pondere în
semnată în structura pro
ducției agricole a comunei, 
efectivele pe care le cresc 
țăranii particulari ajungînd 
la aproape 1 200 bovine, 
peste 7 900 ovine, precum

115 bovine, planul la 
depășindu-se astfel

vrate 
carne 
cu 14 tone. La contracta
rea ovinelor și porcinelor 
s-au realizat exemplar sar
cinile ce ne revin. De ase
menea, înțelegînd necesita
tea și importanța creșterii 
contribuției la fondul de

PROGRAMUL UNIC — programul 
dezvoltării fiecărei gospodării țărănești

dan crește 40 de oi și 8 
bovine, Vasile Scorobete — 
80 de oi și 5 bovine, Par- 
tenie Scorobete
oi,

79 de
Ion Zepa — 59 de oi 

să mă refer doar la cîți- fîcate 
dintre țăranii fruntași 
creșterea animalelor și

va 
în 
dintre cei mai buni con- 
traetanți cu statul.

Deoarece reprezintă o în-

și mai mult de 1 000 por
cine.

Acționînd pentru îndepli
nirea sarcinilor de plan, 
față de 342 bovine plani- 

pentru contractare 
s-au depășit prevederile cu 
8 animale la specia respec
tivă. Preocupîndu-ne de o* 
norarea contractelor, în 
primul trimestru au fost li-

autoaprovizionare și la fon
dul de stat, producătorii a- 
gricoli au încheiat contrac
te de livrare a laptelui la 

, nivelul prevederilor din 
Programul unic. în ee&a 
ee privește livrările 
produsul respectiv, în 
tru luni din acest an 
predat o cantitate ce
prezintă peste 80 la sută

din totalul livrărilor pc în
treg anul 1983.

în preocuparea comitetu
lui comunal de partid și a 
consiliului popular, pe lîn- 
gă creșterea efectivelor și 
a producției animaliere, 
stau și problemele referi
toare la folosirea întregu
lui fond funciar, indiferent 
de deținăteri, îmbunătăți-, 
rea pajiștilor naturale și 
asigurarea unor cantități 
sporite de nutrețuri. Preo- 
cupîndu-ne cu răspundere 
de îndeplinirea exemplară 
a indicatorilor de plan în 
profil teritorial, vom întîm- 
pina ziua de 23 August și 
Congresul al XlII-lea ăl 
partidului eu noi șl însem
nate rezultate în muncă.

la 
pa- 
s-a 
re-

SALVINA PREJBAN 
secretarul comitetului 
comunal de partid, 
primarul comunei 

Lunca Cernii de Jos

DEVA : :
deți fotbal

(Art
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1iW
kas 
RA ; 
(Modern — 
tenție 
sala B)
— seriiSB 
Cinteeul e 
ta) ; PET 
boiul stei 
X—II (Pariu 
giirei (Un: 
Călătoriilor
LUPENI : 1
vamă (C 
CAN : Prâ 
(Luceafărul) 
iul de sîmbâ 
rul); PETR 
tul liniei 
ANINOASA 
despre drag 
resc); URI( 
tul (Retezat 
tăi reginei 
GURABARZ, 
scurtă (Minei 
Dosarul ,,Lîr| 
tria) ; Grăsu 
căra); GEOZ 
sind la «Șanț 
cultură) țHA 
muntele zîne 
BRAZI: Vîlt< 
CALAN: Imp 
lui (Casa de 
MERIA : Ti 
(Mureșul); II 
Schroth (Lun

Timpul pr 
azi, 16 mai ] 
în încălzire 
va fi variabi 
după-amiaza, 
vor semnala 
ploaie, însoțit 
eări electrice, 
sufla moderat 
flcări locale c 
oră din sud-5 
Temperaturile 
fi cuprinse îr 
grade, iar 
între 19 șl 24 
ceață diminea

Pentru mun 
va fi în gene 
cu cerul varial 
noros după-5 
se vor semnal 
ploaie, însoțitt 
cări electrice, 
prezenta inten 
la 60—70



prestațiile de servicii
XVin așezările constructorilor ?

„Pentru a ne putea în- 
•adra în programul șantie- 
■ului avem nevoie de o 
âzmărie cu o încăpere mult 
nai luminoasă și un pro- 
jram stabilit pe care să-l 
cunoască orice persoană 
lin colonie. Dorim, totoda- 
ă, să se înființeze o unita

te de reparații radio-tv., cu 
un program cel puțin ilc 
două orî pe săptămînă ; am 
avut o secție de coafură 
care ne scutea de un drum 
dc peste 20 de kilometri 
pînă la Hațeg, dar acum 
nu mai funcționează 
aceasta" 
grup de femei de la Brazi 
din cadrul Antreprizei de 
construcții hidroenergetice 
llîu Mare-Retezat.

Deplasîndu-rie la fața lo
cului, constatăm că situa
ția este conformă eu aceea 
Tedată în scrisoare. Singu
ra unitate prestatoare de 
servicii, exceptînd cele co
merciale, este frizeria.

— O construcție întreagă 
a fost ocupată aici în Brazi 
cu unități de prestări ser
vicii — ne spunea Victor 
Surdu, președintele comi
tetului sindical. Dar n-au 
trăit decît puțină vreme a- 
ceste unități. Nu prea 
,rau solicitate pentru că 
rșe respecta programul 
lucru de către cei puși 
deservească populația, 
te ori nu aveau piesele ne
cesare. E drept că oamenii 
ridică problema reînființă
rii unor secții, 
rău cu spațiile' 
la Brădățel 
avem spații amenajate cu 
aparatură pentru cîte o fri
zerie, dar nu sînt încadrate 
persoane pentru a .executa

nici
ne serie un

e-
nu 
de 
să 
al-

Stăm mai 
aici, dar 

. .și Baraj
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Laureatiif
La citeya zile după eta

pa republicană a concur
sului pe discipline de invă- 
țămint — de unde reprezen
tanții județului nostru s-gu 
reîntors cu 47 de locuri 
fruntașe pe țară I - un nou 
succes a încununat școala 
hunedoreană. La faza na
țională a concursului pe 
meserii, 44 de elevi 'hune- 
doreni au cucerit laurii, pri-
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aceste servicii, deși ar fi 
deosebit de necesar, avînd 
în vedere numărul mare 
de oameni ai muncii care 
trăiesc.aici. C.P.A.D.M. Rîu 
de Mori ar trebui să se im
plice mai mult în sondarea 
cererilor și crearea celor 
mai solicitate servicii în 
așezările constructorilor.

Sondînd părerile femei
lor de la Brazi, 
reținem pe cele cu pri
vire la funcționarea coafo
rului. Unele ne declară că 
se deplasează la Hațeg 
pentru acest serviciu, alte
le că se descurcă singure.

rămas deocamdată fără coa
feză pentru că persoana 
care a lucrat aici nu și-a 
achitat obligațiile contrac
tuale și, ca atare, coopera
tiva a recurs la sigilarea 
secției. Dacă se angajează 
că-și va face conștiincios 
datoria și că va depune lu
nar cota parte din venituri, 
conform Decretului 101/ 
1980, își va putea relua ac
tivitatea.

Reținem, de asemenea, 
promisiunea de a se înca
dra doi 
Brădătel

temă. Desigur că la con
dițiile existente acum în 
cele trei așezări nu se poa
te aborda problema diver
sificării serviciilor, dar a- 
ceea a strictului necesar 
trebuie să" fie aborda
tă. Și nu teoretic. Cel puțin 
serviciile de frizerie-coăfor. 
reparații radio-tv. și încăl
țăminte, o croitorie mixtă 
trebuie reînființate fără în- 

a-

frizeri pentru 
și Baraj ca

PORNIND DE LA O SCRISOARE

dar cele mai multe (Debo- 
ra Druțulescu, Elena Foar- 
ce, ing. Lenuța Băleanu 
Șja.) susțin că este foarte 
necesară această unitate, 
fiecare adăugind : ..cu con
diția să se lucreze bine".

Ne deplasăm la Rîu de 
Mori. Discuția purtată cu 
Cornel Bojin, președintele 
C.P.A.D.M., se învîrte în 
jurul problemei — de ce 
s-au desființat chiar și cele 
mai solicitate servicii ? Iată 
răspunsul :

— Acum avem în Brazi 
o frizerie și o cizmărie, 
care funcționează miercu
rea și sîmbăta. Am avut 
și o croitorie care a dat 
rezultate foarte bune și un 
atelier de reparații radio- 
tv. Anul trecut ni s-a luat 
spațiul, iar de lă frizeria 
de la Baraj a plecat mese
riașul. Dacă șantierul ne 
asigură spațiu, putem re
înființa serviciul de repa
rații radio-tv. Coaforul ă

și asigurarea unui spațiu 
pentru funcționarea cizmă
riei, de cite două ori pe 
săptămînă.

Am aflat'deci lucruri noi. 
Despre existența cizmăriei 
in Brazi nu se cunoștea a- 
proape nimic. Constatarea 
că unor factori de răspun
dere în conducerea antre
prizei le este indiferent 
dacă există sau nu unele 
servicii strict necesare, da
că cele existente funcțio
nează sau nu după un o- 
rar precis stabilit nu e îm
bucurătoare. E vorba de 
oamenii cu care se con
struiesc obiectivele de pe 
Rîu Mare! Unii, e drept, 
au posibilitatea să se de
plaseze la Hnțeg ori de 
cite ori trebuie să-și repa
re. televizorul, pantofii sau 
să-și aranjeze freza și a- 
eeș-tia privesc Chiar cu iro
nie faptul că rte-am depla
sat aici pentru 6 asemenea

concursului pe meserii
de specialitate și la purta
re. Fiul electricianului de 

___ . . . mină de la Aninoaso e min- 
pe platformele combinatului, dru dă și colegii săi Florin 

- Daniel Opran a urmat 
treapta I tot la liceul nos
tru. Are o conduită exem
plară. Nici o absență la 
cursuri ori la practică — 
ne spune prof. Nicolae Sto-

' ian, dirigintele clasei a XI- 
.... , a- A de' la Liceul industrial

melor locuri pe țară I Rod nr. 1 Deva. Nota 10 la prac-

așchietor se invață de pe 
băncile școlii, in laboratoa
re și ateliere de producție.

al funcției noi pe care a 
dobindit-o invățamihtul în 
ultimii ani — apropierea sa 
tot mai evidentă de viață, 
de producție, de necesița- 
tea pregătirii forței, de mun
că in consens cu cerințele 
economiei județului și a 
țării - elevii hunedoren! au 
demonstrat strădan-ia și pa
siunea pentru meseria a- 
leasă.

- Este merituos bilanțul 
întrecerilor pe meserii pe 
care-l face acum unitaiea 
noastră de învățămint — a- 
preciază ing. Alexandru 
Lupii, director adjunct la 
Liceul indusrial nr. 1 Hune
doara. 21 dintre elevii noș
tri au obținut locuri frun
tașe la etapele județeană, 
pe minister și țară ale com
petițiilor pe meserii. Opt 
dintre ei au ocupat primele 
locuri la faza republicană. 
Szegedy Albert și Sele și
Attila, din clasele a IX-a 
și a X-a metalurgie, Dorin 
Șerban (clasa a Xll-a meta- 
lurgist-feroase) elevi la fel 
de sîrguincioși și la pregă
tirea teoretică și la cea 
practică, dar cu reale fn- 
dinații spre meseria alea
să, s-au situat pe locul I. 
Disciplinați, cu o bună pre
gătire practică, Sorin Moi- . Berar, Nicolae Rad, Marius 
se, Viorel Ardeleana, V/cto- Mariș. Pe Verszanschi Lo
ria Malacu, Dorin Radu, A- dislau, ocupantul lacului I 
drian Horvath au demon- de la Liceul industria! din 
strai și la etapa națională Petroșani nu l-am întilnit 
că meseria de metalurgist, decît în.., catalog cu note 

laminorist, de 9 și 10 la disciplinele

Competiția 
valorilor

tica productivă a meritat-o 
de fiecare dată, cum meri
tat este acum locul I pe 
țară cucerit de el la profi
lul preparator substanțe mi
nerale utile. „Să știți că 
opt dintre cei nouă elevi 
ai liceului nostru, care au 
participat la etapa republi
cană, au obținut locuri frun
tașe pe țară — completea
ză prof. Mihaela lonaș, di
riginta clasei a Xll-a A pre
parare. Printre ei se află 
și luliana Pintilie, din cla
sa mea, o elevă muncitoa
re, serioasă. Ei sînt patru 
frați, iar trei dintre ei s-au 
pregătit sau se pregătesc 
in liceul nostru. Și toți — 
cu o conduită școlară e- 
xemplară". Cu asemenea 
cuvinte au apreciat cadrele 
didactice de la Liceul in
dustrial nr. 1 Deva activi
tatea fruntașilor la con
cursul .național pe meserii: 
Marin Dobran, Gheorghiță 
Sîrghea, Liviu Moga, Liviu

Mureșan, Doina Tătăruș, 
Luc-eția Stoica, Lenuțtu Mă
lină, Dumitru Grosu, Fiorin 
Dumitru au cucerit locuri 
fruntașe pe țară.

V'ctoria Bedeanu de la 
LiceuT agroindustrial Geoa- 
giu a participat și la etapa 
republicană a concursului 
pe discipline de invățămint 
și iat-o, acum, încununată 
cu locul I pe țară, la in- 
trecerea pe meserii (profil 
veterinar). „Este un copil 
model de comportare, toar
te muncitor, sensibil și as
cultător" — apreciază calită
țile elevei, directorul li
ceului agroindustrial, ing. 
Ana Băcilă. Și elevi de Ia 
liceele industriale Vulcan 
(Nicolae Ghindă, loan Te- 
lin — ambii locul I -, Ung- 
vary Tiberiu, Incze Mircea), 
nr. 1 Lupeni (Antal Gyula, 
Kajtar Gydrgy), Cri șei or
(Constantin Faur. Marius 
Ștefan, Liviu Roșea, Petri- 
șor Ciocan), nr. 4 ~ 
(Doncea Udo Mario, 
Olteanu — locul I —, 
Pop, Comei Nan), nr. 3 De
va (Aurora Nicoiescu — Jo
cul I —, Daniel Gărdean), 
agromdustrral Hațeg (Elena 
Șerban), economic Petro
șani (Petronela Burlea), 
matematîcă-fizică Petro
șani (Cristian Trandafir), sa
nitar Hunedoara (Gabriela 
Munteanu — locul I) au fost 
răsplătiți cu lauri fa etapa 
republicană a concursului 
pe meserii. O competiție a 
valorilor in care devii hu- 
nedoreni au demonstrat 
valorile educative ale inte
grării școlii cu viața, cu 
cerințele noi, practice, ale 
invățămîntului.

Deva 
Aurel
Luîza
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tîrziere. Un sprijin în 
cest sens se așteaptă 
din partea U.J.Coop.
U.J.C.M. care, în colabora
re cu conducerea Antrepri
zei va trebui să găsească 
soluția reînființării acestor 
utilități.

ESTERA SlNA

Concursul
„Stăpîn 

pe volan“

și 
al

La Deva s-a desfășu
rat faza județeană a 
concursului profesional 
„Stăpîn pe volan". Or
ganizată de Comitetul 
județean al U.T.C. 
Consiliul județean
sindicatelor, cu sprijinul 
serviciului circulație al 
Inspectoratului județean 
de interne și întreprin
derii de transporturi 
auto Deva, la această 
etapă au participat pes
te 40 de concurenți, cîș- 
tigători ai etapelor de 
masă. După trecerea 
prin barajul probelor 
teoretice și practice, pe 
primele locuri S-au si
tuat în ordine : la cate
goria • pînă la 26 ani:. 
Ioan Spiridon (Autoba
za I.T.A. Hunedoara), 
Adinei Răzvan (Autoba
za I.T.A. Hațeg), Con- 

_ștantin Coroiu (Autoba
za7 I.T.A. Deva); la ca
tegoria peste 26 ani: O- 
liviu Opîrlescu (Autoba
za I.T.A. Hațeg), Ion 
Coștulean (Autobaza Hu
nedoara) și Valeriu Ior- 
goni (Autobaza Hațeg), 
Viorel Negru (Autobaza 
Brad).

*

j

ț

ț

II
î

j

Asociația A.C.R. Deva - 
fruntașă pe țară

Urmare a eforturilor 
perseverente, comune ale 
tuturor celor ce alcătuiesc 
Asociația A.C.R. Hune
doara, aici au fost obți
nute, în ultimii ani, re
zultate deosebite în mun
că. în 1983, planul a fost 
îndeplinit și depășit la 
toți indicatorii, înregis- 
trîndu-se un spor de pro
ducție valorică de peste 
900 000 lei și un volum 
de beneficii suplimentare 
de 1,3 milioane lei. Puse 
in balanță alături de rea
lizările celorlalte asocia
ții A.C.R. de grupa A din 
țară, acul indicator a în
clinat mult în favoarea 
A.C.R. Hunedoara, situ- 
îndu-se astfel pe locul al 
Il-lea în întrecerea socia
listă și decernîndu-i-se 
Diploma și Cupa pentru 
acest loc fruntaș.

Dar, așa cum s-a subli
niat la festivitatea orga
nizată recent cu acest 
prilej, greul este acum de 
a menține locul ocupat, 
de a urcă mai sus treptele 
întrecerii socialiste. In
tr-adevăr, nu este ușor 
lucru într-o competiție 
atît de strînsă, însă ho
tărârea tuturor componen- 
ților Asociației A.C.R. 
Hunedoara este să nu ce
deze întrecerea, dimpotri
vă, s-o amplifice, să ob
țină noi și- importante 
succese în muncă, la ni
velul condițiilor și posi- . 
bilităților pe care le au, 
făcînd să strălucească mai 
puternic firma. A.C.R. 
Hunedoara. Le-o dorim 
din inimă !

în cei 17 ani de la înfiin
țare, Asociația Automo
bil Clubul Român Hune
doara a parcurs un drum 
în suiș continuu, o peri
oadă fructuoasă de acu
mulări și dezvoltare. A 
crescut an de an numă
rul membrilor asociației, 
numărul stațiilor de asis
tență de specialitate, do
tarea tehnică, ș_-au îmbu
nătățit calitatea prestații
lor și calitatea profesio
nală a oamenilor. în ul
timii doi ani fc-au dat în 
folosință spațiile noi, mo
derne, ale stațiilor A.C.R 
din Deva și Hunedoara, 
bine dotate tehnic și în
cadrate cu personal de 
execuție temeinic pregă
tit profesional, unde mem
brii asociației beneficia
ză de servicii competente, 
operative, precum și se
diul filialei în municipiul 
Deva.

în contextul activității 
generale a Asociației 
A.C.R. Hunedoara, se evi
dențiază strădaniile și 
preocupările susținute a- 
le activului său obștesc, 
ca și pasiunea, interesul 
și spiritul de inițiativă a- 
le secretarului acesteia, 
Mircea Titel. De aseme
nea, se cuvin apreciate 
priceperea, hărnicia și 
conștiinciozitatea în mun
că ale multor lucrători, 
între care Gheorghe Kal
man, Andrei Truță, loan 
Pîrva, Irimie Luca, Gheor
ghe Iștoc, care rezolvă cu 
solicitudine și răbdare 
problemele de revizii, re
parații, diverse interven
ții cu care vin la secții 
membrii asociației. DUMITRU GHEONEA

La mașina de întărit din cadrul secției de eonfecții a 
întreprinderii de tricotaje Hunedoara lucrează și muncitoa
rea Marinela . Stan. Iși reali zează - sarcinile de plan și este 
fruntașă pe zonă.

ÎNTREBĂR' - RĂSPUNSURI
Diaconu ; 

de muncă unde lu- 
este cuprins în gru- 
IT-a de muncă, în 
Anexei 2 la Decre-

Constantin 
locul 
erați 
pa a 

' baza
tul 215/1977.

loan Morar, Hunedoa
ra: adresați-vă și între
prinderii de antrepriză 
pentru construct ii-montaj 
Valea Jiului, întrucât e 
posibil să fi fost plătit, 
pe perioada la care vă re
feriți, de la fostul Trust 
7 construcții Petroșani.

Ion Drăgan, Păclișa: 
impozitul pe venitul rea
lizat de meseriașii auto
rizați pentru meserii se
zoniere 
funcție 
cutarea 
la bun 
caracterul sezonier al me
seriei practicate.

Balea Ladislau, Unirea: 
certificatul de producător 
atestă dreptul de a des
face surplusul de produ
se agricole din gospodă
rie, pe piața producători
lor individuali. Potrivit 
prevederilor Programului 
unic, orice producător in

nu se modifică în 
de sezon. La cal- 
lui s-a avut de 

început în vedere

dividual poate desface 
astfel produsele numai 
după ce și-a achitat obli
gațiile ce-i revin din a- 
cest program. Dacă dum
neavoastră nu v-ați achi
tat aceste obligații, con
siliul popular comunal 
este îndreptățit să vă re
fuze cererea de elibera
re a certificatului de pro
ducător.

lofalvi Wilhelm, Hune
doara : normativul repu
blican pentru acordarea 
echipamentului de protec
ție și de lucru nu preve
de dotarea cu cămăși a 
zidarilor-șamotori la caid.

Susana Donca, Simeria: 
în viitor veți primi pen
sia de întreținere de la 
Fabrica de bere și ape 
minerale Hațeg — noul 
loc de muncă al fostului 
soț. Dumneavoastră sîn- 
teți cea care aveți înda
torirea de a anunța 
stanța ori de cîte ori 
obligat la pensie de 
treținere îșî schimbă 
cui de muncă.

L. P„ Simeria : nu 
teți beneficia de concediu

in- 
cel 
în- 
lo-

pu

fără retribuție decît în 
situațiile prevăzute de le
ge : examene de admite
re, examene la jnvăță- 
mîntul superior seral și 
fără frecvență etc.

Ion Florescu, Clopotiva: 
invalizii de război sînt 
scutiți de plata impozite
lor și taxelor prevăzute 
în Decretul 425/1981. De 
obligația de a încheia con
tracte cu statul nu sînteți 
scutit. La împlinirea vîr- 
stei de 65 de ani puteți 
cere pensionarea pentru 
activitatea depusă în 
C.A.P.

Silvia Darie, Hunedoa
ra : dacă ați muncit peste 
25 de ani și dacă pe cei 
trei copii i-ați crescut pî- 
nă la vîrsta de cel puțin 
10 ani, puteți cere pen
sionarea la împlinirea 
vîrstei de 54 de ani. Te
mei legal — articolul 8 
(1) din Legea 3/1977.

B. E., Geoagiu Băi: o 
femeie care are numai 20 
de ani activitate poate 
cere pensionarea doar la 
împlinirea vîrstei de 57 
ani. Dacă a încetat acti
vitatea în condițiile date 
de dumneavoastră, se poa
te încadra în muncă la al
tă unitate păstrîndu-și 
drepturile Conferite de 
lege persoanelor a căror 
vechime în muncă a fost 
întreruptă.



Tovarășul Nicolae Ceaușescu a analizat, in cadrul unei *
I

intiiniri de lucru, modul de realizare a sistemei
de mașmi pentru dotarea agriculturii

(Urmare din pag. 1)

pentru a-i mări randamen
tul și a indicat ca trac
toarele mari să fie folosite 
doar la lucrările agricole 
grele. S-a arătat, ia ace
lași timp, că se impune 
stabilirea unei viteze de 
înaintare optimă la ară
turi, ceea ce va permite 
realizarea unor lucrări 3e 
calitate superioară.

Tovarășul Nicclae 
Ceaușescu a indicat ca 
modernizarea fabricației de 
tractoare să fie o preocu
pare continuă, incluzind 
în sfera preocupărilor șl 
tipurile aflate în producția 
curentă, care dau in pre
zent rezultate bune. Ast
fel, s-a indicat ca și la 
tractorul de 65 CP, ce tre
buie să rămină tipul de 
bază in agricultura noas
tră. să se găsească soluții 
pentru Îmbunătățirea con
tinuă a motorului, pentru 
reducerea greutății sale.

Au fost examinate, in 
continuare, mașinile și uti
lajele destinate prelucrării 
soiului și executării lucră
rilor de întreținere a cul
turilor.

Tovarășul
Ceaușescu a cerut ca 
acest gen de lucrări să 
fie utilizate 
puteri prea 
perfecționeze sistemele 
pulverizare a substanțelor 
chimice, pentru a se eli
mina pierderile nejustifi
cate, erbicidarea tlrmînd 
să se facă numai în cazuri 
de strictă necesitate. S-a 
indicat, totodată, să se fo
losească într-o măsură mai 
mare ’ngrășămintele lichide.

In legătură cu utilajele 
pentru semănat, s-a insis
tat asupra necesității de 
alegere a variantelor con
structive care permit fo
losirea de tehnologii avan
tajoase in asigurarea den
sității optime a culturilor. 
Secretarul general al parti
dului a indicat să se adop
te soluții simple și eficace 
pentru semnalarea defec
țiunilor în timpul însă- 
mînțărilor, în special la 
înfundarea distribuitoarelor 
de semințe, pentru ca a- 
cestea să 
operativ, 
odată, să 
erbicidarea 
grășămintele urmînd să fie

la rădăcina 
pe rînduri Ia 

evitîndu-se 
iprăștierea acesto- 
suprafețe mari și 
-se eficiența ope-

administrate 
pomilor și 
vita de vie, 
astfel îi 
ra pe 
sporind’ 
rației.

O atenție deoseoită s-a 
acordat in cadrul analîari 
agregatelor pentru revolta-

Nicolae 
la 

nu 
de 
se 
de

tractoare 
mari, să

fie remediate 
S-a cerut, tot- 
se renunțe la 
în livezi. In-

lu

al 
că 

tre-

tăiat vreji și ale cele: 
pen im recoltarea cartofi
lor, care s-au dovedi: 
foarte productive. s-a reco
mandat găsirea de solu
ții pentru utilizarea lor 
combinată. ua asemenea 
agregat - oferind avantaje 
evidente.

A fost examinată, in 
continuare, gam3 de agre
gate și instalații menite sâ 
contribuie la mărirea gra
dului de mecanizare a 
crărilor in zootehnie

Secretarul general 
partidului a apreciat 
soluțiile constructive
buie să fie mai simple în 
cazul acestor instalații, să 
asigure reducerea consu
mului de metal, să permită 
o manevră mai ușoară 
Intrucît procesul de elimi
nare a dejecțiilor continuă 
să ocupe spații destul de 
mari și să genereze po
luam mediului, s-a cerut 
să se extindă experiența 
bună dobindită de unele 
unităti agricole din țară 
in direcția utilizării aces
tora ca materii prime ener
getice și îngrășăminte na
turale. toate sectoarele de 
creștere a animalelor tre
buind să acorde prioritate 
obținerii și Stilizării bio- 
gazului pentru a-și asigura 
necesarul de energie

Volumul mare și varie
tatea transporturilor in a- 
gricultură au riapss — pe 
aceeași linie a tipizării — 
realizarea unor remarci 
multifuncționale, de mare 
capacitate. în momentul 
de față variantele specia
lizate derivă din numai 
două tipuri de bază pentru

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a atras atenția 
că și in acest domeniu 
consumul de metal este 
prea mare și a indicat să 
să păstreze in fabricație 
numai tipurile cele mai 
ușoare și mai simple. Exa- 
minind modelele de re
morci cisternă folosite la 
transportai apei, laptelui, 
carburanților, produselor 
chimice lichide, secretarul 
general al partidului a 
cerut generalizarea fabri
cației, într-un sistem uni
tar, a celor din fibră de 
sticlă sau mase plastice 
și renunțarea la produsele 
metalice, paralei cu rea
lizarea unora de mare ca
pacitate. destinate aprovi
zionării taberelor ie vară 
de La pășum.

In continuare sin: exa
minate măsurile luate in 
ultima vreme de muusterni 
de resort ia vederea apli
cării ia practică a orien
tărilor stabilite de roodn- 
cătorui partidului șl statu
lui pentru roncvc trarea și 
specializarea faaricaUe* de 
mașie: agricole din țara 
noastră.

Directorul tdaozc ai Gru
pului industrial de mașini 
agricole. Petre Șeraănescu. 
informează că s-a trecut 
imediat La traducerea in 
viață a indicațiiinr primi
te in timpul recentei vi
zite de lucru • secretaru
lui general al partidului 
la iutrepriaderea „Semănă
toarea* din Capitală. Stu
diile efectuate in această 
direcție au evidențiat posi
bilitatea reducerii substan
țiale a numărului de uni
tăți care participă la pro
ducția de mașini agricole, 
asigurindu-se in acest fel 
valorificarea superioară a 
potențialului 
de specialitate, a experien
ței întreprinderilor cu tra
diție in acest domeniu.

Sort prezentate în con
tinuare măsurile de reor
ganizare și modernizare a 
activității întreprinderii 
„Semănătoarea", unitatea 
de bază a Crepului in
dustrial pentru producția 
de mașini agricole.

Conducătorul partidului

ministe re lor

și statului este informat 
în legătură cu soluțiile 
concrete adoptate pentru 
modernizarea fluxului teh
nologic în una din prin
cipalele secții prelucrătoa
re ale întreprinderii.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a apreciat mo
dul cum se acționează 
pentru concentrarea și 
specializarea fabricației de 
mașini agricole. în legă
tură cu programul de mo
dernizare a întreprinderii 
«Semănătoarea", secretarul 
general al partidului a 
cerut să se procedeze la o 
analiză temeinică și siste
matică a tuturor suprafe
țelor existente, astfel incit 
soluțiile de amplasare a 
noilor investiții și reorga
nizare a întregii activități 
productive să fie cît mai 
ieftine, cît mai simple, să 
asigure o eficiență econo
mică maximă. S-a eviden
țiat, în același timp, ne
cesitatea realizării unei 
lini»- de motoare speciale 
pentru mașini agricole care 
să intru.Tească parametri 
de putere ceruți. pentru a 
se renunța la adaptarea 
motoarelor destinate altor 
utilizări.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat facto
rilor de răspundere să a- 
sigure definitivarea pro
gramelor stabilite și să 
treacă neîntîrziat la apli
carea lor, 
nlmum 
finalizării 
investiții, 
cerut ca. 
vitatea de modernizare a 
întreprinderii să se acțio
neze hotărît pentru conti
nua îmbunătățire a cali
tății tuturor mașinilor a- 
gricole aflate în fabricație.

La încheierea vizitei, ca
drele 
zente la acest 
lucru
neral al partidului cu spe
cialiștii din domeniul cer
cetării, proiectării și con
strucției de mașini agri
cole au exprimat cele mai

scurtînd la mi- 
posibil durata 

lucrărilor de 
Totodată, s-a 

paralel cu acti-

de conducere pre- 
dialog de 

al secretarului ge-

SCHIMBURI DE MESAJE ÎNTRE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU Șl 

Secretarul general al C.C al 
Partidului Comunist din Grecia

ATENA 15 (Agerpres). — 
Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Co
munist Român, au fost 
tnansihise tovarășul’ i llari- 
laos Florakis, secretar ge- 

f neral al C.C. al Partidului 
Comunist din Grecia, un 
salut călduros și cele mai 
bune Urări.

Harilaos Florakis a ru
gat să se transmită tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
conducerii Partidului Co
munist Român mulțumiri 
pentru mesajul adresat și 
calde urări, atît din partea

sa, cît și a Comitetului 
Central al partidului. A- 
preciind pozitiv relațiile 
bazate pe stimă și respect 
reciproc dintre cele două 
partide, secretarul general 
al C.C. al P.C. din Grecia 
a relevat dorința de dez
voltare în continuare a 
acestor relații.

Schimbul de mesaje a 
avut loc cu ocazia primirii 
de către Harilaos Florakis 
a tovarășului Ion Stoian, 
membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.

Președintele Partidului Socialist Italian
ROMA 15 (Agerpres). — 

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar

general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ-
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vii mulțumiri pentru a- > 
precieri, pentru indicațiile I

Iprimite și au asigurat pe 
conducătorul partidului și 
statului nostru că vor ac
ționa fără întîrziere în 
vederea înfăptuirii lor.
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Plenara comună a C.C. al U.T. 
si Consiliului U.A.S.C.R.
9

Marți, 15 mai, s-a des
fășurat în Capitală Plena
ra comună a Comitetului 
Central al U.T.C. și Con
siliului U.A.S.C.R. care a 
analizat șl dezbătut sar
cinile ce revin Uniunii Ti
neretului Comunist șl U- 
niunii Asociațiilor Studen
ților Comuniști din Româ
nia, din orientările și indi
cațiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, președin
tele Republicii Socialiste 
România, pentru îndeplini
rea neabătută a obiectivelor 
actualului cincinal, a 'ho- 
tărîrilor stabilite de Con
gresul al XII-lea și Con
ferința Națională ale Parti
dului Comunist Român.

în cadrul lucrărilor ple
narei au fost relevate preo
cupările organelor și orga
nizațiilor U.T.C. și A.S.G. 
pentru educarea* comunis
tă, revoluționară a tine
retului de la sate, antre
narea acestora la înfăp
tuirea unei profunde re
voluții agrare, stabilindu- 
se măsurile ce se impun 
pentru sporirea contribuției 
lor la transpunerea în viață 
a prevederilor programului 
de transformare revoluțio
nară a naturii.

De asemenea, 
comună a analizat

DIN

Plenara 
și dez-

ȚARILE
— In ca-O MOSCOVA.

druf metroului din Mosco
va se introduce un nou 
sistem de automatizare „Me
tropolitan".

In funcție de Amărui 
pasagerilor pe parcursul 
unei zile, sistemul automat 
va stabili cele mai rațio
nale soluții pentru activita
tea tuturor serviciilor me
troului. De pildă, în ore te 
de vîrf, vor ti conectate 
aparote suplimentare de 
ventilație. Frecvența miș
cării trenurilor va fi stabi
lită, de asemenea, automat.

Sistemul „Metropolitan" 
întrunește șapte subsisteme. 
Treptat se va trece la auto
matizarea conducerii servi
ciilor de aprovizionare cu 
energie, a scărilor rulante, 
a sistemului de aprovizio
nare tehnico-materială etc.

nia. au fost transmise un 
cordial mesaj de salut și 
cele mai bune urări de suc
ces în activitate secreta
rului general al Partidului 
Socialist Italian, președin
tele Consiliului de Miniș
tri al Italiei, Bettino 
Craxi.

Mulțumind, secretarul 
general al P.S.I. a rugat să 
se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cald 
Și prietenesc salut din

partea sa, a conducerii 
Partidului Socialist, cele 
mai bune urări de sănăta
te și fericire personală.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
de către Bettino Craxi a 
tovarășului Emil Bobu, 
membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar âl 
C.C. al P.C.R., reprezen
tantul P.C.R. la lucrările 
celui de-al 43-lea Congres 
al P.S.I.
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CREȘTEREA CHELTUIELILOR MILITARE

WASHINGTON 15 (Ager
pres). — Cheltuielile mi
litare mondiale au crescut 
vertiginos 
în prezent 
ca ele să 
velul anual 
de dolari
un raport al Agenției ame-

din 1972 pînă 
și se așteaptă 

depășească ni- 
de 1 000 miliar- 
în 1985, relevă

ricane pentru controlul 
armamentelor și dezarma
re, citat de agențiile France 
Presse și Reuter. In docu
ment se estimează că, anul 
acesta, cheltuielile mili
tare pe plan global var a- 

• jujige . la 970 miliarde do
lari, față de 820 miliarde 
dolari în 1982.
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bătut rezultatele pe anul 
1983 obținute în întrecerea 
Utecistă „Tineretul — fac
tor activ în realizarea o- 
biectivelor deceniului știin
ței, tehnicii, calității și 
eficienței", stadiul înfăp
tuirii prevederilor Progra
mului anual de participare 
a tinerei generații la rea
lizarea, prin muncă pa
triotică, a unor obiective 
de dezvoltare social-eco- 
nomică a țării pe trimestrul 
I 1984, măsurile stabilite 
pentru soluționarea propu
nerilor reieșite cu prilejul 
Consfătuirii pe probleme 
ale educației comuniste, 
patriotice, revoluționare a 
tinerei generații, preocupa
rea pentru întărirea con
tinuă, politică și organiza
torică, a U.T.G. și 
U.A.S.C.R., pentru forma
rea și educarea cadrelor 
din aparatul U.T.C. și 
U.A.S.C.R., precum și ac
tivitatea internațională a 
organizațiilor de tineret 
și studenți din România so
cialistă în anul 1983.

într-o atmosferă de pu
ternic entuziasm, partici- 
panții la Plenara comună 
au adoptat textul unei te
legrame adresate tovară
șului Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al parti
dului, președintele Repu
blicii Socialiste România.

SOCIALISTE
o PHENIAN. - Comple

xul de prelucrare a alumi- 
niului și zincului de la 
Komdok figurează printre 
cele mai noi și puternice 
obiective ale industriei 
R.P.D. Coreene. Componen
ta de bază a complexu
lui este fabrica de concen
trare a minereului, con
struită rn 1983, în cadrul 
realizării importantului pro
gram 
tare 
roase, 
tează 
ceasta 
personal de înaltă califi
care, precum și de insta
lații și echipamente dintre 
cele mai moderne. Capa
citatea sa de prelucrare 
este de 10 milioane tone 
minereu de aluminiu fi 
zinc pe an.

național de dezvol- 
a metalurgiei nele- 

După cum reia- 
agenția ACTC, a- 
fabrică dispune de

COOPERATIVA DE PRODUCȚIE, 
ACHIZIȚII Șl DESFACEREA MĂRFURILOR 

Ș O I M U Ș 
ÎNCADREAZĂ URGENT

• 2 lucrâtori gestionari pentru magazi
nele Balata și Sulighete.

Condiții de încadrare conform Legii nr. 57/ 
1974 și Legii nr. 1/1970

Relații la sediul C.P.A.D.M. Șoimuș.

■lll.LU™
publicitate

VlNZARl

• Vind apartament două
camere. Deva, Dacia, bloc 29, 
scara C, apartament 26, te
lefon 28464. (741)

• Vînd . apartament două 
camere, cărămidă, gaze. Deva, 
Micro 15, bloc F, aparta
ment 64, telefon 28996.

(735)
• Vind casă. Deva, strada 

Simian Bămuliu. nr. 18. orele 
18—20. Preț convenabil.

(737) 
motor 

te- 
(727) 
break, 
după- 
(726)
stare 
" ’07.

(7?« 
stare 

perfectă. Orăștie, telefon 1 *’?5. 
orele 17—22. (6S8)

o Vmd Renault 10. stare 
bună, preț convenabil. lîâ.uiat, 
nr. 10. După orele 16,00.

(c. 10)

Brad, strada Dealul Racovei, 
nr. 51. Oprlșa Gheorghe.

<715)
• Schimb apartament patru

camere cu două apartamente 
a două camere, Deva, telefon 
15367. (733)

• Schimb apartament două
camere (cărămidă) Hunedoara, 
cu similar sau 3 camere 
Deva. Telefon 13732. (c. 11)

OFERTA DE SERVICIU

O Caut femeie 
grijit copil. Deva, 
22012, după orele 15.

pentru în- 
telefon 
(738)

• Vînd Dacia 1 300. 
reparație capitală. Călan, 
lefon 30043.

• Vînd Dacia 1 300 
Deva, telefon 14935, 
amiază.

• Vînd Dacia 1 310, 
perfectă. Deva, telefon 
orele 18—21.

e Vînd Dacia 1 100,

SCHIMBURI DE LOCUINȚE
• Schimb locuință central 

Arad, cu Brad. Informații,

PIERDERE
► C. S. Hunedoara
I sigiliul seria
I.M.I.C.*................

declară 
M 2043 

fiind pierdut.
<740)

DIVERSE

Găsit 
Dacia

cheie buson 
1 300, C.S.nă __ _____ ,

doara, telefon 1018.

DECES

benzi-
Hune«
(739)

• Profund îndurerat, 
colectivul magazinului a- 
li mentor nr. 52 Simeria 
aduce pe această cale un 
ultim omagiu celei care 
le-a fost o foarte bună 
prietenă și colegă 

VIOLICA BACIU.
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