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Restantele au fost recuperate, 
minereupianul de

La Uzina de preparare 
Teliuc se află gura întu
necată a unui tunel. Pri
vind lg negura fluidă, în 
care distingi numai cîțiva 
metri dintr-o cale ferată, 
îți vine greu să crezi că 
pe această cărare subtera
nă sosește și minereul ex
tras tocmai în abatajele 
Exploatării miniere Ghe- 
lari. în linie dreaptă, pe

Ghelari. Prin „tunelul pro
ducției11 a ajuns la uzină 
o producție fizică mai mi
că decît cea planificată cu 
10 000 tone de minereu. 
Asta a fost în ianuarie. în 
lunile următoare, printr-o 
mobilizare exemplară a în
tregului colectiv, am reușit 
să recuperăm integral pro
ducția nerealizată și să de
pășim planul, pe primele

FfZtiCĂ-X
REALIZATA EXEMPLAR 2! DE ZI

sub pâmînt, e o distanță 
de peste 8 km !

Totuși, acesta este ade
vărul... într-un schimb, cel 
puțin cinci garnituri cu 
minereu de Ghelari trag 
la „peronul11 preparatorilor. 
O garnitură are în medie 
21 de vagoane și fiecare 
vagon este încărcat cu cir
ca 6 tone de minereu brut. 
Pe bună dreptate, această 
cale de transport a roade
lor muncii din abataje este 
denumită în limbajul 
„tunelul producției11.

— La intrarea în 
1984 am demarat mai
— ne spunea tovarășul Va
sile Pavel, directorul E.M.

E.M. GHELARI

local

anul 
greu

patru luni, cu 5 519 tone 
de minereu extras. La in
dicatorul „fier în minereu11 
am obținut o cantitate su
plimentară de 1 278 tone.

Aurelia Decuseară, de la 
biroul plan, ne-a informat 
că Ja patru luni toți indi
catorii au valori pozitive. 
Producția marfă a fost rea
lizată în proporție de 100,78 

a 
la 
la 
cu

la sută, producția netă 
fost depășită cu 11,74 
sută, cheltuielile totale 
„mie11 au fost reduse 
3,63 lei, iar cele materiale
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ECONOMII 
LA COSTURILE 
DE PRODUCȚIE

Colectivul de muncă 
al fabricii de aglomera- 

cadrul 
a pro- 

sarcini-

depășit
cu 49,28 lei. Interlocutoa
rea a ținut să precizeze i 
„Productivitatea muncii, 
singurul indicator sub plan 
pe primul trimestru, este 
realizată la patru luni în 
proporție de 100,92 la sută. 
Și va crește în continuare1*.

Ge oameni au contribuit, 
într-o măsură mai mare, 
la obținerea producției su
plimentare ? Pe primul loc 
se află brigada minerului 
Iordache Scînteie, de la o- 
rizontul 14, sectorul I — 
mina centrală. El a extras 
împreună cu ortacii Teo
dor Cristian, Constantin 
Tofan, Gheorghe Lupașcu 
și ceilalți, o cantitate su
plimentară de 3159 tone 
de minereu. Pentru acești 
oameni succesul nu e un 
lucru nou, ei știu să-și fa
că bine datoria de mineri. 
Și sînt consecvenți ! In 
1983, brigada lui Scînteie 
s-a situat pe locul I în în
trecere, iar el a ocupat 
primul loc la individual.

Din același sector se re
marcă tînărul miner Dumi
tru Sava, care conduce la 
orizontul 15 brigada tine
retului. Iosif Belei, Petru

MARIN NEGOIȚÂ

(Continuare in pag. a 2-a)

Se depun arocamente Ia viitorul baraj de pe Riu Mare-Retezat.
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re nr. 1, din 
C.S. Hunedoara 
dus peste 
le de plan mai mult 
de 13 500 tone de aglo
merat pentru furnalele 
Hunedoarei, realizat ex
clusiv pe seama pro
ductivității muncii, care 

o creștere 
i de 5,4 la 

aceeași perioa- 
folosirea chib- 
materialelor și 
electrice, au

marchează i 
față de plan 
sută. în 
dă, prin 
zuită a 
energiei 
fost înregistrate econo
mii Ia costurile de pro
ducție de neste un mi
lion lei. (Vasile Grigo- 
raș, corespondent).

PRODUCȚIE FIZICA 
SUPLIMENTARĂ 
CU CHELTUIELI 

REDUSE
De ia începutul anu

lui, colectivele muncito
rești din cadrul I. M. 
Hunedoara raportează 
un bogat bilanț de rea-

materiale, o efi- 
ridicată în pro- 
Numai in cursul 
trecut, spre e-

IDEI EFICIENTE
IN PRODUCȚIE

La Exploatarea minie
ră Deva, prin aplicarea 
unor inovații in activi
tatea din subteran și de 
la suprafață, rod al gin- 
dirii tehnice a specialiș
tilor unității, anual se 
obțin semnificative eco
nomii 
ciență 
dncție. 
anului
xemplu, prin sistemati
zarea și raționalizarea 
consumului de ulei la 
instalațiile de perforat 
cu găuri lungi, utiliza
rea dispozitivului de 
ghidare clasic cu role 
de cauciuc, a instalației 
pneumatice pentru rea
lizarea burajului la lu
crările de pușcare din 
subteran, prin folosirea 
dispozitivului pentru 
strunjirea și fîletarea 
tamburilor de Ia mașini
le de extracție și a do
zatorului de reactiv la 
uzina de preparare a 
minereurilor s-au îm
bunătățit tehnologiile 
de lucru, a crescut pro
ductivitatea muncii, s-a 
obținut o eficiență eco
nomică mai mare. Ia ni
vel de unitate, cu peste 
220 000 lei.

Preocupări și realizări intr-un domeniu economico-social prioritar

APROVIZIONAREA TEHNICO-MATERIALA
în agrenajul complex al 

aprovizionării tehnico-ma- 
teriale a unităților indus
triale și comerciale. Dis
trictul de expediții, camio- 
naj, mecanizare Deva, din 
cadrul secției de profil a 
Regionalei C.F.R. Timișoa
ra, constituie o verigă im
portantă pentru județul 
nostru.

— Prin terminalul de 
transconteinere definitiv de 
la Deva, prin cele două 
terminale provizorii de la 
Hunedoara și Livezeni și 
prin punctul de lucru de 
la Petroșani, cei peste 180 
de muncitori ai noștri ve
hiculează în fiecare zi un 
considerabil volum de măr
furi și produse releva 
loan Draia, șeful D.E.C.M. 
Deva. Noi încărcăm și des-

cărcăm în conteinere — 
mici de 1,5 tone, și mari, 
de 10 și 20 tone — o gamă 
largă de materiale venite 
de la diferiți furnizori din 
țară, în baza contractelor 
încheiate, pentru unitățile 
economice și comerciale a-

tare, la beneficiarii din ju
deț.

Terminalele și punctele 
de lucru din cadrul distric
tului, sînt încadrate cu 
personal bine pregătit și 
sînt dotate cu mijloace me
canizate — macarale de

LA D.E.C.M. DEVA

le județului Hunedoara, or 
pe care acestea le expe
diază unor beneficiari, 
D.E.C.M. Deva fiind un in
termediar între aceștia și 
calea ferată. De asemenea, 
cu mijloacele auto pe care 
I.T.A. Deva ni le asigură, 
tot pe baza unor contracte, 
expediem mărfurile sosite, 
de pe rampele și din ma
gaziile noastre de depozi-

mare putere (pînă la 38 de 
tone, cea de la Deva), moto 
și electrostivuitoare, tnans- 
palete. Activitatea de revi
zie și reparare a lor se fa
ce în atelierele de specia
litate din Deva și Simeria. 
în general se desfășoară o 
activitate susținută, fruc
tuoasă.

— Sîntem conștienți că 
de operativitatea noastră

în încărcarea, descărcarea 
și transportul mărfurilor la 
unitățile economice și co
merciale beneficiare depin
de îndeplinirea pianului lor 
de producție ori alte acti
vități — aprecia operatorul 
comercial Ștefan Beșciu — 
și ne străduit să ne achi
tăm cît mai corect de obli
gațiile pe care le avem. 
Colaborăm bine cu benefi
ciarii noștri, cu stația de 
cale ferată Deva, cu I.T.A., 
deși uneori nu ne poate a- 
sigura — din motive obiec
tive — necesarul de mij
loace auto la nivelul vo
lumului nostru de muncă.

Oricum, însă, indicatorul 
de bază al activității dis-

DUMITRU GHEONEA

(Continuare in pag. a 2-a)

Hunedoara, O.S.M. I. Prim-topitorul Marin Didirea, 
împreună cu echipa sa de oțelari, care a fost declarată frun
tașă pe anul 1983. își continuă seria realizărilor bune. Numai 
de la începutul anului și pînă acum, ei și-au depășit anga
jamentul anual.

suplimentar 8 965 
minereu de fier 
iar minerii de la 

au trimis pre- 
5 520 

drep- 
fier 

scris

Uzări la producția fizi
că. De pildă, la sectorul 
minier Teliuc s-au ex
tras 
tone 
brut,
Ghelari 
parației în plus 
tone minereu. In 
tul indicatorului 
în minereu stă
plus 1 665 tone, în timp 
ce la sectorul nemetali
fer Zlaști producția fi
zică suplimentară este 
de 33183 tone dolomi- 
tă, 800 tone talc. De 
subliniat că aceste în
semnate depășiri de 
plan s-au obținut în con
dițiile reducerii costuri
lor la 1000 lei produc
ție marfă cu 17,2 lei, 
din care cheltuielile ma
teriale cu 9,4 lei.

CU INDICATORII 
DEPĂȘIȚI

Preocupate consecvent 
de îndeplinirea exem
plară a planului la toți 
indicatorii, colectivele 
de muncă de la Coope
rativa „Progresul" De
va au obținut rezultate 
bune în perioada tre
cută de Ia începutul a- 
nului. Acordînd atenție 
aprovizionării ritmice 
cu cele necesare, utili
zării eficiente a timpu
lui de muncă disponi
bil și a capacităților de 
care dispun, lucrătorii 
cooperativei au realizat 
în acest an peste preve
deri la producția marfă 
500 000 lei și au livrat 
suplimentar diferite pro
duse în valoare 
peste 200 000 Iei.

CAMPANIA AGRICOLA M PRIMĂVARĂ |

Activitate intensă In fermele 
de legume și la recoltatul furajelor

Vremea mai rece și ploi
le din ultima perioadă au 
împiedicat intrarea cu 
toate forțele la întreți
nerea culturilor pe ogoa
rele unităților Consiliu
lui unic agroindustrial 
Brad.

—: Dar asta nu înseam
nă — preciza Nicolae Pan- 
tea, președintele consiliului 
unic — că în cooperati
vele noastre nu s-a mai 
muncit. S-a acționat mai 
ales în grădinile legumi
cole și la recoltatul fura
jelor. în același timp, toa
te' suprafețele de culturi

legumicolă a C.A.P. Brad. 
Se muncea concomitent 
pe mai multe fronturi. O 
parte din cooperatoarele 
din echipa condusă de 
Maria Nistora plantau vi
netele, varza de vară și 
ardeii pe o suprafață de 
cinci hectare. Cele din e- 
chipa condusă de Maria 
Pascu se aflau la prășitul 
manual al verzei timpurii 
și la recoltat. Mecaniza
torul Bujor Danciu execu
ta pregătitul suprafețelor 
de teren destinate a 
plantate cu legume, 
mecanizatorul Nicolae

fi 
iar 

To-

C.U.A.S.C. BRAD

prășitoare au fost împăr
țite pe formații de lucru 
și membri cooperatori, în 
vederea trecerii la prășit 
imediat ce vremea se va 
îmbunătăți. La C.A.P. Ri- 
bița, de exemplu, unde 
sfecla furajeră este mai 
bine dezvoltată, oamenii 
au și început prașila ma
nuală, terminînd lucrarea 
pe o suprafață de două 
hectare din cele șase plani
ficate. Bine s-a muncit și 
la recoltatul rapiței, care a 
fost cosită în toate unită
țile. Astfel, la C.A.P. Rișca, 
Ribița, Vața de Jos, Birtin, 
Lunca Moților și A.E.I. Bir
tin, aceasta a 
de pe întreaga 
cultivată. La
din Lunca Moților de pe 5 
ha s-au recoltat 100 tone 
răpită, care a fost pregă
tită pentru a fi însilozată.

In același timp, în coo
perativele agricole din Mes
teacăn, Zdrapți, Rișca, Țe- 
bea și Vața de Jos s-a 
terminat semănatul rădăci- 
noaselor pe toate supra
fețele planificate.

O intensă și eficientă ac
tivitate s-a desfășurat în 
această perioadă în ferma

fost cosită 
suprafață 

cooperativa

bias și cooperatoarea Vio
rica Traciu efectuau re- 
bilonatul celor 10 ha de 
cartofi timpurii, lucrare 
care a fost finalizată deja 
pe jumătate din suprafață, 

în solarii și sere, coo
peratoarele Adelina Ol- 
teanu, Mihaela lonescu, 
Ana Noje și Ionela Radu 
efectuau întreținerea cul
turilor de tomate. Cele din 
sere sînt frumos dezvoltate, 
multe în pragul coacerii și, 
aflăm că de aici au și fost 
livrate populației primele 
cantități de roșii. De alt
fel, cum ne spunea Maria 
Birău, contabila fermei, 
în toată această primăvară 
ferma legumicolă a coo
perativei a livrat cu prom
ptitudine unităților, de 
legume și fructe și pieței 
din Brad însemnate can
tități de produse proas
pete, de bună calitate. 
Pînă acum, sublinia in
terlocutoarea, au fost ofe
rite oamenilor muncii din 
oraș 10 tone de salată, 
6 tone de pătrunjel, 2 tone 
de spanac, 4 000 legături 
de ceapă verde și 15 000 
fire de răsaduri de varză.

MIRCEA LEPĂDATU
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Activitatea poiincc-educativă—mai energic implicată
în formarea și afirmarea conștiinței socialiste

Sintetizînd bogata expe
riență a partidului privi
toare la formarea și afir
marea conștiinței socialiste, 
cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu la con
sfătuirea de la Mangalia, 
din august 1983. aduce in 
actualitate sarcinile majo
re ce stau in fața organe
lor și organizațiilor d 
partid, a tuturor organis
melor implicate in aceas
tă arie largă, în strînsă le
gătură cu orientările și o- 
biectivele adoptate de Con
gresul al XII-lea și 
rința Națională, de 
rele C.C. al P.CJL 
urmat.

O analiză asupra 
lui în care organele 
ganizățiile de partid 
municipiul Deva lucrează 
pentru înfăptuirea sarcini
lor actualului cincinal, în- 
tr-un front comun cu for
marea oamenilor, ne relevă 
câștiguri incontestabile. Fo
losind o gamă largă de for
me și mijloace — adună
rile de partid, de sindicat 
și U.T.C., învățămîntul po
litico-ideologic, munca de 
la om la om, propaganda 
audiovizuală, ca să ne 
ferim doar la cîteva — 
vîrșitoarea majoritate 
organizațiilor de partid 
unitățile productive, 
instituții și școli acționea
ză mai sistematic, mai in
tegrat pentru dezvoltarea 
conștiinței socialiste si a- 
firmarea ei ca o autentică 
pirghie de concentrare a 
eforturilor colectivelor la 
îndeplinirea obiectivelor e- 
conomico-sociale ce ne stau 
în față. Activitatea politi- 
co-educativă — așa cum a 
cerut secretarul general al 
partidului, tovarășul

Confe- 
plena- 
ce au

modu- 
și or- 

l din

re- 
co- 

a 
din 
din

Nicolae Ceaușescu — se 
împletește mai bine cu ne
voile sociale, creșterea pro
ducției fizice și a produc
tivității muncii, cu redu
cerea consumurilor de ma
terii prime, materiale, ener
gie și combustibili. îmbu
nătățirea calității produc
ției, realizarea sarcinilor la 
export, Îndeplinirea celor 
din investiții și agricultu
ră.

Un important număr de 
organizații de partid, in
tre care cele de la exploa
tarea minieră. întreprinde
rea electrocentra le. I PEG.

desfășurată prin conferin
țe, a comisiei de educație 
juridică, a cursurilor de 
pregătire politică a cadre
lor de conducere.

Este, i 
marcabil 
ținutul 
de masă 
îl ocupă 
însușirea 
partid și a legilor țării, cu
noașterea tradițiilor luptei 
revoluționare pentru în- 
făptiiirea aspi.ațiilor de li
bertate sxialâ și naționa
lă. a marilor înfăptuiri ale 
crop.-ului nostru in proce-

de asemenea, re- 
l faptul că in con- 
activității politice 
un loc important 
popularizarea și 
documentelor de

SPIRITUL SI ORIENTĂRILE CONSFĂTUIRII 
DE LA MANGALIA 

MUNCII DE PARTIDPERMANENTE ALE

Drumuri prea late

de 
au 
cu 
nu

âgri-
Cristur și Bră- 
fost desțelenite

cărări

agricolă 
există un 
din șosea 

folosită de 
Drumul

inutile
minieră și de pe șantie
rele de construcții.

S-a îmbunătățit și acti
vitatea de educație morală 
și juridică, folosindu-se o 
gamă mai variată și atrac
tivă de forme și mijloace, 
între care se bucură de 
audiență sporită „Tribuna 
democrației", „Sfatul ome
niei-*, procesele publice, 
consultațiile juridice, întîl- 
nirile cu specialiști din di
verse domenii, acțiunile 
organizate de centrul de 
librării și biblioteca jude
țeană, de întreprinderea ci
nematografică.

Sînt folosite mai bine 
propaganda vizuală, iniția
tivele muncitorești, creația 
tehnico-științifică, în mod 
deosebit pentru dezvoltarea 

lui de angajare și 
bilitate in muncă, 
d de la aprecie- 
arășului Nicolae 

■u la consfătuirea 
de la Mangalia, comitetul 

ipal de partid, orga- 
ițiile de 
aiul Deva 
incit ac- 

educativă

adeseori pe această temă 
cu conducerea cooperativei, 
dar măsurile concrete în- 
tîrzie.

La cooperativa 
din Brănișca < 
drum ce duce 
spre pășunea : 
vacile, cu lapte, 
este mult prea lat. Ar pu
tea fi arată o parte din el 
și cultivată fie cu porumb, 
fie cu alte culturi. Tot aici, 
în tarlaua din stînga dru
mului ce duce spre satul 
Boz, au fost săpate șan
țuri pentru eliminarea ex
cesului de apă. Pămîntul 
ce a fost scos se află pus 
pe. marginea noilor canale. 
Ar. putea fi nivelat și fîșia 
lată de circa doi metri 
semănată. Incinta fostei 
brigăzi zootehnice din Bră
nișca, ' de unde au fost 
scoase animalele ar trebui, 
de asemenea, semănată cu 
legume, de pildă, deoarece 
aici este un 
ductiv.

La C.A.P. 
laua situată 
fermei din Bălata a între
prinderii „Avicola" Mintia 
este tăiată oblic de o că
rare făcută de oamenii 
ce și-au scurtat drumul 
spre unitatea respectivă. 
Cărarea este lată și lungă 
și scoate din producție o 
însemnată suprafață de te
ren, 
la C.A.P. Vețel.

.s situată lingă 
mixt din sat i

Una din preocupările 
cooperatorilor, mecanizato
rilor și specialiștilor din 
unitățile ce aparțin Consi
liului unic agroindustrial 
Deva o constituie valorifi
carea fiecărui petic de te
ren ce poate fi pus în cul
tură. în primăvara acestui 
an, la cooperativele 
cole din 
nișoa au 
cîte 20 ha slab producti
ve și au fost cultivate 
cu furaje. La C.A.P. Leș- 
nic au fost, de asemenea, 
arate cinci ha de teren ce 
au și fost semănate. în 
altă ordine de idei, în ac
tuala campanie agricolă 
primăvară specialiștii 
vegheat la semănărea 
maximă grijă pentru a 
se ivi goluri în culturi, 
să se semene pînă la mar
ginea tarlalelor, să se în
lăture drumurile ; și cără
rile inutile, iar cele nea
părat necesare să se redu
că la dimensiunea adec
vată.

Cu toate acestea, în 
tățile din jurul Devei 
încă terenuri ce pot 
duce, dar n-au fost 
puse în cultură. O să ne 
referim în continuare la 
citeva exemple.

La 
există

Șoimuș, tar- 
în apropierea

uni- 
sînt 
pro- 
încă

făcută probabil

și saivanul 
ani de zile 

Ar putea fi 
furaje sau 

chiar cu cereale, întrucît
unitatea nu are bovine și 
deci, nu are nevoie de un 
spațiu atît de mare pentru 
masă verde. S-a discutat

pămînt pro-

cipiicurej

re.

în locul cuvenitei

; al 
Ilia.

are in vedere in- 
conținutul muncii 
de educație.

ELENA DROZD 
secretar al 

Comitetului municipal 
de partid Deva

atenții — cuvinte

I.C.I.T.P.L.C.I.M.. întreprin
derea de lianți, comuna 
Șoimuș ș.a. manifestă gri
jă sporită pentru conduce
rea efectivă a invățămin- 
tului, asigurînd o bună le
gare a temelor 
practică, pentru 
propagandiștilor, 
rea dezbaterilor

, în viață a co 
învățămintelor 
prind din 
rilor. Apr

.man' par 
lor de partid 
mai multă răspund» 
creșterea rolului e<i 
al adunărilor 
organizațiilor 
informărilor 
vățămîntului 
logic al 
U. T. C„ 
O.D.U.S..

• de partid și 
de masă, a 

politice, a in- 
poli tico-ideo- 
organiza 

.indicatelor 
de propagan

Restanțele au fost recuperate
planul de minereu - depășit

(Urmare din pag. n

David, Emil Tonia și toți 
ceilalți membri ai brigăzii 
(numai mineri sub 30 de 
ani) au extras 1 882 tone de 
minereu peste plan.

La sectorul II — mina 
est semnează în perma
nență rezultate de presti
giu brigăzile conduse de 
Petru Mihalcea, Gheorghe 
Harbuz, Dumitru Pînzaru 
ș.a. De pildă, oamenii lui 
Mihalcea, care se prezen
tau la patru luni cu un 
plus de 2 049 tone, au reu
șit ca și pe 5 zile din mai 
1984 să obțină suplimentar 
53 tone de minereu. După 
cum rezultă din rapoartele 
de producție, 
Gheorghe 
zilnic de 
țin între 
minereu.
1984, 
au extras 
planul zilei.

— Unul din motivele suc
ceselor obținute — subli
nia, în final, directorul u- 
nității — este legat de ge-

ortacii lui 
Harbuz au plan 

85 tone, însă ob
lii—141 tone de 
Chiar în 2 mai 

acești bravi mineri 
56 tone peste

neralizarea 
bal, 
tru 
lare 
păs 
superioară- a 
îmbunătățit 
tehnico-materială a 
jelor, muncitorii « 
au fost „legați" de efecti
vele direct productive, a 
crescut grija față de utila
je, se acționează cu mai 
multă responsabilitate in 
pregătirea noilor fronturi 
de lucru.

Toate acestea, conchi
dem noi, atestă hărnicia și 
dăruirea în muncă ale mi
nerilor de la Ghelari, an
gajarea lor plenară de a-și 
depăși ritmic prevederile 
de plan și a asigura eco
nomiei naționale cantități 
sporite de minereuri și me
tale, materializind astfel 
indicațiile și orientările da
te in această direcție de 
secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. la recenta ple
nară a Consiliului Național 
al Oamenilor Muncit

care a
noi nu doar 
a retribuției.

mare spn

•ă colec 
iHrwriîr»/ multă 
ire comportamentul re- 
abil, mentalitățile de- 
e. superficialitatea și 

itomulțumirea, indolența 
i lipsa de răspundere în 

muncă — sferă problema
tică ce 
clusiv

j]

C.A.P. Banpotoc 
o suprafață mare 

de teren, intre sediul uni
tății, magazie 
oilor, ce de 
stă nefolosit.
cultivat cu

In aceste zile, cind la C-T.E. Mintia sosesc garnituri nesfîrșite dc vagoane cu căr
bune, moderna instalație de ctilbutare a vagoanelor (in imagine) funcționează la În
treaga capacitate.

Foto N. GHEORGHIU

Aprovizionarea tehnico-materială
(Urmare din pag. 1)

Aceeași situație și
— Tarlaua

magazinul 
este tăiată 

exact în două de o cărare 
pe care Trot păși alături doi 
oameni, 
de cei ce locuiesc în satul 
Mintia, 
scurtat 
deși au

ce astfel și-au 
calea spre casă, 
la dispoziție un 

drum asfaltat. Asemenea 
situații — drumuri prea 
late, cărări inutile — sînt 
multe în C.U.A.S.C. Deva. 
Conducerile de unități, 
consiliile populare au dato
ria să ia cele mai urgente 
măsuri pentru înlăturarea 
lor, iar suprafețele res
pective să fie recuperate 
pentru producția agricolă.
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de apostrofare
Raionul de încălțăminte 

„Șupcrmagazinului" ' din 1__
Dincolo de tejghea, șed pe cite 
un scaun la taclale două fe
mei. Nici una nu are ecuson, 
nici uniformă, dar povestesc 
de una, de alta parcă ar fi 
la piață... O persoană (n-o 
numim cumpărătoare pentru 
că n-a cumpărat în cele din 
urmă nimic) așteaptă. După 
minute de așteptare la tejghea, 
față in față cu cele două fe
mei care nici n-au observat, 
ori s-au făcut că nu-1 obser
vă prezența, continuînd dialo- 

îndrăznește 
s cineva la

Numi 
gerea I 
din 161 
faza I

Ex. îl
Ex. J 

21, 20. I 
FAZA I

Ex. 1
3, 4. I

Ex. J
42, 17. 1 
FAZA 1

Ex. al
27, 7, 4

Ex. d 
6, 34, |

Fond
1 582 284 
lei, repl

In terminalul de la De
va discutăm cu magazine
rul comercial Gașpar Chiș, 
care coordona activitatea 
de încărcare-descărcare a 
transconteinc lor în semi
remorci. „Ne grăbim să ex
pediem operativ mărfurile 
la beneficiari — ne spune. 
Lucrăm în acord global și 
nu putem pierde timpul". 
„Uneori stau cam mult ma
terialele aici și întreprin
derile le așteaptă". „Mai 
rar, dar se întîmplă. Se 
mai încurcă documentele, 
unele coduri nu sînt co
rect scrise, anumite contei- 
nere nu au numărul de si
gilii înscrise în acte. Dar 
și unele întreprinderi în- 
tîrzie primirea materialelor 
pentru că nu au mijloace 
corespunzătoare de descăr
care". „Și la noi, la cole- 
tărie și conteinere mici, 
arată magazinera Atena

Beșciu, se manipulează 
un mare volum de măr
furi și ne facem planul. 
Dacă am avea zi de zi nu
mărul necesar de mașini, 
toate mărfurile ar ajunge 
cît mai repede la benefi
ciari". „Mai ales că ma
gazia de depozitare este 
neîncăpătoare, iar rampa — 
cu destule defecțiuni — 
cam dă „probleme" oame
nilor la încărcare-descăr
care", adaugă magazinerele 
din cadrul stației C.F.R. 
Deva, Leostina Bogoslov și 
Doina Zubaș.

Prin activitate susținută, 
prin bună organizare și 
strînsă colaborare între toți 
factorii care concură la a- 
ceastă activitate complexă 
de aprovizionare în toate 
sectoarele economice și so
ciale, rezultatele colectivu
lui D.E.C.M. Deva pot fi 
tot mai bune.

gul nestingherite, i 
să întrebe : „Vinde 
acest raion

Atît i-a trebuit 
luai tinere (probabil 
rea), că a început să strige, 
indignată că a fost deranjată : 
„Da’ eu ce-s acia ? ; de ce nu 
întrebi ?, de ce crezi că-s pu
să eu aici ?“ etc., etc.

Posibila cumpărătoare asu
pra căreia s-au îndreptat a- 
tunci toți ochii celor prezenți 
la raioanele vecine s-a înde
părtat, fără replică, lovită de 
ploaia de cuvinte dc apostro
fare, ce nu mai contenea. N-a 
găsit un „Jurnal al cumpără
torului" pentru că unitatea nu 
are așa ceva.

Și pentru că la acest maga
zin nu-i prima oară că se 
semnalează astfel de atitudini 
în relațiile cu publicul, între
băm conducerea C.P.A.D.M. 
Iiia : Cind vor învăța lucrăto
rii comerciali să se comporte 
civilizat cu cumpărătorii, cind 
vor înțelege că servirea ope
rativă, informația ce li se ce
re nu se dă doar în schimbul 
unor atenții sau numai anu
mitor cunoștințe sau prieteni, 
că ei sînt ' cei' care sînt da
tori să adreseze întrebarea 
„ce doriți să cumpărați

trictului — tonele transpor
tate — se depășește lună 
de lună cu 6—8 la sută. Se 
cuvin evidențiate aici, du
pă relatările interlocutori
lor, și priceperea,' hărnicia 
și dăruirea în muncă ale 
majorității lucrătorilor, in
tre care se evidențiază E- 
caterina Irimie și Maria 
Herminescu — rediționari, 
Elena Gherghescu, Lucre- 
ția Tîrnăvean și Miron Do- 
brei — magazineri, Grigore 
Doșa, loan Farcaș, Gheor- 
ghe Iacob I și Traian Go- 
dinișteanu — muncitori, 
Vasile Toma, Viorel Mita, 
Ionel Farcaș și loan Iscru 
— lăcătuși, Constantin Ni- 
țu, Nistor Danci și Emil 
Bîndilă — macaragii, loan 
Brotei, loan Bota și Traian 
Suba — electricieni.

persoanei 
vînzătoa-

responsabilitate 
in difuzarea cărții

feslonal al ’ locuitorilor co
munei. Acest lucru mă 
obligă la o cunoaștere a- 
mănunțită a noutăților edi
toriale. Lunar, volumul vin- 
zărilor se ridică aici la 
peste 60 mii lei.

Dar situarea librăriei din 
Crișcior intre unitățile frun
tașe de profil este motivată 
și de următorul fapt : co-

Competență și

Ani la rrnd, b-ăria d.n 
Crișcior s-a situat între u- 
nitățile fruntașe in rețeaua 
cooperate; 
achiziții 
furi lor
proape 
mijlocul
Silvia Dineș nu pierde pri
lejul de a recomanda fie
cărui 
pragul 
trivită, 
pentru

— Încerc, ne mărturisea 
librăreasa, să fac din car
te o pirghie în ridicarea 
nivelului de cultură și pro-

de producție, 
și desfcce'ea măr- 
dn județ. De a- 

două decenii în 
cărților, comunista

cetățean ce trece 
librăriei, cartea po- 

stimulind gustul 
citit.

munizta Silvia Dineș si-a
format un larg activ de
dituzori de carte care des-
fășoară o bună activitate
atît in întreprinderile și
instituții} din Guraba'za,
cît și in loca.itat‘:.e irwe-
cinate. (Ion Cotoi, cores-
pondent)
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Valoarea educativă a celor trei „R“ — 
afirmată încă de pe băncile școlii!

în educarea revoluționa
ră, patriotică a elevilor, 
participarea efectivă-la rea
lizarea sarcinilor înscrise 
în angajamentul de muncă 
patriotică asumat de uni
tățile pionierești la începu
tul fiecărui an ar trebui 
să constituie una din cele 
mai eficiente pîrghii de ac
țiune" — remarca prof. 
Gheorghe Alimpesc, direc
torul Școlii generale nr. 4 
din Hunedoara. Am consi
derat această afirmație ca 
fiind punctul de plecare al 
raidului întreprins zilele 
trecute în cîteva școli din 
municipiul de pe 
De fapt, ne-a pus 
dă acel „ar trebui 
stituie"...

Problematica pe 
implică realizarea 
meniului de muncă patrio
tică este, în general, acee
ași în fiecare școală. Se 
prevăd a fi colectate și 
predate spre revalorificare 
nouă sortimente de mate
riale recuperabile — fier 
vechi, hîrtie, textile, sticle, 
borcane, fructe de pădure, 
plante medicinale, polieti
lenă și plută. Fiecare u- 
nitate pionierească are an
gajamentul defalcat pe de
tașamente și pe intervale 
de timp. Chiar și modali
tățile de acțiune sînt, mai 
întotdeauna, aceleași : 
grupuri organizate sau 
dividual. Și totuși...

Am apelat, pentru o

Cerna. 
în gar- 
să con-

care o 
angaj.a-

con-
pio- ’

xemplificare cit mai 
cretă la două unități 
nierești, cele din școlile 
generale nr. 3 și nr. 4. Am 
considerat că elementele 
relevate de interlocutori — 
directori, comandanți in
structori de unități, pio
nieri — sînt edificatoare.

Pînă la 9 mai, cei 534 
pionieri ai școlii generale 
nr. 4, cuprinși în 16 deta
șamente, realizaseră aproa
pe 60 Ia sută din angaja
mentul anual. Cea mai mă
re parte din fier vechi. 
Am aflat că aici unii pă
rinți ai elevilor școlii spri
jină substanțial această ac
țiune (Petru 
de exemplu, 
ruță de fier 
de pe dealul 
mai mult, 
despre cetățeni ai căror co
pii chiar dacă au absolvit 
școala și-au format bunul 
obicei de a continua să a- 
ducă aici diferite obiecte 
din metal care nu mai fo
losesc în gospodării — so
be, cazane de presiune...

Dar la colectarea sticle
lor și borcanelor am întîl- 
nit un mod necorespunză
tor de acțiune : se primește 
contravaloarea în bani (e 
drept, eliberîndu-se chitan
ță). Aceasta deoarece, de o 
vreme, centrele de achiziții 
nu mai eliberează și bo
nuri din care să rezulte 
proveniența sumei respec
tive.

Chirculesc, 
a adus o că- 
vechi colectat 
Chizidului). Ba 
ni s-a vorbit

i Gospodărirea și administrarea 
pajiștilor naturale

I!
K.l

s

La școala generală nr. 3, 
fierul vechi rămîne... o 
veche problemă, cantități
le colectate pînă acum fiind 
neînsemnate. în schimb, 
aici colectarea sticlelor și 
horcanelor se face... ca la 
carte. „Nu primim bani de 
la elevi Sau părinții aces- 

este o deviză încetă- 
la școala nr. 3. Ne- 
e altul. La predare 
se văd nevoiți să co- 
cu navetele în bra-

„Nici o bucurie nu e mai mare 
decit aceea de a fi mamă

Fazele orășenești,

municipale

și pe C.U.A.S.C

ale concursuluiLa întreprinderea de tri
cotaje tip lînă Hunedoara, 
unde lucrează peste 900 
de femei stăm de vorbă cu 
cîteva dintre acestea — toa
te tinere — tema aborda
tă constituind-o bucuria de 
a fi mamă.

— Mă numesc Costa Ma
ria. Aș începe cu un gînd 
înțelept despre familie : 
„Copiii numeroși sînt bo
găția românului” și aș con
tinua cu faptul că, nici o 
bucurie nu e mai mare de
ci t bucuria de a fi mamă. 
Femeile din întreprinderea 
noastră ou citit cu interes 
și au dezbătut in colectiv 
cu înțelegere și atenție Ho- 
tărîrea Comitetului Politic 
Executiv ol C.C. ol P.C.R. 
și cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceausescu, la Ple
nara lărgită a Consiliului

Am de asemenea condiții 
minunate de a-i crește. A- 
tit eu cit și soțul meu ii 
iubim nespus de mult ți do
rim să mai avem încă unul 
sau doi. in întreprinderea 
noastră lucrează multe fe
mei. Pot spune că peste 90 
la sută sint numai femei, 
fapt ce denotă încrederea 
și prețuirea ce se acordă 
femeii în activitatea econo- 
mico-sociclă, afirmării per
sonalității ei. Sînt conștien
tă că noi femeile avem da
toria de o asigura viață și 
dezvoltareo vieții, de a a- 
vea și crește copii. Afirm 
cu toată tăria că majori
tatea femeilor din între
prinderea noastră au înțe
les și înțeleg cu răspunde
re patriotică necesitatea 
socială de a se preocupa 
pentru a da viață și crește

„Ani de glorii, 
ani de lumină"

tora" 
țenită 
cazul 
elevii 
linde, 
țe, pe la mai multe centre 
de primire a sticlelor și 
borcanelor, pentru că Ia 
unul se primesc doar sti
cle de un litru, la altul — 
doar de 0,500 1, la altul... 
Pionierii de Ia această școa
lă sînt 
țiative 
ciente: 
alături 
pentru 
are o pungă sau două de 
polietilenă în care pune 
numai hîrtie. Ni s-a vorbit 
despre pionieri care i-au 
molipsit și pe alți vecini 
care nu au copii, micii... 
educatori oferindu-se să 
preia ei cantitățile de hîr
tie ce pînă acum luau dru
mul gropilor de gunoi.

Greutăți se întîmpină cu 
realizarea sortimentală a 
angajamentului. Nu doar 
în cele două școli. Pionie
rii au colectat și mase plas
tice -— jucării stricate, cu
tii pentru medicamente —, 
tuburi de spray, baterii, al
te materiale refolosibile, 
dar nu știu cui trebuie pre
date.

In 
vații 
tură 
realizare a angajamentelor 
de muncă patriotică „cir
culă* mult prea multe în
cercări de justificare a for
malismului. Cum altfel de- 
cît formalism se numește 
acceptarea, în contul an
gajamentului, a unor sume 
echivalente cu MUNCA I

Așadar, este nevoie de 
muncă susținută, angajată 
din partea tuturor cadrelor 
didactice, de un ajutor co
rect înțeles din partea pă- 
rințiloi, de colaborare 
strînsă între școli și bene
ficiarii activităților desfă
șurate de purtătorii crava
telor roșii cu tricolor.

si autorii unei ini- 
interesahte și efi- 
fiecare, acasă Ia el, 
de clasicul recipient 
resturile menajere

afară de unele moti- 
întemeiate, in legă- 
cu posibilitățile de

COPIII LIANTUL FAMILIEI..

referitoo'e

Ampla întrecere națională 
„Ani de glorii, ani de lumi
nă" — de cunoaștere a tradi
țiilor de luptă ale poporului 
român pentru libertate, uni
tate și independență, a mișcă
rilor muncitorești, a semnifi
cațiilor revoluției de eliberare 
socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă de Ia 
23 August 1944, ca și marile 
realizări obținute în anii con
strucției socialiste — a intrat 
în cea de-a doua etapă a. des
fășurării sale. Faza de masă, 
desfășurată (sub forma între
cerilor gen „Cine ^tîe, eîștigă") , 
în întreprinderi, instituții, u- 
nități agricole, în școli și fa
cultăți, s-a constituit îiitr-im 
complex de manifestări poli- 
tico-educative, științifice și 
cultural-artistice cu reale ros
turi în cultivarea mîndriei 
patriotice față de trecutul glo
rios al poporului, față de cti
toriile noii Românii din cei 
40 de ani de libertate.

în aceste zile s-au desfășu
rat fazele pe orașe, municipii 
și consilii unice agroindustria
le de stat și cooperatiste, în
treceri care s-au transformat 
în autentice si vibrante lecții 
de istorie. Așa a fost dumini
că la Brad într-o foarte bună 
organizare a concursului, cind 
cele 11 echipaje din zonă 
(Brad, Blăjeni, Baia ■ <Ie Criș, 
Buceș, Crișcior, Luncoiu de 
Jos, Băița, Vălișcara, Ribița, 
Vața. Tomești> s-au dovedit 
neîntrecute, șapte dintre ele 
intrînd la probele de baraj. 
Buna pregătire a adus pe 
primele trei locuri, în ordine, 
echipajele din Brad, Blăjeni, 
Baia de Criș. într-o foarte bu
nă organizare s-a desfășurat 
și faza pe C.U.A.S.C. Ilia, un
de cei mai buni s-au dovedit 
reprezentanții comunelor Zam, 
Lăpugiu de Jos și Iha. La ce
lelalte întreceri pe C.U.A.S.C., 
primele trei locuri au fost o- 
cupate de Băcia, Hărău, Deva 
(la Deva), Hunedoara, Boșo
rod, Teliuc (la Hunedoara), 
Beriu, Turdaș, Orăștie (la O- 
rășție), Hațeg, Sarmizegețușa, 
Să laș u de Sus (la Hațeg), Pe
tr ila, Vulcan, Lupei)i (ia Pe
troșani).

Deosebit de antrenante și e- 
ducative au fost întrecerile 
dintre echipajele liceelor din 
Deva, unde cei mai buni s-au 
dovedit elevii liceelor indus
triale nr. 4, 3 și 5.

Faza județeană a concur su
lul se va desfășura duminică 
la Casa de cultură din Deva, 
incepînd de Ia orele io.

cit mai mare dun număr 
copii”.
- Mă

Sanitar Superior 
la înfăptuirea politicii de
mografice și asigurarea u- 
nui spor corespunzător al 
populației. Ca femeie sînt 
conștientă de datoria pa
triotică ce-mi revine, ca de 
altfel tuturor femeilor, de a 
aduce pe lume copii, de 
a-i crește și educa in spiri
tul sănătos al legilor noas
tre, simțind din plin perma
nenta ocrotire și grijă a 
partidului și statului. Ne-am 
propus un număr mare de 
acțiuni educative specifice 
în rîndul tinerelor”.

Emilio Năforniță ne măr
turisește : „Sint ingine'ă in 
cadrul atelierului de crea
ție. Sînt mamă a doi copii, 
două fetițe de 7 și respec
tiv 6 ani, bucuria familiei 
noastre. Am considerat că 
nu poate exista familie fă
ră copii. Bucuria de a fi 
mamă este dintotdeauna 
suprema împlinire a femeii. 
Am copii buni, pe care-i 
iubesc și sîntem o familie 
trainică. Fetița mea cea 
mică își dorește nespus de 
mult un frățior, iar dorința 
ei, noi, părinții, vrem s-o 
traducem în fapt".

Ne vorbește Cornelia Be- 
reș : „Lucrez în unitate ca 
muncitoare tricoteză. Am 
doi copii — Dănuț și Alina 
care au 3 și respectiv 2 ani.

Nicoleta 
de ani,

numesc
Munteanu, am 24 
lucrez la secția confecții ți 
răspund de fazele speciale 
ale procesului tehnologic 
de confecții. Soțul meu lu
crează ca lăcătuș la C.S.H., 
laminorul de sîrmă II. Sîn- 
tem bucuroși că avem două 
fetițe, Flavia și Claudia. 
Ele sint pentru noi bucuria 
vieții. Dispunem de condi
ții optime pentru a le crește, 
pentru a le educa. Ambele 
sint la grădinița cu pro
gram prelungit unde au 
condiții foarte bune de e- 
ducoție. Cind sîntem acasă 
ne ocupăm împreună de 
ele, căutînd să nu le lip
sească nimic, să crească 
viguroase, sănătoase, feri
cite. E foarte bine să ai 
copii. în discuțiile cu cole
gele mai tinere, de fiecare 
dată le-om îndemnat să 
gîndească atent la căsăto
rie, să aibă copii. După 
mine cine nu are copii nu 
cunoaște bucuria pe care 
aceștia o aduc în familie. 
Ca toate adevăratele ma
me socotesc că cea mai 
de preț misiune a femeii 
este

la pășunat, sau contrava
loarea în bani a acestora, 
precum și taxele de gloa
bă, ce se încasează pentru 
animalele găsite 
și fîrtațe fără a 
la pășunat.

Crescătorii de 
vor putea folosi 
numai după plata taxei de 

. pășunat, efectuarea contri
buției în muncă și după 
încheierea contractelor pen
tru livrarea de animale și 
produse animale la fondul' 
de autoaproviziohare sau 
Ia fondul de stat- Ei sînt 
scutiți de taxele de pășu
nat pentru tineretul taurin 
sau ovin contractat și li
vrat pentru export.

Prin aplicarea fermă a 
măsurilor de bună îngriji
re și folosire a pajiștilor 
se contribuie la creșterea 
producției în zootehnie, la 
asigurarea’ unei mai bune 
aprovizionări a populației 
cu astfel de produse.

Referitor la dreptul de 
proprietate asupra pămîn- 
tului, prin Decretul Consi
liului de Stat nr. 112 din 
29 martie 1984 a fost mo
dificată Legea fondului fun
ciar nr. 59/1974 în sensul 
că producătorii agricoli 
particulari din zonele ne
cooperativ izate pot transmi
te copiilor lor o parte ’din 
terenurile agricole pe care 
le au în proprietate, dacă 
aceștia locuiesc sau urmea
ză să-și stabilească domi
ciliul în aceeași comună și 
își asumă obligația de a le 
cultiva în bune condiții, 
de a obține producțiile pre
văzute în planurile de cul
tură și de creștere a ani
malelor, precum și de a 
contracta și preda la fon
dul de autoaprovizionare și 
la fondul de stat cantită
țile de produse stabilite.

Transmiterea terenurilor 
în baza acestor dispoziții 
se aprobă de Comitetul e- 
xecutiv al Consiliului popu
lar județean.

Pentru realizarea sarci
nilor clin Programul unic 

(de autoconducere și auto-
, unul dintre 

obiectivele principale îl 
constituie buna gospodări
re. și administrare a pajiș
tilor naturale.

în vederea valorificării 
cit mai eficiente a poten
țialului de producție a pa
jiștilor naturale s-a elabo
rat cadrul legislativ adec
vat care să permită adop
tarea unor măsuri menite 
să asigure ameliorarea pa
jiștilor, 'creșterea .producti
vității' acestora,” precum și 
exploatarea lor rațională, 
în legătură cu aceasta, Le
gea nr. 8 din 29 aprilie 
1971 pentru organizarea, 
administrarea și - folosirea 
pajiștilor, loturilor zooteh
nice și semincere, precum 
și a stațiunilor comunale 
de montă reprezintă cadrul 
legislativ de bază. Potrivit 
legii sînt considerate pa
jiști terenurile agricole a- 
coperite de vegetație ier
boasă naturală ori semă
nată, avînd destinația de 
pășuni și fînațe.

în prezent pășunile na
turale sînt în administrarea 
consiliilor populare, orga
nelor silvice, cooperativelor 
agricole de producție, pre
cum și a altor organizații 
de stat sau obștești, orga
nele executive ale consi
liilor populare avînd obli
gația prevăzută de lege de 
a exercita controlul asupra 
modului în care* sînt îngri
jite, repartizate și folosite 
toate pășunile, în acest 
sens Comitetul executiv al 
Consiliului popular al ju
dețului a luat măsuri pen
tru repartizarea tuturor 
pășunilor din județ. Este 
însă necesar ca organele 
executive ale consiliilor 
populare municipale, oră
șenești și comunale să sta
bilească, potrivit compe
tențelor date de lege, și 
taxele de pășunat, volumul 
contribuției în muncă ce 
se execută pe pășune de 
către fiecare crescător de 
animale, în raport cu nu
mărul de animale învoite

Aprovizionare,
pe pășuni 
fi învoite
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animale 
pășunile

aceea de a fi mamă.
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consilier juridic șef la 
Consiliul popular județean

MIRCEA DIACONU

IOAN VLAD 
corespondent

CAMPIONATUL JUDEȚEAN DE FOTBAL

Seria Valea Mureșului
Rezultate : Unirea Zam — Mureșul Pricaz. 2—0; Oxigenul 

Hunedoara — Metalul Crișcior 6—0; Minerul Teliuc — I.M.C. 
Bîrcea 3—1 ; Streiul Boșorod — C.F.R. Simeria 0—3; Streiul

* Echipă penalizată

Simeria V. — Foresta Orăstie 7—1 ; Dacia service Huned. _
Voința Ilia 0—3 ; Construct. Huned. '— Recolta Băcia 6—0.

CLASAMENTUL
1. C.F.R Simeria 24 19 3 2 88—12 419 Construct. Hunedoara 24 14 5 5 67—20 33
3. Voința Ilia 24 14 5 5 48—20 33
4. Streiul Sim. V. 24 13 4 7 42—18 30
5. Oxigenul Huned. 24 10 6 8 55—38 26
6. Metalul Crișcior 24 10 5 9 45—34 25
7. Unirea Zam 24 10 3 11 38—63 23
8. Recolta Băcia 24 7 8 9 40—43 22
9. Dacia service Hun. 24 8 6 10 36—52 22

io. Foresta Orăștie 24 7 6 11 31—51 20
n. Mureșul Pricaz 24 8 4 12 24—63 20
12. I.M.C. Bîrcea 24 6 3 15 32—52 . 15
13. Minerul Teliuc • 24 4 6 14 29—64 13
14. Streiul Boșorod 24 5 2 17 29—74 12

punct.cu
Unirea ; 
V.cia

Boșorod; C.F.R. i 
Oxigenul Huned.:

— Da- 
Streiul

1 .
Etapa viitoare : Constructorul — 
service ; Voința — Streiul Sim. . , 

Sim. — Minerul Teliuc
Recolta 

Foresta — 
; I.M.C. Bîrcea — 

Metalul Crișcior — Mureșul Pricaz.
Seria Valea Jiului

Rezultate : Avântul Hațeg — Sănătatea Vulcan 5—1 ; Prep. 
Lupeni — C.F.R. Petroșani 0—3 (neprezentare !); Minerul 
Uricani — Autobuzul Petroșani 7—1 ; Minerul Bărbăteni — 
Prep. Petrila 4—3 ; Minerul Boița — Paringul Lonea 2—12 ; 
Hidromin Petros. — Măgura Pui o—3 (neprezentare !).

CLASAMENTUL
1. Minerul Uricani 18 17 0 1 65—10 34
2. Paringul Lonea 18 13 2 3 62—16 28
3. Avîntul Hațeg 18 11 1 6 41—21 23
4. Preparatorul Petrila 18 11 0 7 54—26 22
5. Hidromin Petroș. 18 10 1 7 45—26 21
6. Preparatorul Lupeni 18 10 0 8 39—42 20
7. Măgura Pui 18 7 2 9 33—41 16
8. Autobuzul Petroș. 18 6 1 11 36—49 13
9. C.F.R. Petroșani 18 5 2 11 24—37 12

10. Minerul Bărbăteni 17 5 1 11 19—44 11
11. Minerul Boița 18 4 0 14 22—82 8
12. Sănătatea Vulcan 17 3 0 14 13—64 6

Etapa viitoare : Hidromin — Avîntul; Măgura — Min.
Boita: Paringul — Min. Bărbăteni ; Prep. Petrila — Min.
Uricani ; Autobuzul — Prep. Lupeni ; C.F.R. — Sănătatea.

SANITARII PRICEPUȚI

La Hațeg s-a desfășu
rat faza pe zonă a con
cursului pionieresc 
nitarii pricepuți"

„Sa
la care 

au participat opt echipa
je, cîștigătoare ale eta
pelor pe comună. Mem
brii echipajelor au dat 
dovada unor pricepuți 
sanitari în acordarea pri-

inului ajutor, locul I 
fiind cucerit de repre
zentanții Școlii generale 
nr. 2 Hațeg, locul II a 
revenit echipajelor școli
lor generale nr. 1 Hațeg, 
Sîntămăria-Orlea și Den- 
suș, iar locul III — Școlii 
generale din Sarmize- 
getusa.
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LRIFÎECTbR
• Paznici... treziți. La un 

control recent, mai mulți 
paznici au fost găsiți dor
mind în posturi. între ei se 
aflau : Ion Neag (E.M. Țe- 
bea), llie Ionel (depozitul 
PECO Brad), losif Șoman 
(platforma G.I.G.C.L. Deva), 
Marcela Joica (secția tîm- 
plărie a I.P.L. Deva). De
oarece cu „scuzele" invo
cate nu se poate asigura 
paza obiectivelor, cei în 
cauză sînt datori să reflec
teze serios la modul cum 
își îndeplinesc atribuțiile în
credințate.

• „Strîngătoarea". Viori
ca Tenter, pe lîngă meseria 
de confecționeră la între
prinderea de tricotaje Hu
nedoara, se mai ocupa și 
cu... îmbogățirea propriei 
garderobe cu produse sus
trase de la locul de mun-

■r a aaaaa a aaaaaa a aaaaa a aaaaa a aaaoa a a" 

că. Așa se explică de ce | 
la percheziția domiciliară i » 
s-au ridicat și restituit uni- J 
tății păgubite produse în ( 
valoare de circa 3 000 lei. J

• Cu suprapreț. Tentată | 
să-și „rotunjească" venitul, « 
Aurica Groza, vînzătoare la 
unitatea nr. 46 din Hațeg, 
vindea plinea cu 5,50 lei 
în loc de 3,50 lei. Pînă la 
ora controlului își crease 
un plus ilicit de 1 025 lei.
I s-a întocmit dosar penal, 
urmînd să suporte conse
cințele.

• Amendat. După ce s-a 
cam întrecut cu băutura, 
Gheorghe Năstacă, fotograf 
la cooperativa din Șoimuș, 
umbla pe mai multe cărări 
pe carosabilul unei străzi 
din Deva, expunîndu-se ast
fel pericolului de acciden
tare. Organele in drept i-au 
aplicat amenda de rigoare.

Rubrică realizată 
cu sprijinul 

Inspectoratului județean 
de interne
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Schimb de mesaje între secretarul general Acțiuni în favoarea păcii

al P.C.R. și secretarul C.C. al P.C

din Grecia

ATENA 16 (Agerpres). — 
La Atena a avut loc un 
schimb de mesaje între to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, și 
Yannis Bannias, secretar 
ai C.C. al Partidului Co
munist din Grecia (inte
rior).

Din partea secretarului 
general al Partidului Co
munist Român, tovarășul 
Nicolae Ce.iușescu, au fost 
transmise secretarului C.G. 
al P.C. din Grecia (in
terior) un cald salut și cele 
mai bune urări.

(interior)

Secretarul C.C. al P.C. 
din Grecia (interior) a mul
țumit călduros pentru salut 
și. a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cele mai bune 
urări din partea C.C. al 
P.C. din Grecia (interior) 
și a sa personal.

Schimbul de mesaje s-a 
efectuat cu ocazia primirii 
de către tovarășul Yannis , 
Bannias a tovarășului Ion i 
Stoian. membru supleant 
al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Intervenția delegației României 

la Conferința de la Stockholm

STOCKHOLM 16 (Ager
pres). — Dezbaterile care 
au loc în cadrul Confe
rinței de la Stockholm pun 
tot mai clar în lumină 
preocuparea largă a țărilor 
participante pentru reali
zarea de progrese în di
recția restabilirii și dezvol
tării încrederii în rapor
turile dintre state, a întă
ririi securității lor și a 
creării condițiilor pentru 
înfăptuirea unor măsuri 
de dezarmare în Europa.

Intervenind în dezbateri, 
delegația română a subli
niat. printre altele. că 
măsurile propuse de țara 
noastră sint de natură să 
contribuie efectiv la întări
rea încrederii reciproce și 
securități: tuturor țărilor
europene, la reducerea ris
cului Unei confruntări mi
litare pe continent. la 
consolidarea obligației sta
telor de a nu recurge la 
forță sau la amenințarea 
cu forța în relațiile reci
proce.

VIENA 16 (Agerpres). — 
în cadrul Săptămînii pentru 
apărarea păcii, care este în 
curs de desfășurare în Aus
tria, la Viena a avut loc 
o conferință a reprezentan
ților opiniei publice, la care 
au fost examinate sarcini
le sindicatelor în lupta 
pentru pace, împotriva pe
ricolului unei catastrofe 
nucleare. Au participat re
prezentanții unor organi
zații sindicale, precum și 
ai unor organizații de fe
mei și tineret.

Situația
BEIRUT 16 (Agerpres). 

— Forțe armate israeliene 
au pătruns, in noaptea de 
marți spre miercuri, în 
tabăra de refugiați pales
tinieni de la Ain Heloue. 
aflată intr-o suburbie a 
orașului Saida — din su
dul Libanului — și au des
chis focul cu tunurile am
plasate pe tancuri împo
triva locuințelor, infor-

PREZENTE ROMÂNEȘTI

PARIS 16 (Agerpres). - 
Sub auspiciile Primăriei din 
Eragny — Franța, la Caso 
de cultură din loca litote a 
f-ost organizată o „săptâ- 
mină culturală româ
nea scă“.

De o atenție aparte s-a 
bucurat expoziția de carte 
românească, in cadrul că
reia la loc de frunte s-au 
aflat lucrările tcvaroșukii 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidul.» 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialite 
România.

Ambasada țării noastre 
in Franța a donat, cu 
acest prilej, Bibliotecii mu
nicipale din Eragny lucrări 
din literatura română, al
bume de artă și discuri.

BONN 16 (Agerpres). - 
Sub au splai e Soc. erorii 
pentru Europa de sud-est 
din Munchen, Io Acooema 
de Studii Politice dm Tut
zing a asut loc sesiunea 
ștunțdicâ Mltufată .Cu<- 
tura românească și Euro
pa*. In cursul ceia.- trei 
z:le de expune: ■ și dez
bateri. profesori și cerce
tători din Româna și R.F. 
Germania ou prezentat co
municări in domeniile is
toriei, Irte'Oturi.7, lingristidi, 
arheoogeî, mu ze strei. in 
care au subliniat trăsăturile 
specifice ale spiritualității 
românești in contextul Ci
vilizației europene. Delega
ția română ia sesiune a 
fost condusă de acad, prof. 
Emil Condurachi.

■ CIUDAD DE PANAMA. 
— Guvernul costaricon și 
nicaroguan ou acceptat 
crearea unei comisii de su
pervizare și prevenire care, 
«perind in vona frontierei 
comune, va fi insârcinatâ 
cu evitarea sau stingerea 
unor posibile tensiuni a- 
părute intre cele două țări.

Comisia va fi alcătuită 
din reprezentanți oi Gru
pului de la Contadora — 
Columbia, Mexic, Panama 
și Venezuela — și va fi 
instalată la 26 mai a.c. in 
postul de frontieră de la 
Penas Blancas.

■ PRETORIA. - Ca răs
puns la manifestațiile de 
protest ale elevilor afri
cani împotriva apartheidu
lui, in cartierul Ateridgeville 
din Pretoria autoritățile au 
închis șase școli, iar poli
ția a operat numeroase 
arestări. Proteste ole ele
vilor africani au fost înre
gistrate și in școlile din 
Port Elisabeth și K-odok. 
Autoritățile polițienești au 
folosit împotriva elevilor 
gaze locrimogene.

■ WASHINGTON. - Ul
tima majorare, de la 12 la 
12,5 la sută, a ratei dobin- 
zilor preferențiale de către

SAN JOSE 16 (Agerpres). | 
— La chemarea unor orga- } 
nizații de tineret din Costa ■ 
Rica, la San Jose a avut I 
loc o demonstrație a parti- J 
zanilor păcii, sprijinită și | 
de principalele * centrale » 
sindicale. Participanții au I 
cerut încetarea intervenției ' 
în treburile Interne ale I 
țărilor din America La- J 
tină, precum și adoptarea l 
unor măsuri ferme pentru ’ 
asigurarea păcii și înfăp- | 
tnirea dezarmării.

din Liban
mează oficiul din Beirut J 
al Agenției Națiunilor U- ■ 
nite de Ajutor și Lucrări I 
pentru Refugiații Pălești- ’ 
nieni (U.N.R.W.Ă.), potri- | 
vit agenției France Presse. • 

Aceeași sursă mențio- | 
nează că mai mulți refu- • 
giați palestinieni au fost | 
răniți, iar 5*1 au fost ares- • 
tați I

ÎNTREPRINDEREA „MARMURA" SIMERIA 

str. Cuza Vodă, nr. 24 
ORGANIZEAZĂ

CONCURS
pentru ocuparea următoarelor posturi:
• un post șei stație mică de calcul;
• două posturi tehnician normator;
• un post dactilograf
înscrierea la concurs și încadrarea se va face 

în conformitate cu prevederile Legii nr. 12/1971 
și Legii nr. 57/1974, republicată. Data concur
sului - 28 mai 1984.

Informații, zilnic între orele 8—15, la biroul 
PIR, telefon 956/60851.

NUMĂR CU SOȚ 
SAU FĂRĂ SOȚ

Potrivit prevederilor art. 
11 din Decretul 277/1979 
privind unele măsuri de 
raționalizare a consumului 
de carburanți, în zilele de 
duminică și celelalte zile 
nelucrătoare, persoanele 
fizice pot folosi autovehi
culele proprietate persona
lă alternativ, în raport cu 
numărul de înmatriculare 

cu soț sau fără soț — 
al autoturismului.

Marea majoritate a deți
nătorilor de autoturisme 
respectă această reglemen
tare, dar șînt și unele 
excepții. Mai cu seamă în 
ultima perioadă, se întîl- 
nesc circulînd autoturisme 
în zilele de duminica, deși 
nu. au numărul de înma
triculare corespunzător 
dreptului de a circula în 
acea zi. Conducătorii aces
tora invocă fel de fel de 
motive, printre care : „Nu 
am reținut ordinea du
minicilor cînd trebuie să 
circul1, „Mă înapoiez (sau 
mă duc) la locul de mun
că1, „Nu am circulat du
minica trecută11, „Am de 
rezolvat o problemă ce

buletin rutier
nu suferă amînare11 etc.

Precizăm că nu există 
nici o derogare de la re
glementarea de mai sus, 
pentru nici o persoană, 
pentru nici un motiv și în 
acest sens agenții de cir
culație opresc din cursă 
pe cei depistați circulînd 
neregulamentar, îndriimin- 
du-i pînă la un loc de 
-parcare din localitatea cea 
mai apropiată, reținînd, tot
odată, și certificatul de 
înmatriculare al autove
hiculului.

Dar iată și cîțiva dintre 
cei care au contravenit 
acestui act normativ : • 
1 HD 3219 — Werner Ioan, 
din Hunedoara; • 3 HD 2654 
— Pupăza Dumitru, din 
Petrila ; • 1 HD 3758 —
Munteanu Nelu Cornel, din 
Deva, • 2 HD 8842 — Laka
tos Ladislau. din Hunedoa
ra ;• 1 HD 2758 — Urzi-
ceanu Gheorghe, din Petro
șani ; • 2 HD 7155 — Cu- 
cerenco Vasile, din Hune
doara.

„GRABA1* PIETONULUI

„Mă grăbesc- a devenit 
un laitmotiv care nu scuză 
în nici un caz gestul. Din 
cauza acestui „mă gră
besc-, multi pietoni de 
toate vîrstele ajung sub 
roțile autovehiculelor. Por
nim de la premisa că 
fiecare -pieton ține la inte
gritatea lui personală, că 
nu are nici o intenție să 
riște, că ține. cum se 
spune, la viața lui. Și e 
firesc să fie așa.

E adevărat, multitudi
nea preocupărilor pe care 
le avem fiecare dintre noi 
ne face de multe ori să 
fim absenți la ceea ce se 
întîmplă în jurul nostru. 
Dar să fii absent la ceea 
ce se petrece pe stradă și 
să te avînți în iureșul ei, 
nu mai este imprudență, 
ci curată sinucidere. Și, 
consecințele nu se lasă 
așteptate. Mulți dintre pie
tonii ce nesocotesc reguli
le de circulație sînt victi
mele accidentelor.
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Cu ocazia acțiunilor or- I 
ganizate zilele trecute au J 
fost depistați 258 pietoni | 
care circulau neregulamen- « 
tar. traversau prin locuri I 
nepermise, nu se asigu- ; 
rau la trecerea drumului, t 
expunîndu-se accidente- I 
lor. J

Dintre aceștia amintim | 
pe : • Enea Petru, din Că- « 
lan, om al muncii la C.S.V. | 
Călan • Sterian Mino- ’ 
dora, din Bretea Română, I 
economistă la I.CB. Mixtă J 
Călan ; • Lăptucă Dumitru, > 
din Deva, tinichigiu la I 
G.I.G.C.L. Deva ; • Mirto- J 
fan Petra din Hunedoa- | 
ra, muncitoare la Fabrica - 
de încălțăminte; • Pătrui I 
Nicolae, din Brad, șofer ; 
la I.J.T.L. ; • Dumitrescu • 
Ioan, din Brad, șofer la I 
I.M. Țebea. J

Nu punem la îndoială | 
faptul că cei mai mulți • 
dintre pietonii contrave- I 
nienți, ajutați de întîm- , 
plare și ’de pș-udența celor | 
de la volan au scăpat ’ 
neatinși. Dar, mai de- . 
vreme sau mai tîrziu, pot I 
plăti sejimp această ne- ’ 
săbuință...

MILIȚIA JUDEȚULUI, 
Serviciul circulație

băncile particulare ameri
cane va provoca o crește
re de 1,25 miliarde dolari 
a datoriei țârilor in curs 
de dezvoltare, estimează 
Banca Mondială (BIRD).

Agenția Associated Press, 
care transmite știrea, rea
mintește că președintele 
BIRD, A. W. Clausen, a 
declarat că totalul datoriei 
externe internaționale este 
de 810 miliarde dolari.

■ TOKIO. - Numărul 
accidentelor de circulație 
care s-au înregistrat anul 
Lecut in laponia a fost 
de 526 362, în creștere cu 
4,8 la sută in raport cu 
anul precedent, relevă un 
comunicat oficial dat pu
blicității la Tokio, citat de 
agenția Kyodo. A crescut, 
de asemenea, numărul vic
timelor accidentelor de 
circulație. Potrivit comu
nicatului, anul trecut s-au 
înregistrat 9 520 morți și 
654 822 răniți.

■ WASHINGTON. - Din 
numărul total al copiilor 
care se nasc anual in Ame
rica Latină 11 la suta mor 
inaintea implinirii virstei 
de 5 ani, a declarat Ro
drigo Crespo Toral, direc
torul general al Institutului 
interamerican pentru copii 
(1.1.N.) — organism specia
lizat al Organizației Sta
telor Americane.

ÎNTREPRINDEREA ANTREPRIZĂ DE MONTAJ 
Șl REPARAȚII CENTRALE TERMICE 

BUCUREȘTI
cu sediul în București, Calea 13 Septembrie, 
nr. 168-184, Sector 5, telefon 81 2040/14 

și 15 sau 31 7517
ÎNCADREAZĂ 

următoarele categorii de personal din toată 
țara :

• Sudori electrici și autogeni
• Lăcătuși montatori, categoria !—IV
• Tinichigii
• Izolatori
• Zidari șamotori
• Fochiști autorizați.
Persoanele interesate se pot adresa la sediul 

nostru din Hunedoara, str. Dr. Petru Groza, nr. 
8, telefon 957/12754.

COOPERATIVA DE PRODUCȚIE, 
ACHIZIȚII Șl DESFACEREA MĂRFURILOR

Ș O I M U Ș
ÎNCADREAZĂ URGENT

® 2 lucrători 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.

publicitate
VlNZARI

• Vind apartament două
camere, hol central, gaze, 
Deva, strada Lenin, bloc D 1, 
scara B, apartament 33, etajul 
ni, telefon 16363. (75®)

• Vind urgent apartament
două camere. Deva, telefon 
20655, orele ÎS—21. (746)

• Vind apartament proprie
tate. Orăștie, strada Prica- 
zului, bloc 56, apartament 68.

(c. 2)
• Vmd casă. Simeria. In

formații, telefon 60589, zilnic.
(747)

• .Vmd casă (grădină), zonă
nedemolabilâ. Orăstie, strada 
Plantelor, nr. 1, telefon 42240 
și Deva, telefon 21285, după 
orele 16. (742)

• Vind Dacia 1 300, la bord 
41 000 km. Brad, strada 1 Mai, 
nr. 7, bloc C 16, apartament 16, 
după orele 17. Janko. (751)

• Vind Trabant 601. Deva,
Gojdu, bloc D 5, scara I, apar
tament 2. (728)

• Vind Moskvici 1 500, an
fabricație 1981. Mesteacăn 174, 
Brad, Hunedoara. (c. 15)
• Vind mînz semimuran de

un an și căruță. Preț conve
nabil. Deva, strada Victor Ba- 
beș, 18. (749)

SCHIMBURI DE LOCUINȚE

• Schimb apartament pro
prietate personală, 2 camere 
cu 3—4 camere. Deva, telefon 
21077, după orele 17. (756)

• Schimb garsonieră con
fort I, central, cu apartament 
2—3 camere, zona pieței sau

zona gării. Deva, B-dul De- 
cebal, bloc 15, scara D, a- 
partament 38. (736)

• Schimb garsonieră con
fort I Deva, B-dul Decebal, 
bloc 15, etajul 10, apartament 
38, cu apartament 2—3 camere. 
Telefon 17703. (748)

PIERDERI

• Pierdut certificat de cali
ficare, pe numele Bistrian 
Petru, eliberat de Exploata
rea minieră Ghelari, cu nr. 
138391. (c. 9)
• Pierdut legitimație de ser

viciu, eliberată de întreprinde
rea „Vidra** Orăștie, pe nu
mele Timar Viorel. O declar 
nulă. (c. 1)

• Pierdut legitimație de ser
viciu, pe numele lordăchiță 
Neculai, eliberată de T.C. Hu
nedoara. O declar nulă. (734)

• Pierdut legitimație de ser
viciu, nr. 56446, eliberată de 
L M. Hunedoara, pe numele 
Bodea Dumitru. O declar nulă.

(C. 12)

COMEMORARE
• Familia Iuga Avram aduce 

pe această cale mulțumiri tu
turor celor ce i-au fost ală
turi la pierderea de nebănuit 
a soției, mamei și bunicii 
Aurelia, în urmă cu un an.

Comemorarea, în 20 mai 1984, 
la Fizeș. (723)

DECES
• Familia profund îndurerată 

mulțumește cu recunoștință 
tuturor celor care și-au expri
mat condoleanțe și au condus 
pe ultimul drum pe cea care 
a fost o neasemuită mamă 
și bunică

Ghițiu Margareta.
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