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Partenerilor externi articole
diverse. calitate

Eleonora O-
Coope- 

Deva, 
primul 

1984 
a fost

Tovarășa 
prea, președintele 
rativei „Progresul* 
ne spunea că în 
trimestru al anului 
planul la export
îndeplinit în proporție de 
101 la sută. Remarca, de 
asemenea, că în luna a- 
prilie, din cauza aprovi-

destinate beneficiarilor de 
peste hotare — arăta 
președintele cooperativei. 
Cu 20 la sută mal mult 
decît în anul trecut Con
fecționăm unelte de lucru 
pentru constructori, cum 
sînt cancioage, șpacluri. 
tampoane de șlefuit pre
cum și diferite tipuri de

ACTIVITATEA DE EXPORT 
calitate • dinamism • eficiență

zionării neritmice cu une
le materii prime, coopera
tiva nu și-a onorat obli
gațiile contractuale cu par
tenerii de peste hotare. în 
mod sigur însă restanțele 
vor fi recuperate pînă la 
încheierea primului se
mestru al anului. în prezent 
sînt toate condițiile asigu
rate, realizarea producției 
pentru export situîndu-se 
în centrul preocupărilor 
lucrătorilor.

— Peste 60 la sută din 
volumul total de articole 
tehnice din cauciuc sînt

covorașe auto. Le reali
zăm pentru firme din An
glia, Franța, Austria și 
Canada. în mod indirect 
participăm la export cu o 
gamă largă de repere din 
cauciuc, încorporate în 
produse livrate de între
prinderile „Elba* Timișoa
ra și Mecanica Cugir. 
Așa cum a indicat secre
tarul general aȚ partidului, 
tovarăș u 1 Nicolae 
Ceaușescu, în cuvîntarea 
rostită la recenta plenară 
a Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, și co

lectivul cooperativei noas
tre este pregătit și, in ace
lași timp, ferm hotărit ca 
în lunile mai și iunie să 
realizeze 
export 
intii.

Toate 
despre 
interlocutoarea, se 
tă la secția 
tehni 5 de 
industrială 
donată de 
Aslău. Am 
cu unii 
contribuția lor 
mers al producției la ex
port. Gheorghe Buligă, 
presator, unul dintre cei 
mai buni 
muncitori 
„în timp 
canizarea 
continui 
fabricatului, pe care îl in
troduc apoi imediat în 
producție. Astfel reușesc

toate sarcinile de 
pentru semestrul

aceste produse, 
care ne-a vorbit 

execu- 
de articole 

pe platforma 
Gojdu. 
sing.

discutat 
lucrători despre 

la bunul

coor- 
Maria 

aici

t 
j *

J J *

Zi de zi, oamenii mun
cii de la Exploatarea mi
nieră 
amplifică 
producție, 
importante depășiri 
plan. In perioada trecută 
de la începutul anului și 
pină în prezent, aceste 
rezultate însumate repre
zintă o depășire la pro
ducția marfă de 5»5 mili
oane lei, la producția ne
tă de 6.8 milioane lei și 
o productivitate (raporta
tă la valoarea nou crea
tă) de 5 800 Iei pe om al 
muncii. La producția fi
zică sortimentală s-au în
registrat următoarele plu
suri : la zinc 11 tone, la 
plumb 75 tone, la sulf 
314 tone, la cupru 9 tone, 
la concentrat de fier 600 
tone, la bentonită prelu
crată 80 tone, la bentoni
tă brută 1 100 tone, iar la 
piese de schimb pentru 
utilaj minier X4 milioa
ne lei.

Mintia-Vețel 
eforturile 
obțin noi
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42 000 TONE
TRANSPORTATE PESTE 

PREVEDERILE 
PLANULUI

Alături de mineri 
preparatori, ] 
muncitor de Ia autobaza • 
întreprinderii miniere l._ 
nedoara se remarcă zi de 
zi prin operativitatea și 
răspunderea cu care asi- .■ 
gură transportul minereu- ț 
lui de fier, dolomitei, i 
itlluil 1 ii ■ onnnc îlnv ,?

CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ

Toți cooperatorii în cîinp, 
la întreținerea culturilor

La Cooperativa agricolă 
de producție din Sîntandrei 
toate culturile semănate în 
această primăvară au ră
sărit frumos. Acum s-a 
trecut cu toate forțele la 
întreținerea culturilor pră
sitoare, la plantarea ver
zei și tomatelor în cîmp.

lucrare iau parte, zilnic, 
peste 120 de cooperatori. 
Printre cei mai harnici a- 
mintim pe Viorica Gabor, 
Aurica Vasiu, Juja Băda 
și alții. Pină ieri a fost pră
șită sfecla de zahăr pe 15 
ha, astfel că în cîteva zile 
lucrarea se va încheia pe

C.A.P. SÎNTANDREI

La ora actuală, plantarea 
verzei în grădina de legu
me este terminată și se 
lucrează, sub atenta îndru
mare a ing. Maria Ana 
Udrescu, șefa fermei legu
micole, la prășitul cepei. 
Zilnic la această ^lucrare 
iau parte 35—40 de coo
peratori, printre cei mai 
vrednici numărîndu-se Sa- 
veta Murgoi, Rodica Oco- 
lișan, Aurica Neagu și al
ții, care vin la muncă în 
fiecare zi și efectuează lu
crări de bună calitate. In 
circa trei zile au fost pră
șite aproape 20 ha, lucra
rea apropiindu-se de sfîrșit. 
începînd de ieri au fost 
repuse în funcțiune as- 
persoarele cu care se stro
pește varza plantată de 
curînd, fapt ce asigură o 
evoluție corespunzătoare 
acestei culturi.

Se află în plină desfă
șurare și prima prașilă la 
sfecla de zahăr. La această

întreaga suprafață desti
nată acestei culturi — 35 
ha.

Se află în curs de des
fășurare și rebilonarea car
tofilor, lucrare ce o execu
tă Aurel Costina, care reu
șește să rebiloneze cite 15 
ha zilnic, fapt ce garantea
ză că și această lucrare 
se va încheia în scurt 
timp.

Ploile din ultima vreme 
au favorizat răsărirea po
rumbului. Pe toată su
prafața destinată acestei 
culturi plantele au răsărit 
și au deja cite două-trei 
frunze. Pentru întreținerea 
culturii, suprafața a fost 
repartizată 
echipe.

La C.A.P. 
început și

TRAIAN BONDOR

(Continuare in pag. a 3-a)

IN ZIARUL DE AZI :

• Patriei — mai mult cărbune!

• Ziarul „de azi“ nu se poate vinde... mline

• Săptămîna viitoare la televiziune

U.R.V.M.R. 
HUNEDOARA — 

LOCUL I PE ȚARĂ

Depășindu-și principalii 
indicatori de plan — cu

și mai harnici 
ai secției, arăta: 
ce se face vul- 
covorașului, eu 
pregătirea semi-

B. CORNEL

(Continuare in pag. a 3-a)

Un nou bloc
de locuințe in 

mediul rural

In centrul comunei 
Bretea Română s-a ter
minat construcția unui 
bloc de locuințe realizat 
de brigada din Hațeg a 
Trustului de antrepriză 
generală de construcții- 
montaj Hunedoara. In 
noile apartamente, unde 
se fac ultimele finisări, 
se vor muta în curînd 
specialiștii din agricul
tură, mecanizatori, cadre 
didactice ș.a.

23 la sută volumul mate
rialelor refolosibilc colec
tate, cu 24 la sută canti
tatea de oțel colectat, 25 
la sută plumb, 16 Ia sută 
volumul fizic de prelu
crare a materialelor refo- 
losibile metalice, cu 14 la 
sută beneficiile — în con
dițiile reducerii cheltuie
lilor de circulație cu 18 
la sută, colectivul de oa
meni ai muncii de la în
treprinderea județeană 
pentru recuperarea și va
lorificarea materialelor 
refolosibile Hunedoara se 
situează pe locul I pe ța- 

dapă patru luni de
O
o-

ră, 
muncă din acest an. 
realizare lăudabilă, ce 
bligă la activitate tot mai 
susținută și eficientă.

talcului, cenușilor piritice ! 
de la Lelese, Crăciuneasa, I
Teliuc, Cerișor, Ghelari— 
mina-vest, Rușchița, la 
punctele de destinație, Ia 
beneficiari. Prin optimi
zarea transporturilor și 
generalizarea circulației 
autovehiculelor în relația 
plin-plin, au fost transpor
tate peste plan, de la în
ceputul anului, mai bine 
de 42 000 tone de produ
se, în condițiile cînd s-au 
economisit 33 989 litri de 
motorină și o însemnată 
cantitate .................. *‘
In mod deosebit se re
marcă în activitatea de zi 
cu zi loan Dobre, Vasi- 
le Tocilă, Armie Vlad, | 
Gheorghe Buda, Vasile , 
Zdroba, Alexandru Nichî- J 
ta, Vasile Săbău, Teodor 
Ilea, Simion Tunaru, tnulți 
alții. (Aron Căta, cores
pondent). j- '

de lubrifianți.

ACȚIUNI HOTĂRITE PENTRU ÎNDEPLINIREA SARCINILOR

STABILITE DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU LA PLENARA

CONSILIULUI NAȚIONAL AL OAMENILOR MUNCII

întreaga activitate polîtico-organizatorică și tehnică 
trebuie să determine creșterea»

două treimi din volumul 
lucrărilor generale — ex- 
cavații, depuneri de a- 
rocamente, betonări și lu
crări de montaj — nece
sar punerii în funcțiune a 
centralei principale sînt 
deja executate, urmînd ca

ritmului de lucru
La Rîu Mare-Retezat a 

avut loc ședința de lucru 
comună 
Comitetului 
partid 
partid 
tant 
getic 
supus 
gente 
nizațiile de partid, consi
liul oamenilor muncii, toa
te colectivele acționea
ză pentru îndeplinirea 
sarcinilor stabilite de se
cretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, . constructorilor 
de pe șantierele hidroener
getice de a pune în timpul 
cel mai scurt în funcție 
noile obiective.

în cadrul dezbaterii vii 
ce a avut loc cu acest 
prilej s-au analizat amă
nunțit stadiul fiecărei lu
crări, cauzele răminerilor 
în urmă, precum și măsu
rile ce se impun pentru 
creșterea ritmului de lucru 
la toate obiectivele.

Analiza a relevat faptul 
în prezent aproximativ

a Secretariatului 
județean de 

și activului de 
de pe acest impor- 
obiectiv hidroener- 
al țării. A fost 

unei analize exi- 
modul în care orga- Ședința comuna 

de lucru a 
Secretariatului 

Comitetului județean 
de partid și activului 

de partid de pe 
platforma 

Rîu Mare-Retezat

de 15 luni 
finalizate, 

trebuie să

într-un interval 
acestea să fie 
timp în care 
intre în funcțiune micro-
hidrocentrala de Ia Ostro- 
vu Mic, apoi centrala „Re
tezat*.

Privitor la stadiile fi
zice pe categorii de lucrări 
s-a cțiticat faptul că deși 
excavațiile la aducțiunea 
principală sînt avansate.

aproape 17 000 m din 
18 428 — se înregistrează 
o rămînere în urmă Ia 
betohări, care însumează 
peste 12 200 m. Trebuie 
accelerat ritmul de depu
neri în corpul baraju
lui de la Gura Apelor. 
De acum, pînă la momen
tul pornirii centralei prin
cipale volumul depunerilor 
trebuie să ajungă la circa 
un milion mc, diferența 
Urmînd să se realizeze după 
punerea acesteia în func
țiune.

S-a apreciat că stadiile 
fizice la un important nu
măr de alte 
ritmul se află 
rile prevăzute 
de execuție, 
categorie de 
află excavațiile din fron
tul Netiș - aval, bețonarea 
de la frontul Netiș - amon
te, Priză și depunerile de 
arocamente.

Ședința a relevat că 
există importante resurse 
privind valorificarea teh-

lucrări, ca și 
sub nivelu- 
în graficele 
tn această 
lucrări se

pe brigăzi și

Sîntandrei a 
se desfășoară

(Continuare în pag. a 3-a)

Riu Mare-Retezat. In spatele barajului ce se înaltă cu fiecare zi, nu peste multă vreme, apele vor Țorma un lac 
de acumulare. Foto N. GHEORGHIU
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la panoul 
de onoare

ȘTEFAN ALBA, 
șef de brigadă

KOVACS FRANCISC, 
șef de brigadă

IOAN C. RADU, 
șef de brigadă

ALEXANDRU FLOREA, 
maistru minier

GWEORGHE CIOBANU, 
șef de brigadă

ÎNTREPRINDEREA 1 
MINIERĂ PETRILA , unitate reprezentativă a industriei carbonifere

• In patru luni și jumătate din acest an, mina Petrila a extras suplimentar 23 800 tone de cărbune 0 Cele mai mari
depășiri de plan le au sectoarele : IV — 12 700 tone, I — 7 100 tone, II — 4 100 tone, V — 1 700 tone și VI — 1 400 tone
• Dintre brigăzi se evidențiază cele conduse de Ștefan Alba, cu 12 000 tone în plus, Ioan C. Radu — 2 200 tone, Kovacs
Franc isc — 130 tone și 215 ml la pregătiri, Vasile Pavel ■— 85 ml la lucrările de investiții.

Climat bun de lucru, organizare, angajare
— Ce factori apreciați că 

au determinat realizările 
bune pe care le obține 
constant întreprinderea 
dumnearoastrc, de moi 
multe luni de zile ?

Ștefan Alba, șef de 
brigadă la sectorul IV: 
Cred că esența! este cli
matul bun ce lucru care 
s-a instaurat la mina noas
tră. De la secretarul co
mitetului de partid și de 
la directorul minei, toți 
conducătorii compartimen
telor productive lucrează 
atent cu oamenii, ie stimu
lează spiritul de inițiativă, 
prin exemplul personal in 
muncă. De aici — angaja
re, temeinică organizare a 
activității în abataje, aten
ție sporită întreținerii utila
jelor, gospodăririi materia
lelor, îndeplinirii și depăși
rii planului. Ne bizuim pe

mineri de nădejde ca : 
Nicolae Șerban, Marin 
Domnița, loan Șipoș, Vasi
le Constantin, Ștefan Co- 
dreanu, Nicolae Boboc, 
Mihai Gavrilă, Boyte luliu, 
Kuri Dezideriu și alții.

Grigore Grâjdan, ingine
rul șef al minei : Avem 
pe'manent în centrul aten
ției asigurarea liniei de 
front active la nivelul pla
cului pentru toate sectoa
rele. Ne-am preocupat de 
asigurarea, pregătirea și 
stabilizarea forței de mun
că la mină, pe sectoare, 
brigăzi și chiar pe schim
buri. in ultima vreme om 
redistribuit personalul după 
pregătirea fiecărua și 
după necesitatea produc
ției. Am accentuat, de a- 
semenea, pe buna organi
zers a muncii, pe disci
plina tehnologică și o pro

ducției, am întărit, răspun
derea fiecăruia la locul 
său de muncă. Iar oame
nii, foarte buni, și-au în
țeles datoria, s-au angajat 
și au obținut rezultate 
foarte bune. Eu îi felicit.

loan C. Radu, șef de bri
gadă, sectorul V : La cei 
38 de ani ai mei, am 20 
lucrați la mina Petrila, nu
mai la sectorul V. De șase 
ani conduc 20 de ortaci, 
pe trei schimburi, într-un 
frontal echipat cu complex 
mecanizat de susținere și 
tăiere a cărbunelui. In 
1983. brigada noastră a 
ocupat locul II pe mină, 
după cea a lui Aibă. Bine 
stăm și în ocest an. Avem 
„la zi" un plus de peste 
2 000 tone de cărbune. Așa 
lucrăm. așa ne depășim 
planul, așa cîștigăm.

Bujor Bogdan, șeful sec

torului XI investiții : Mi se 
pare hotărîtor pentru des
fășurarea normală a pro
ducției și pentru realizarea 
planului modul deschis, 
principial, în care conduce
rea colectivă a minei lu
crează cu oamenii, indife
rent de funcția lor. Așa 
acționăm și noi, în sectorul 
investiții și obținem rezul
tate deosebite. De la 
începutul lui 1984, avem 
„la zi" un plus de aproa
pe 340 ml la înaintări. Bri
gadieri ca Vasile Pavel, 
Nicolae Troană, Dumitru 
Rizea, șefii de schimb Gri
gore Timofte, Vasile Solo
mon, Vasile Atomei, Ghe- 
rasim Tamaș, Constantin 
Romașcanu, Vasile Docan, 
Pavel Boantă, Florentin 
Toarță se evidențiază con
stant în muncă, în hărnicie 
și realizări.

Marcu Boantă, secretarul 
comitetului de partid al 
minei : Adevărul este că la 
mina Petrila avem un co

lectiv bun de muncă, oa
meni cu experiență, o or
ganizație de partid puter
nică, de peste 1 100 co
muniști, care-și subordo
nează zi de zi preocupă
rile îndeplinirii sarcinilor de 
plan Ia extracția de cărbu
ne. Analizînd frecvent acti
vitatea de producție în a- 
dunările generale de partid 
și de sindicat și luînd în
totdeauna măsuri cores
punzătoare de îmbunătățire 
a activității am dezvoltat 
la comuniști, la mineri, res
ponsabilitatea și conștiința 
politică față de muncă, de 
îndeplinirea sarcinilor, am 
determinat în rîndul lor o 
angajare mai puternică 
pentru îndeplinirea și de
pășirea planului. Sigur, mai 
avem și unele greutăți, nea
junsuri, însă avem convin
gerea că, acționînd unitar, 
ferm, le vom birui, reușind 
să menținem mina Petrila 
între fruntașele pe Valea 
Jiului șî pe țară.

0 tehnologie care „a prins": 
tavanul de

Minerii de la Petrila au 
aplicat primii în Valea 
Jiului și în țară o nouă 
tehnologie de susținere în 
abatajele de cărbune: 
tavanul de rezistență.

Ce avantaje prezintă a- 
ceastă metodă, din mo
ment ce o aplică 95 la 
sută dintre formațiile 
care lucrează în abataje
le frontale cu susținere 
metalică ?

— La început, unii mi
neri, chiar maiștri și in
gineri nu-i acordau multe 
șanse de reușită — spu
ne Grigore Grăjdan, in
ginerul șef al minei. Pe 
parcurs, dovedindu-și din 
plin eficiența, a fost a- 
plicată de tot mai multe 
brigăzi, folosindu-se și tă
ierea cu combina acolo 
unde condițiile au per
mis. Astfel, aplicarea 
metodei de exploatare a 
cărbunelui sub tavan de

rezistentă
rezistență, în stratul III, 
a condus la realizarea u- 
nor productivități de peste 
9 tone/post, cu vîrfuri la 
unele brigăzi, care se or
ganizează mai bine, de 
12—13 tone/post. în ace
lași timp, metoda tavanu
lui de rezistență garan
tează siguranța deplină 
a abatajelor din punct 
de vedere al securității 
muncit Aplicată în pa
ralel cu generalizarea fo
losirii, pe stratele sub
țiri, a complexelor me
canizate de susținere și 
tăiere a cărbunelui, prin 
care s-au dublat produc- 
tivitățile față de metoda 
clasică de exploatare, 
tehnologia tavanului de 
rezistență se regăsește 
clar în sporurile de pro
ducție înregistrate de mi
na Petrila la extracția de 
cărbune.

Acțiuni ferme
9

Eustațiu Lungu este de 
mulți ani contabil șef Ia 
mina Petrila. Prin funcția 
sa, el se preocupă Stărui
tor, zi de zi, de buna gos
podărire și folosire a mij
loacelor materiale și fi
nanciare ale întreprinderii, 
de creșterea eficienței în
tregii activități.

— Indicațiile și orientă
rile date de secretarul ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
la plenara Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii 
din 4—5 mai a.c., privind 
încadrarea riguroasă în 
consumurile specifice, eco
nomisirea pe toate căile a 
materiilor prime, x materia
lelor, combustibilului și 
energiei ne angajează ferm 
și responsabil și pe noi, 
minerii. Ca urmare, comi
tetul de partid și comitetul 
sindicatului, consiliul oa
menilor muncii au inițiat 
o serie de măsuri vizînd 
folosirea cu grijă a mate-

pentru eficiență
rialelor, recuperarea și re- 
folosirea unora dintre ele, 
economisirea combustibi
lului și energiei electrice.

Astfel, consumul speci
fic de lemn de mină a fost 
redus, în patru luni și ju
mătate din acest an, cu 
0,1 mc/1000 tone 'de căr
bune, iar consumul de che
restea cu 0,1 mc/1000 tone; 
ne-am depășit cu 2,5 la 
sută planul de recuperare 
la armături metalice, iar 
la fier vechi cu 5 lâ sută; 
am înregistrat o economie 
de energie electrică de 
0,6 kWh/tona de cărbune, 
insemnînd o economie „la 
zi“ de 200 000 kWh. Cu 
toate măsurile și acțiunile 
întreprinse, am depășit 
cheltuielile la 1 000 lei pro
ducție, în principal pe 
seama costurilor cantități
lor mari de benzi de cau
ciuc folosite în transpor
tul cărbunelui în subteran, 
promovat pe scară largă 
în ultima vreme la mina 
Petrila.

PREGĂTIREA 
CADRELOR - 

O PERMANENȚĂ 
Comitetul de partid, 

consiliul oamenilor mun
cii și comitetul sindi
catului acordă toată a- 
tenția pregătirii forței 
de muncă, prin forme 
multiple de instruire și 
perfecționare. în pre
zent, la I. M. Petrila 
sînt în curs de desfă
șurare cursuri de califi
care în patru clase de 
mineri și în cîte una de 
lăcătuși și electricieni 
de mină, cursuri care 
se vor încheia la finele 
semestrului I a.c. De a- 
semenea, la nivelul în
treprinderii se organi
zează periodic cursuri 
de perfecționare cu 
șefii de brigăzi și de 
schimburi, cu maiștrii 
minieri și electromeca
nici. Temele dezbătute 
vizează probleme cu
rente ale extracției de 
cărbune.

Muncă spornică, in deplină siguranță
Întregul colectiv al mi

nei este conștient în a-și 
realiza sarcinile de plan 
în condițiile respectării ri
guroase, zi de zi, a Nor
melor Departamentale de 
Protecția Muncii în Indus
tria Minieră (N.D.P.M.LM.) 
și acționează în consecin
ță. „In acest sens, dăm 
o atenție cu totul deose
bită realizării unui aerai 
corespunzător în subte
ran, reieva inginerul Pa
vel Vladislav, șeful secto
rului aeraj. Lucrători ai 
colectivului nostru, îm
preună cu grupa de în
treținere condusă de loan 
Zglimbea, au finalizat re
cent unele lucrări de îm
bunătățire a aerajului în 
galeria direcțională din 
sectorul V, stratul IV, iar 
în prezent, cu sprijinul 
grupei de întreținere a iui 
Alexandru Lazov, execu
tăm o nouă legătură de 
aeraj între orizonturile

100 și 150, blocul II, sec
torul III. In vederea pre
venirii acumulărilor de 
metan, stația principală 
de degazare este plasată 
cu efective pe fiecare 
schimb. La orizontul 100, 
nou deschis, am execu
tat în prealabil degaza- 
rea zăcămîntului in blocul 
I, iar acum facem dega- 
zarea în blocul II, secto
rul IV, orizontul 50. De 
curind am fost dotați cu 
o nouă stație de telegri- 
zumetrie, care funcțio
nează la capacitate, cu 
toate capetele de detec
ție, și am organizat un 
nou cabinet de instructaj 
pe teme ale N.D.P.M.I.M., 
dotat cu aparatura nece
sară, unde organizăm 
frecvent instruiri intere
sante, eficiente. Ca urma
re a tuturor măsurilor 
întreprinse, de la începu
tul anului, numărul ac-

cidentelor a scăzut sensi
bil față de perioada co
respunzătoare a anului 
trecut, iar îmbolnăviri 
profesionale nu avem".

O componentă impor
tantă a N.D.P.M.I.M. o 
constituie activiiatea de 
revizii și reparații a agre
gatelor, utilajelor și in
stalațiilor, ceea ce asigu
ră fluență extracției de 
cărbune șî în același 
timp îi apără pe oameni 
de accidente. „Unele re
parații se efectuează în 
timpul producției, dar 
fără să o afecteze în 
vreun fel, sublinia ingi
nera Aurelia Bîrsan, însă 
altele se fac în zilele de 
repaus în activitatea de 
extracție, consemnîndu-se 
în rapoarte speciale că 
utilajele respective sînt 
în stare bună de funcțio
nare, deci nu vor da 
probleme celor care lu
crează cu ele“.

• La moderna cantină 
a minei Petrila servesc 
zilnic o masă gratuită, 
înaintea intrării în șut, 
1 800 de oameni.

• Un nou și modern 
cabinet de protecția mun
cii, dotat cu aparatura 
necesară instruirii mineri
lor pe teme ale 
N.D.P.M.I.M., a fost dat 
recent in folosință.

• De la începutul a- 
nului. s-au repartizat mi
nerilor 150 bilete de o- 
dihnă și tratament în sta
țiunile balneoclimaterice 
ale țării.

MINERII. 
DUPĂ ORELE 
CĂRBUNELUI

• Pină la 1 Mai, arăta 
Ion Păducel, secretarul co
mitetului U.T.C., organi
zația de tineret a minei 
a realizat 50 la sută din 
planul economic pe acest 
an, angajindu-se ca în 
cinstea Zilei minerului — 
6 August — să raporteze 
îndeplinirea sa integrală.

• Cenaclul „Venus", al 
clubului minerilor, prezin
tă periodic programe la 
căminul tineretului din 
Petrila. De asemenea, sînt 
apreciate spectacolele sus
ținute de formațiile de 
muzică populară și ușoa
ră, corul, grupul satiric, 
brigada artistică de agi
tație, formația de dansuri 
populare, de dans tema
tic și fanfara minerilor.

• Deltaplanistul Romeo 
Roșia, miner, a terminat 
de curînd un nou aparat 
și lucrează la altul, mo
dernizat, cu motor.

• Echipa de alpinism 
a minei a ocupat locul 7 
p- țară la Alpiniada de 
iarnă.

• Mina Petrila este pre
zentă în campionatul di
viziei A cu echipele de 
lupte și popice. Cu rezul
tate bune se înscriu și 
formațiile de box, judo și 
deltaplanism.

Pagină realizată de : 
DUMITRU GHEONEA 
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Ziarul „de azi"
vinde ■ ■ ■ mune

Pe platforma Rîu Mare-Retezat
(Urmare din pag. 1)

în perioada 20 martie — 
20 aprilie chioșcurile „Cen
tru",' „Piață", „Autogara", 
„Poarta zgurii", statia 
I.J.T.L. — centru, „Of“, 
„OM" și „nr. 63 magis
trală" din . Hunedoara nu 
au vîndut, . laolaltă, 3 750 
de exemplare din ziarele 
pe care le-au primit. Față 
de tirajul zilnic pe care-1 
primesc, aceasta reprezintă 
circa 4 la sutâ ziare ne- 
difuzate — un procent mai 
mare decît limita admisă. 
Două dintre chioșcuri — 
„Autogara" și „Poarta zgu
rii" ■— înregistrează „re
cordul", de 5,4 și, respec
tiv, 9 procente !

Pornind de la această 
stare de fapt, marți la ora 
prînzUlui, însoțiți de mer
ceologul I.C.S. mărfuri 
industriale Hunedoara care 
are între atribuții și vîn- 
zarea presei, am trecut 
pe. la cîteva dintre princi
palele unități 
a ziarelor din Hunedoara.

La chioșcul „Poarta zgu
rii", cel care nu a vîndut 
9 la sută din tirajul re
partizat, discutăm cu vîn
zătoarea Margareta Tășală.

— Ce s-a întîmplat de 
ați înregistrat în perioada 
20 martie — 
număr atît 
r.etîire ?

— Returele 
cînd ziarele 
La noi, dacă 
intrarea oamenilor în com
binat, ziarul nu se mai 
vinde.

Ccrcetînd .jurnalul zil
nic pe care vînzătoarea îl 
line, observăm că reture 
sînt doar în. anumite zile: 
nu s-au vîndut multe .exem
plare din edițiile din 7, 21 
și 22 aprilie.

— în 22 aprilie, ne spu
ne M. T.,' ziarele au sosit 
la chioșc după ora închi
derii. Celelalte zile coincid 
cu zilele libgre ale multor 
muncitori din combinat.

de vînzare

20 aprilie un 
de mare de

apar atunci 
sosesc tîrziu.
sosesc după

cu careIată o situație 
ne vom mai întîlni și Ia 
alte chioșcuri — la nr. 28 
O.M., la gară. în ziua de 
22 aprilie tirajul ziarului 
„Drumul 
era tras 
ora 3 dimineața. Ce 
întîmplat în acea, zi 
traseul tipografie — Oficiul 
de poștă Hunedoara, la 
care mașina cu ziare a 
sosit la ora 10 ? Am cerut 
explicații la Oficiul jude
țean de difuzare a presei. 
Răspunsul vădește imper
fecțiuni în acest sistem, 
imperfecțiuni pe care con
ducerea oficiului are dato
ria să le înlăture urgent.

La chioșcul din auto
gara, vînzătoarea Maria 
Kerekeș primește zilnic 
500 de exemplare din ace
lași ziar. La redeschiderea 
chioșcului, la ora 12,30, 
mai avea circa 100 exem
plare de vînzare. Deci vad 
foarte bun pentru a difuza 
ziarul. Dar returele din 
perioada de referință ?

— Oare sînt motivele de 
ați dat reture peste 5 la 
sută’ din tirajul pe care-1 
primește .chioșcul intr-o 
lună de zile ?

Un răspuns plauzibil la 
întrebare nu primim. Ni se 
spui.e în schimb că ziarele 
din 22 aprilie au sosit în 
23. Cum adică, Ia alte 
chioșcuri au sosit în 22. 
după ore 10,30, 
togară numai a

Ne întoarcem 
situația relatată 
reta Tășală — 
acestui chioșc 
cînd o parte din muncito
rii ce cumpără în mod 
obișnuit ziarul de aici au 
zi liberă. Credem că ase
menea situații . pot fi pre
văzute, cum de altfel pot 
fi prevăzute și altele, cum 
sînt plecările în concediu, 
în legătură cu aceasta am 
fi dorit să vedem cum

ziarul prin chioșcul 
piață și cel din

socialismului"
în întregime la 

s-a 
pe

iar in au- 
doua zi ?

puțin la 
de Marga- 
tirajul dat 

în zilele

vinde 
de la 
ția I.J.T.L. — centru.

— Nu putem vedea, 
tru că vânzătoarele 
pective sînt în concediu 
— ne spune însoțitoarea 

7 din partea I.C.S. mărfuri 
industriale. Ne-au venit în 
minte spusele tovarășei 
Veturiâ Lăseonescu, ofi
ciant presă la oficiul poș
tal local : „Acum trebuie 
să le comunic diminuarea 
de tiraj deoarece au 
(I.C.S.M.I. - n.n.) cîteva
.vânzătoare . în concediu".

Totuși, e vorba de două 
vaduri comerciale bune.

—- Nu v-ați gîndit încă 
cine să preia în acest 
timp în zonele - respective 
sarcina de a vinde ziare ? 

vom vinde 
Ceea ce 

chioșcul din

sta-

pen- 
res-

— în piață 
la tutungerie, 
vindem prin 
stația I.J.T.L. — centru vom 
încerca să desfacem prin- 
tr-o tonetă amplasată în 
centrul civic.

De ee în 
și nu printr-unul 
ganizele I.C.S.M.I. 
trul vechi ? — nu 
țeles.

Cele . relatate pînă 
ne arată că în drumul 
rului 
chioșc 
oameni 
zarea presei 
cialitate. Comitetul muni
cipal de partid Hunedoara 
ca și conducerea I.C.S. 
mărfuri industriale au re
zolvat multe din proble
mele difuzării presei în 
municipiu, de cînd aceasta 
a fost preluată de între
prinderile comerciale. Avem 
convingerea că și cele sem
nalate în ancheta de față 
vor constitui preocupări pe 
agenda de lucru a facto
rilor răspunzători de a- 
ceastă problemă și că ele 

rezolvarea cea 
astfel ca fie- 

să

nologiilor de lucru, a po
tențialului cadrelor teh- 
hico-inginerești, a tuturor 
colectivelor de muncă. în 
legătură eu aceasta este 
relevant faptul că în timp 
ce în luna martie la ex- 
cavațiile de la frontul Va
lea Mare — amonte s-a 
realizat o înaintare de 70 m, 
în lunile februarie și apri
lie, cu aceleași efective, 
dotări și condiții geologice, 
s-au obținut 55, și respec
tiv, 62 m. O asemenea 
stare de lucruri se află și 
la betonări mecanizate, 
unde, în timp ce la fron
tul Priză s-au betonat 200 
m în luna martie, în fe
bruarie și aprilie realiza
rea este de abia 120 m. 
Diferențe asemănătoare 
privind productivitatea și 
ritmul de lucru se află și 
Ia alte “ - -
spâne,, ceea ce a 
nat concluzii și

din 
mai
care

centrul 
din 
din 
am

civic
ma-
cen-

în-

aici 
zia- 

în 
încă 
vîn-

tipografie 
există 

tratează 
cu superfi-

vor primi 
mai bună,
-are ediție de ziar 
ajungă la oameni la timpul 
potrivit.

fronturi și tron- 
determi- 

măsuri 
menite să asigure impulsio- 

de orga
nizare și mobilizare.

în același 
supuse analizei 
bleme ale 
diicției și 
utilajelor 
lucru, ale 
plinei în 
încă lipsuri 
suri în repartizarea și uti
lizarea forței de muncă — 
în raport cu prioritățile 
lucrărilor — a mașinilor 
și instalațiilor, a potenția-

narea activității

timp au 
unele 

organizării 
muncii, folosirii 
și timpului de 

ordinii și disci- 
producție. Sînt 

și neajun-

fost 
pro- 
pro-

lului importantului corp 
tehnico-ingineresc și eco
nomic, în activitatea poli- 
tico-organizatorică și edu
cativă desfășurată de or
ganizațiile de partid, cu 
larga participare a organi
zațiilor de sindicat, U.T.C. 
și O.D.U.S. pentru educa
rea și mobilizarea tuturor 
colectivelor în direcția în
deplinirii exemplare a sar
cinilor de plan.

Apropierea termenului de 
punere în funcțiune a pri
melor obiective din cadrul 
platformei energetice Rîu 
Mare-Retezat se află, în 
prezent, sub semnul unei 
angajări maxime a între
gii activități de partid, a 
consiliului oamenilor mun
cii, al mobilizării tuturor 
forțelor umane și tehnice, 
care să asigure creșterea 
ritmului de lucru în fiecare 
formație, angajarea depli
nă a întregului potențial 
de care dispun colectivele.

Efectiv, punerea în func
țiune a centralei „Rete
zat", precum și a. celor din 
aval, a intrat în linie 
dreaptă. Ultimului tronson 
de timp trebuie să-i cores
pundă o angajare plenară 
și responsabilă în tot ce se 
întreprinde.

Acestui deziderat i-a răs
puns angajant ședința de 
lucru comună a Secreta
riatului Comitetului jude
țean de partid și activului 
de partid de pe platforma 
hidroenergetică de la Rîu 
Mare-Retezat.

Partenerilor externi 
articole tehnice 

diverse, de bună 
calitate

(Urmare din pag. 1)

„Zilele scriitorilor zărăndeni
Ieri s-a deschis, la clubul 

din Gurabarza, cea de-a 
doua ediție a prestigioasei 
manifestări hunedorene „Zi
lele scriitorilor zărăndeni". 
Organizată 
județean și 
de cultură 
cialistă și
orășenească Brad, actuala 
ediție se desfășoară sub 
genericul „Pe urmele lui 
Horea, Cloșca și Crișan", 
înscriindu-se emoționant în 
suita de manifestări cu

de comitetele 
orășenesc Brad 
și educație so-

de Biblioteca

a

care poporul nostru întîm- 
pină împlinirea a două 
secole de la marele act 
revoluționar, din 1784. La 
Gurabarza, Curechiu, Brad, 
Crișan, Țebea — pe vetrele 
de istorie 
au loc, 
mente 
tism, 
măreție
deni George Timcu, 
Lungu, Marcel Petrișor, 
loan Șerb,

ale Apusenilor 
în aceste zile, mo
de vibrant patrio- 
cărora le 

scriitorii
dau 

zărăn- 
Ioan

să folosesc mai eficient 
timpul de muncă disponi
bil, să-mi depășesc, pe 
schimb norma fizică cu 
circa 20 de covorașe". 
Maistrul Elisabeta Costan, 
șeful schimbului, s-a refe- 
ril la măsurile luate pri
vind dotarea secției cu . 
noi prese de mare produc
tivitate, valorificarea su
perioară a materiei prime, 
realizarea unor articole 
de cea mai bună calitate.

Caracteristica principală 
a activității colectivului 
este. înnoirea producției 
în vederea măririi numă
rului de articole destinate 
exportului, în condițiile re
ducerii consumului speci
fic de materii prime pe 
produs. Prin urmărirea -a- 
tentă a proceselor de 
fabricație, începînd de Tă 
prepararea plasticului, pre
sare, finisare ' ~ ~
ambalare, în 
pectării stricte 
giilor stabilite; 
rea celor mai 
citori 
ale producției, întreține
rea corespunzătoare ' â 
instalațiilor 
secția a 
rezultate 
în acest an, 
preciza 
șeful biroului 
ducție al cooperativei, s-au 
pregătit și oferit la export, 
prin întreprinderile de 
comerț exterior specializate, 
20 de noi produse, iar în 
scurt timp vor fi terminate 
matrițe pentru 
tipuri de covorașe

Colectivul 
„Progresul" 
nează cu toată hotărîrea 
pentru recuperarea restan
țelor înregistrate în luna 
aprilie, pentru îndeplinirea 
exemplară a planului la 
export pe 1984, penulti
mul an al cincinalului ca
lității și eficienței.

și pînă la 
scopul res- 
a tehnolo- 
repartiză- 

buni mun- 
la punctele cheie

corespunzătoare
și utilajelor, 

reușit să
tot

.Aurel

obțină 
mai bune, 
după cum 

Bălășoiu, 
tehnic-pro-

alte trei 
auto.

Cooperativei 
Deva acțio-

ION CIOCLEI

SĂPTĂMÎNĂ VIITOARE LA TELEVIZIUNE
DUMINICĂ, 20 MĂI

MAIVINERI, 25

Partea a Il-a (colbr) 
jurnal (parțial color) 
derea programului.

nai (parțial color) • 22,30 închide
rea programului.

Monogra- 
Iordania. 

15,35 Via- 
național

Maistrul Petru Vințan și electricianul Anuța
Pogar urmăresc buna funcționare a unor dulapuri din in
stalația distribloc a Secției preparație Petrila.

Reportaj ’84. Zile și 
„Sicilia- 

Aurel Baranga. Premieră
• 22,20 Telejurnal (par-
• 22,30 închiderea pro-

MARȚI, 22 MAI

MIERCURI, 23 MAI

CAMPANIA AG8ICOIÂ Dt PRIMĂVARĂ 
Toți cooperatorii în cimp, 

la întreținerea culturilor

(Urmare din *pag. 1)

cu intensitate recoltarea 
furajelor. Miercurea tre
cută s-a trecut la luarea 
primei coase de pe supra
fața de 12 ha semănată cu 
lucernă, aflată în apropie
rea fermei zootehnice. Re
colta adunată se va ames
teca cu paie de orz, rea- 
lizîndu-se astfel furaje de 
bună calitate pentru ani
male. S-au cosit șapte ha

și se preconizează ca pînă 
duminică să se încheie lu
crarea. în paralel, se mun
cește la recoltarea secarei 
pentru siloz. Pînă în pre
zent s-a lucrat cu un uti
laj de recoltat și cu patru 
remorci, reușindu-se să se 
însilozeze circa 100 tone 
secară pe zi. Unitatea are 
semănată cu secară o su
prafață de 33 ha ce se va 
recolta în întregime în 
cîteva zile.

Amendați pentru 
degradarea pășunii
Constatîndu-se că în re

petate rînduri unii cetă
țeni din satul Bretea Mu- 
reșană lasă porcii pe pă
șunea C.A.P. din locali
tate, pe care au degra-

dat-o prin rîmături, s-a 
treeut la aplicarea sanc
țiunilor legale.

între cei amendați se 
află Octavian Cărmăzan, 
Antonie Bozan, Petru Ro
șu, Matei Hui, Victor Rai 
și Aurel Achim. Sancțiu
nile aplicate sperăm că 
i-au lecuit atît pe cetă
țenii în cauză, cît și pe 
cei tentați să procedeze 
ca ei.*

,30 Să rezolvăm împreună. 
Consultații pentru elevii clasei a 
VIII-a • 9,00 Almanahul familiei •
9.30 De strajă patriei • 10,00 Muzi
ca pentru toți • 10,30 Viața satului 
(parțial color) • 11,45 Lumea copii
lor • 12,30 Telefilmotecg de ghioz
dan (color). „Arabela" — ultimul
episod • 13,00 Telex • 13,05 Album 
duminical * Ritmuri și melodii * 
Țara mea, țară de dor — muzică 
populară * Umor și muzică * Cas
cadorii risului * Cîntec de primă
vară * Desene animate * Drumuri 
printre amintiri * După-amiază la... 
varietăți. Spectacol cu public * 
Cîntecul și dansul pe meridiane * 
Curiozități folclorice * Teatru scurt. 
„Un musafir de pomină" — cu Flo
rin Piersic și Constantin Diplan ★ 
Secvența telespectatorului • 17,00 
Telesport (color). Rugby. România — 
Scoția. Transmisiune directă de la 
stadionul „23 August" din Capitală 
• 18,30 Micul ecran pentru cei 
mici. Acul și barosul. Adaptare 
după Ion Creangă • 18,50 1 001 de 
seri • 19,00 Telejurnal (parțial co
lor) * Sport • 19,15 Cîntarea Româ
niei (color) • 20,00 Film artistic (co
lor. „Ana și Hoțul". Premieră Tv. 
Producție a Casei de filme Cinci •
21.30 Varietăți muzicale • 21,50 Te
lejurnal (parțial color) * Sport • 
22,00 închiderea programului.

LUNI, 21 MAI
• 20,00 Telejurnal (parțial co

lor) * Sub semnul anului jubiliar » 
20,20 Actualitatea în economie • 
20,40 A patriei cinstire. Emisiune de 
versuri • 20,50 Copiii, minunea
lumii • 21,00 Film. „Ultima noapte 
de dragoste" (color). Inspirat din 
romanul lui Camil Petrescu „Ulti
ma noaste de dragoste, intiia noap
te de război". Producție a Casei 
de filme Trei • 21,45 La zi în 600 
de secunde • 21,55 Tezaur folclo
ric (parțial color) « 22,20 Telejur-

• 15,00 Telex • 15,05 Clubul ti
neretului • 15,25 Amfiteatru stu
dențesc • 15,50 Zimbetul copiilor e 
pacea lumii • 16,00 Agrozootehnia 
pe înțelesul tuturor • 16,20 Desene 
animate • 16,30 închiderea progra
mului • 20,00 Telejurnal (parțial 
color) • 20,20 Actualitatea în econo
mie • 20,35 
nopți • 20,50 Teatru Tv. 
na" — de 
Tv. (color) 
țial color) 
gramului.

e 15,00 Telex • 15,05 Universul 
femeilor • 15,30 Emisiune în limba 
maghiară (parțial color) • 16,30 în
chiderea programului a 20,00 Tele
jurnal (parțial color) * Sub semnul 
anului jubiliar • 20,20 Actualitatea 
în economie s 20,35 Forum politico- 
ideologic « 20,55 Film artistic. „Vîr- 
sta dragostei". O producție a studio
urilor argentiniene • 22,15 Telejur
nal (parțial color) * Sport e 22,30 
închiderea programului.

• 15,00 Telex o 15,05 
fii profesionale • 15,20
Coordonatele dezvoltării • 
ța culturală. Festivalul 
„Cîntarea României" — cadru larg 
de manifestare a muncii și creației 
• 15,50 La volan • 16,00 Emisiune 
in limba germană (parțial color) • 
16,30 închiderea programului • 20,00 
Telejurnal (parțial color) * Sub 
semnul anului jubiliar • 20,20 Ac
tualitatea în economie • 20,35 îm
pliniri și perspective • 21,10 Cadran 
mondial (parțial color) • 21,30 Film 
artistic. „Pași în viață" (color). Pre
mieră pe țară. Producție a studio
urilor poloneze « 22,20 Telejurnal 
(parțial color) • 22,30 închiderea 
programului.

SlMBATĂ, 26 MAI

JOI, 24 MAI

• 15,00 Telex e 15,05 Politehnica 
Tv. Fizică. Optima geometrică • 
15,20 Imagini argentiniene » 15,35 
Studioul tineretului • 16,20 Desene 
animate « 16,30 închiderea progra
mului « 20,00 Telejurnal (parțial co
lor) * Sub semnul anului jubiliar 
• 20,20 Actualitatea în economie • 
20,35 Laureați ai Festivalului na
țional „Cîntarea României". Emisiu
ne de folclor • 20,45 Memoria do
cumentelor. Mărturii străine despre 
unitatea românilor • 21,05 Patru 
decenii de cultură socialistă » 21,25 
Film serial. „Zborul vulturului".

• 13,30 Telex • 13,35 La sfîrșit 
de săptămînă (parțial color) * pin 
cîntecele Maramureșului cu Angela 
Buciu * Marile momente ale bale
tului * Ecranul copiilor : „Sunetul 
muzicii". Partea I * Desene animate 
* Tainele naturii... * Șah * Mag- 
netoscop muzical * Premii pentru 
Mihai Sugău * Surpriza muzicală 
a emisiunii * Ritmuri studențești — 
Galele „Amfiteatru" ★ Autograf mu
zical. Olimpia Panciu * Muppets * 
Telesport • 16,30 Sudan — o țară a 
Nilului • 16,45 Săptămînă politică 
@ 17,00 închiderea programului • 
19,00 Telejurnal (parțial color) *19,20 
Zimbete în floare: copiii • 19,40 
Teleenciclopedia • 20,10 Film se
rial. „Un august în flăcări"v Episo
dul 9 * 21,00 Meridianele umorului 
si <întecului ® 22,00 Telejurnal (par
țial color) * Sport • 22,15 Cîntec de 
primăvară • 23,00 închiderea pro
gramului.
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Pentru incetarea cursei inarmărilor
și a experiențelor nucleare

WASHINGTON 17 (Ager- 
pres). — Potrivit unui son
daj efectuat de Institutul 
Gallup la cererea ziarului 
„Los Angeles Times', 
ximativ 60 la sută di 
gătorii 
nuntă 
cursei
o consideră princi 
ză a agravării pr 
social-economice și o 
suri urgente pentru c 
ei.

•learizată recunoscută 
inclusiv 

ile puteri, a decla- 
Anker Joe-gensen. pre-

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

SPORT

1 ale- 
a meri ca ni se pre- 
pentru încetarea 

înarmărilor, pe care 
ola cao- 
taleaaefcr 

Tz3-

Bl
de toate statele.
de ma 
rat 
ședințele Partidului Social- 
Destocrat din Danemarca, 
îatr-ua imteevîe acordat 
ziarului .Belinîxi? Tiden- 

el a subiiniat ci parti- 
sâu milîțeazâ pentru 

nsforrrarea nordului Eu-

de*
M

0 MOSCOVA - După 
cum relatează agenția TA55, 
in S be-o de rest Ou ince- 
put pregăt rile in vederea 
io-a jiui unei sonde pină 
•a 8 k i-ometr. odincime. ni
se ce va depăși de 2—3 
or pe cee ce se forează 
m mod obișnuit in prezent. 
Sonde este destinată pros
pect un.Hor geologice, ur
mă- -ndu-se atit identificarea 
-nor rezerve de petrol sau 

de
ro

lustruire și asamblare, de 
ajutorul său puțind bene
fică unitățile industriei 
metalurgice, constructoare 
de mașini și de autotu
risme.

COPENHAGA 17 <A 
preș). — Nordul Enr 
trebuie să devină zonă

a *4

obținerea 
formarea

de

Bugetul militar britaaic

in continuă creștere
LONDRA 17 (Agerpres) 

— Cheltuielile militare ale 
Marii Britanii se vor ridi
ca, în anul fiscal curent, la 
17 miliarde lire sterline, 
depășind partenerii 
ropeni din NATO, 
cifră absolută, cît 
raport la numărul 
vuitori, dezvăluie
„Carte albă asupra apără
rii", publicată de guvernul 
de la Londra.

r britanic 
i creștere 
putere, in

gaze, cit și 
dote privind 
Cilor vechi.

O uzină constructoare
mașmi din Ural, pregătește 
instalația de foraj, care fa
ce posibilă chior atingerea 
une adincimi de 15 kilo
metri

0 BELGRAD. — In apro- 
perea orașului iugoslav 
Su boți ța, din Provincia Au
tonomă Voivodina, se con
struiește o nouă fabrică de 
îngrășăminte azotoase pen
tru agricultură. După cum 
relevă agenția Taniug, a- 
ceastă unitate, cea mai mo-, 
re de acest gen drn Iugo
slavia, va deveni operativă 
in anul viitor, urmînd să 
producă in jur de 500 000 
tone îngrășăminte azotoase 
pe an.

• începînd de astăzi și 
pînă duminică, 20 mai, se 
vor desfășura în Capitală 
întrecerile fazei finale a 
campionatului național de 
culturism individual și pe 
echipe. Concursul prelimi
nar la cele trei categorii 
de vîrstă — juniori mici, 
juniori mari și seniori — 
va avea loc în zilele de 13 
și 19 mai la Casa de cul
tură „Mihai Eminescu" a 
sectorului 2, iar finala se 
va disputa duminică, cu în
cepere de la ora 9,00, la 
Palatul sporturilor și cul
turii.

La actuala ediție a com
petiției, la fazele munici
pale, județene și zonale au 
participat 477 de sportivi

reprezentînd 34 de cluburi 
și asociații sportive.

• ROMA 17 (Agerpres) 
— In turul II al turneului 
internațional de tenis de 
la Roma, suedezul Joachim 
Nystroem l-a învins cu 
6—1, 6—3 pe italianul
Corrado Barazzutti, iar 
Andres Jarryd (Suedia) a 
dispus cu 6—3, 6—0 de 
Eddie Dibbs (S.U.A.).

Alte rezultate : Dickson 
(S.U.A.) — Gunthardt (El
veția) 6—1, 6—3 ; Slozil 
(Cehoslovacia) — Gunnar- 
sson (Suedia) 6—2, 4—6, 
6—4 ; Ocleppo (Italia) — 
Leconte (Franța) 6—4, 6—4; 
Sundstroem (Suedia) — Ilie 
Năstase (România) 3—6, 
6—2, 6—4. ■

săi eu- 
atit ca 
ți prin 
de lo- 
ultima

Baletul milil 
esîe in coolin' 
de la venirea 1 
1979, • actualului guvern
conservator, relevă agenția 
Taniug intr-o știre pe a- 
ceastâ temă. Sumele chel
tuite azi in Marea B.-ita- 
nie pentru forțele armate 
sini cu o cincime mai mari 
decrt cele alocate acum 
cinci ani. ceea ce provoa
că repetate critici din par
tea partidelor de opoziție.

Apel adresat Consiliului de Securitate 

de Comitetul Executiv al Organizației 

pentru Eliberarea Palestinei
TUNIS 17 (Agerpres). — 

Comitetul Executiv al Or
ganizației pentru Elibera
rea Palestinei a cerut con
vocarea . Consiliului de 
Securitate în legătură cu 
noile atacuri ale forțelor 
israeliene asupra taberei 
de refugiați palestinieni de 
la Ain Heloue, din apro
pierea -orașului Saida din

sudul Libanului. Intr-o de
clarație dată publicității Ia 
Tunis și reluată de agen
țiile MEN și France Presse. 
Comitetul Executiv al 
O.E.P. adresează un apel 
Consiliului de Securitate 
să acționeze pentru opri
rea unor asemenea acțiuni 
care provoacă victime în 
rindul populației civile.

Ș SOFIA. — Todor Jiv- 
kov, secretar general al 
C.C. al P.C. Bulgar, a a- 
vut convorbiri cu Gerardo 
Iglesias, secretar general 
al P.C. din Spania, care a 
întreprins o vizită in RP- 
Bulgaria. După cum rela
tează agenția BTA, in tim
pul convorbirilor au fost a- 
bordate o serie de aspecte 
ale relațiilor dintre cele 
două partide, ale mișcării 
comuniste și muncitorești, 
precum și unele probleme 
ale situației internaționale 
octuale.

misei O.N.U. pentru așe
zări umane. Cu acest pri
lej. sesiunea a lansat un 
apel larilor de a depune 
eforturi pent'u asigurarea 
de locuinfe și servicii socia
le populației soroce.

de circa trei ore, 
pe străzile cen- 

Luxemburgului, in 
protest împotriva 

Pieței

■ LIBREVILLE. - In ca
pitala Gabonului s-au în
cheiat lucrările sesiunii Co

■ LUXEMBURG. - Crteva 
sute de fermieri luxembur
ghezi au blocat, cu ajuto
rul a peste 200 de tractoa
re, timp 
circulația 
trate ale 
semn de
politicii agricole a 
comune, informează agen
ția Reuter.

O delegație a demon
stranților a cerut primului 
ministru al țării, Pierre Wer
ner, să exprime oficial, in 
numele fermierilor luxem
burghezi, protestul împotri
va politicii agricole a C.E.E.

„Zilnic, în lume mor de

La Roma — relatează 
„Frankfurter Allgemeine 
Zeitung" — a avut loc la 
începutul lunii trecute șe
dința anuală a Consiliului 
de administrație al Fon
dului O.N.U. pentru Copii 
(UNICEF). Cei aproape 500 
de delegați, reprezentînd 41 
de țări, ca și numeroși ob
servatori prezenți la lucrări 
au discutat probleme deo
sebit de grave.

Cifrele de care dispune 
UNICEF sînt înspăimîntă- 
toare. Directorul executiv 
al acestei organizații, Ja
mes P. Grant, a relevat în 
discursul său că zilnic în 
lume mor de foame circa

40 000 de copii, iar
40 000 suferă accidente 
de serioase încît 
valizi pentru 
vieții. Cele 342 
de dolari puși la 
U.N.I.C.E.F. în 1983 nu au

siți 
atît 
in-rămîn 

tot restul 
milioane 

dispoziția

0 VARȘOVIA - Situa
ția econom că a Poloniei 
s-a ca-ccte- zoi in luna a- 
pe, e prin c-eșterea in con- 
Onoare a producției indus
triale. dezvo sa-ea construe- 
țtuor ș> transporter tor. men- 
bnindu-se totodată tendin
țele pozitive din sectorul 
zootehnic. -e-a'eoza ogen- 
ba PAP

in comparație cu luna a- 
prille 1983. producția rec 

zată. vndută și încasată 
o crescut cu 4.8 la sutâ-

0 BELGRAD. — Specia
liștii iugoslavi de la uzi
na consL-ocroa e de mașini 
Jvo Lolo R bar" di Bel- 
g-ad au pus la punct pro- 
toclpji unui robot indus
trial m j.tîfunct onai. denu
mit JirotSO5" - 
ză agențîo Taniug 
bîl să r-d-ce 
greutote 
g-ome. acest 
destinat in princ-pa1 opera
țiilor dvt s stemele teh
nolog ce cote cuprind lu- 
crăr de sudură, vopsitor ie.

refatea-
Copa- 

obiecte în 
de 80-100 kilo- 

robot este

0 BEIJING. - Dezvol
tarea continuă a orașului 
Shanghai, cel mai mare 
centru industrial al R.P- 
Chineze, arată agenția Chi
na Nouă, este evidențiată 
intre artele de faptul că, 
în prezent, aici se reali
zează intr-un minut 40 000 
LWh de energie electrică, 
10 tone de oțel, opt tone 
de laminate din oțel și pa
tru tone de ciment Statis
ticile — arată agenția — 
ustrează deopotrivă progre

sul înregistrat in domeniul 
producției bunurilor de con
sum : un minut la Shang- 
ha înseamnă, astfel, patru 
televizoare, 
cinci mașini

In ultimii 
orașului s-a 
noi sectoare 
domenii de vîrl ale tehnicii, 
cum ar fi producția de 
computere, componente e- 
lectronice, sticlă optică, e- 
chipamente oentru aviația 
evită și mașinî-unefte de 
mare precizie. Numele o- 
rașului se leagă acum și 
de petrochimie și producția 
de autovehicule.

10 biciclete, 
de cusut.
ani, industria 
îmbogățit cu 

reprezentind

ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJE ALBA IULIA

ÎNCADREAZĂ URGENT
URMĂTORUL PERSONAL :

• strungari categoriile 2-5
• frezori categoriile 2-5
• borwerkiști categoriile 2-5
Informații la biroul personal-învâțămînt-re- 

tribuire al întreprinderii - telefon 13673, inte
rior 132.

CENTRUL DE SEMINȚE ORAȘTIE
ÎNCADREAZĂ

• inginer mecanic agricol principal, în con
formitate cu legea 2/1971.

■ BISSAU. - La Bissau 
s-au încheiat lucrările pri
mei sesiuni a Adunării Na
ționale Populare din Gui- 
neea-Bissau. Deputății foru
lui suprem legislativ au apro
bat noua Constituție a țării 
și au ales Consiliul de Stat, 
format din 15 membri, ca
re va exercita puterea exe
cutivă intre 
meatului. In 
ședințe al 
Stat a fost
nardo Vieira. Ca președinte 
al Adunării Naționale Popu
lare a fost aleasă Carmen 
Pereira, relateară agenția 
guineeză de presă.

sesiunile parla- 
funcția de pre- 
Consiliulut de 

ales Joao Ber-

| WASHINGTON. - In
tr-o alocuțiune rostită la 
Washington, unde a intre- 
prins o vizită oficială, pre
ședintele Mexicului, Miguel

foame 40 000

al în lume, sînt necesare 
fonduri în valoare de 500 
milioane dolari.

Șefa 
german 
a atras 
rea sa

Comitetului vest- 
pentru U.N.I.C.E.F. 
atenția în cuvînta- 
asupra ratei mor-

DIN PRESA STRĂINĂ

fost nici pe departe su- 
ficienți pentru lichidarea 
acestui flagel, sau pentru 
realizarea sutelor de pro
grame ale organizației vi- 
zînd ajutonarea copiilor. 
Grant a arătat că, numai 
pentru vaccinarea tuturor 
copiilor care se nasc anu-

talității infantile deosebit 
de ridicate 
curs de 
U.N.I.C.E.F.,

în țările în 
dezvoltare, 

a arătat vor
bitoarea, își desfășoară ac
tivitatea acolo „unde nici 
o altă organizație nu-și 
asumă răspunderea, acolo 
unde există cea mai mare

de la Madrid Hurtado, a 
relevat imperativul unei re
zolvări politice a probleme
lor conflictuale din Ameri
ca Centrală. Susținem dia
logul și soluționarea nego
ciată a crizei din regiune 
și respingem „schemele mi
litare", care nu fac decît 
să pună in pericol securi
tatea și dezvoltarea țărilor 
centramericane — a spus 
șeful statului mexican. E- 
forturile „Grupului de la 
Contadora" — a adăugat 
el — au ca obiectiv reali
zarea unor compromisuri 
viabile, care să asigure o 
rezolvare pașnică a crizei 
din America Centrală.

Președintele mexican a 
evidențiat, pe de altă par
te, necesitatea stabilirii u- 
nor noi forme de coopera
re Nord-Sud, în sprijinul 
progresului economic și so
cial al țârilor în curs de 
dezvoltare.

de copii“

ac-sărăcie. U.N.I.C.E.F. 
ționează în interesul oame
nilor care încă nu și-au 
găsit o cale proprie ce 
i-ar putea scoate din mi
zerie" .

Cunoscuta actriță norve
giană Liv Ulmann, care 
s-a întors de curînd din- 
tr-o vizită de informare din 
Mali, a prezentat date 
cutremurătoare despre si
tuația copiilor din acest 
stat african, greu lovit 
de foamete și a cerut in
sistent țărilor bogate să

Relații suplimentare la telefon 40071, Orâștie

Str. V.l. Lenîn, Nr. 6

acționeze mai energic pen
tru a le veni în ajutor.

i(Agerpres)

GRUPUL ÎNTREPRINDERILOR 
DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ 

SI LOCATIVĂ HUNEDOARA-DEVA

ÎNCADREAZĂ URGENT
• CONTROLORI POARTĂ (paznici) - bărbați 

cu îndeplinirea următoarelor condiții :
- absolvenți de școală generală 

*- stagiul militar satisfăcut
- domiciliul stabil în Deva
- vîrsta 21-40 ani

-mica-"
publicitate

VÎNZĂRI

• Vind urgent, preț conve
nabil, apartament 3 camere, 
cărămidă, Hunedoara, strada 
Arenei 1, apartament 9, etajul 
II, situat în spatele cinemato
grafului „Modern". Informații 
la apartamentul 6. Telefon 
11732. (743)

• Vind apartament două ca
mere, cărămidă, gaze. Deva, 
strada Minerului, bloc 26, a- 
partament 18. Telefon 22733.

(772)
• Vind apartament două ca

mere decomandate, anexe, con
fort I sporit, cărămidă, gaze. 
Deva, Minerului, bloc P 2, eta
jul I, telefon 20872, orele 17— 
20. (760)

• Vind apartament două ca
mere, Deva, B-dul Bălcescu,

bloc 2 B, apartament 10, orele 
18—21. (770)
• Vind casă 7 camere (curte, 

gradină), mobilă stil, pian. O- 
răștie, strada Grivița Roșie nr. 
3. (767)

• Vind cărucior import, pen
tru copil, Deva, telefon 17506, 
după-amiază. (773)

• Vind urgent apartament 
trei camere, confort I. Deva, 
telefon 28641, zilnic. (774)
• Vind Skoda S 100. Deva, 

telefon 20911, după orele 10.
(779)

DECES
și ne- 
durere

• Ileana, soție, copiii 
poții anunță cu adincă 
încetarea din viață, după o 
grea suferință a iubitului lor

Igreț Petru, 
in vîrstă de 55 ani.

înhumarea — astăzi, ora 16, 
la cimitirul din Brad.

Amintirea Iui va rămîne veș
nic vie in inimile noastre.
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