
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ! E

[jUOtTUL HU«DClBâ]

ORGAN AL COMITETULUI JUDEȚEAN HUMEDOARA AL P C R 
Șl AL CONSILIULUI POPULAR JUDEȚEAN

Anul XXXVI, nr. 8 250 MARȚI, 22 MAI 1984 4 pagini — 50 bani

CUViNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

LA PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL AL AGRICULTURII, 

INDUSTRIEI ALIMENTARE, SILVICULTURII Șl GOSPODĂRIRII APELOR 

Amplu și mobilizator program de acțiune
pentru obținerea unor producții 

agricole superioare
Subliniind sarcinile ce 

revin lucrătorilor ogoarelor 
în acest an, în cuvîntarea 
rostită la plenara Consiliu
lui Național al Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Sil
viculturii și Gospodăririi 
Apelor, secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a rele
vat, între altele : „Să lu
crăm în așa fel îneît a- 
gricultura noastră să se 
poată prezenta la a 40-a 
aniversare a revoluției și 
la al XlII-lea Congres al 
partidului cu succese re
marcabile, cu producții re
cord, cu noi și importante 
progrese în creșterea rolu
lui și contribuției sale la 
dezvoltarea generală a pa
triei noastre, la ridicarea 
bunăstării poporului !". în
făptuirii acestor imperative 
trebuie să le fie subordo
nate toate eforturile orga
nelor și organizațiilor de 
partid, conducerilor unită
ților agricole, cadrelor teh
nice și tuturor lucrătorilor 
din agricultura județului 
nostru, care sînt chemați

să asigure obținerea unor 
producții record și realiza
rea în cele mai bune con
diții a programului de au- 
toconducere și autoaprovi- 
zionare teritorială.

Acționînd în lumina sar
cinilor și orientărilor date 
de secretarul general al 
partidului, țăranii coope
ratori, mecanizatorii și ca
drele tehnice au acționat 
cu răspundere pentru efec
tuarea la un nivel agro
tehnic superior a tnsămin- 
țărilor de primăvară, pu- 
nînd accentul pe calitatea 
lucrărilor de pregătire a 
terenului și pe respectarea 
densităților stabilite la fie
care cultură. Ca urmare, 
plantele au o bună răsărire 
și dezvoltare, acum hotă- 
rîtoare fiind măsurile în
treprinse pentru mobiliza
rea tuturor locuitorilor sa
telor la întreținerea exem
plară a culturilor. In acest 
scop este necesar — așa 
cum a cerut secretarul ge
neral al partidului — să 
fie efectuate cel puțin cîte 
trei prașile pe toate supra-

fețele, asigUrind participa
rea activă, în spirit de or
dine și disciplină, a în
tregii țărănimi la întreți
nerea culturilor. în același 
timp, este necesar să fie 
încheiate grabnic în toa
te unitățile agricole lucră
rile de plantare a legu
melor. Deoarece unele su
prafețe au fost afectate de 
revărsarea apelor, se im
pune operativitate maximă 
la reinsămînțarea acestora, 
astfel incit Întregul fond 
funciar să fie folosit rațio
nal, să se realizeze in
tegral planul la fiecare 
cultură. O atenție aparte 
să fie acordată folosirii ju
dicioase a amenajărilor 
pentru irigații, asigurînd 
buna funcționare a 
ror instalațiilor.

A fost subliniată, 
semene®, necesitatea 
gătirii ireproșabile,
toate aspectele, a campa
niei de strîngere a recol
tei de cereale păioase, e- 
xistînd condiții ca orzul să 
fie strîns în cel mult 4—5 
zile, iar griul în 8-10 zile. 
In vederea evitării orică
ror pierderi, utilajele tre
buie să fie bine reparate 
și revizuite, iar mecaniza
torii temeinic instraiți. O 
grijă deosebită se cere la 
strângerea separată și de-

tutu-

de a- 
pre- 
sub

CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ

La prășitul culturilor - 
toți locuitorii satelor!

Contractele - onorate prompt, 
cît mai eficient

Unul dintre obiectivele 
prioritare în producție la 
Țesătoria de mătase Deva 
îl constituie îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor canti
tative și calitative din acest 
an în domeniul expor
tului — cerință sub
liniată din nou de se
cretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la recenta ple
nară a Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii. 
Ce se poate spune după 
patra luni și jumătate cîte 
au trecut din acest an, 
cum a fost îndeplinit pla
nul la export ?

Am primit informații de 
la ing. Zoița Mătăsaru, di
rectorul adjunct al țesăto- 
riei.

— întregul nostru colec
tiv a acționat cu fermitate 
pentru onorarea exemplară 
a contractelor încheiate cu 
partenerii de peste hotare.

Realizările obținute sînt 
bune și reflectă eforturile 
stăruitoare depuse de la 
începutul anului. în uni
tăți fizice, pe primul tri
mestru al anului, planul

petitivității, al creșterii e* 
ficienței exportului pe piața 
externă, de aceea îi acor
dăm maximă atenție. Nu 
avem, pînă la această dată, 
nici o reclamație din partea

ACTIVITATEA DE EXPORT 
calitate • dinamism • eficiența

la export a fost depășit cu 
189 000 mp țesături, iar în 
aprilie cu 90 000 mp. De
pășiri de plan avem și de 
la începutul acestei luni.

— Cum este organizată, 
condusă și urmărită pro
ducția de export ?

— Prin măsurile luate 
ne-am asigurat condiții 
deosebite de lucru, urmă
rim permanent calitatea 
țesăturii, metrajul, marca
rea, ambalarea. Calitatea 
produselor este astăzi ele
mentul primordial al com

beneficiarilor noștri. Ne 
îngrijorează doar faptul că 
la sfîrșitul lunii mai vom 
încheia ultima comandă 
primită prin întreprinderea 
de comerț exterior „Ro- 
mânoexport“. Așteptăm cît 
mai urgent altele.

Inginerul șef Cornelia 
Bălan s-a referit la pers
pectiva colectivului țesă- 
toriei de a penetra pe noi

L. BRAICA

(Continuare in pag. a 2-a)
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DIN CRONICA ÎNTRECERII SOCIALISTE

Minerii 
de la Paroșeni au 
îndeplinit planul 

pe cinci luni

ieri lucrind, 
contul lunii

mari sporuri

Produse siderurgice 
peste prevederi

Insuflețiți de prețioasele 
orientări și indicații cu
prinse în cuvîntarea rosti
tă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, Ia plena
ra Consiliului Național al 
Agriculturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor, ferm 
hotărîți să le traducă e- 
xemplar în viață, coopera-

satul Cărpiniș, conduși de 
brigadiera Emilia Bembea 
și Elisabeta Gridan, șefa 
de echipă, au terminat 
prașila I manuală la sfecla 
de zahăr pe întreaga su
prafață ce le-a fost repar
tizată. La această unitate 
prima prașilă la sfecla fu
rajeră s-a terminat, iar la 
cea de zahăr săpatul se 
desfășoară în ritm înalt.

(Continuare in pag. a 4-a)
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Hotâriți să răspundă 
prin fapte demne de mun
că vibrantei chemări a 
secretarului general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Mine
rul de Onoare al țării, de 
a da patriei tot mai mult 
cărbune, minerii de la Pa
roșeni și-au amplificat in 
ultima vreme preocupă
rile și strădaniile în a- 
bataje, reușind să extra
gă zilnic însemnate can
tități de cărbune peste 
sarcinile de plan. Cu spo
rul de producție înregis
trat în schimbul I al zi
lei de ieri, acest destoi
nic colectiv de mineri a 
ridicat la 9 500 tone can
titatea de cărbune extra
să peste prevederile de 
plan de la începutul lunii 
mai, rotunjind la 26 000 
tone producția realizată 
suplimentar în cele patru 
luni și două decade din 
an. Cu această cantitate 
de cărbune, minerii de la 
Paroșeni raportează în
deplinirea planului ta pro
ducția fizică de cărbune 
Pe cele cinci luni ale a-

nului, de 
practic, în 
viitoare.

Cele mai 
de producție pe luna mai
le-au obținut colectivele 
sectoarelor I, cu peste 
5 000 tone, III — 2 700 
tone, IV — 1 200 tone și 
II — 600 tone. Se eviden
țiază in mod deosebit în
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muncă brigăzile conduse 
de Constantin Ciobănoiu, 
care a realizat și. randa
mente de 35 tone/post, 
Meszaros Gavrilă, cu 20— 
25 tone post. Nicolae An- 
drașic, Fazakas Francisc 
Mihai Șchiopu. care au 
înregistrat, de asemenea 
randamente superioare 
complexele mecanizate 
care le exploatează în 
bataje.

cu
pe
a-

Colectivul de oameni 
al muncii din cadrul uzi
nei cocsochimice a C.S. 
Hunedoara acționează cu 
abnegație și dăruire în 
producție, obținind con
stant însemnate depășiri 
de plan. Ca urmare a 
măsurilor întreprinse pe 
linia organizării muncii, 
exploatării și întreținerii 
capacităților de produc
ție, a muncii perseveren
te a lucrătorilor din toa
te secțiile, de la începu
tul anului, 
realizate peste 
de plan mai
7 000 tone 
lurgic, 350 
runțit, 32 
chimice, 1 
duse distilate din gudron 
De asemenea, în perioa
da celor patru luni si 
două decade din an au 
fost economisite peste 
6 000 tone de cărbune 
Pentru cocs și au fost !• 
vrate la export aproap- 
1 100 tone de benzen brut 
sporuri de producție ob
ținute în principal pe sea 
ma creșterii productivity 
ții muncii, cu peste 26 
la sută față de plan.

aici au fost 
sarcinile 

mult de 
de cocs meta
foric cocs mă- 
tone produse 

100 toție pro-
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Etapa județeană a concursului

de glorii, (t

torii, mecanizatorii și spe
cialiștii din unitățile ce a- 
parțin Consiliului unic a- 
groindustrial Simeria acțio
nează cu hărnicie și răs
pundere pentru efectuarea 
în timp optim și la un ni
vel calitativ superior a lu
crărilor agricole.

Cornel Tărăpoancă, ingi
nerul șef al Cooperativei 
agricole de producție din 
Rapoltu Mare, ne spunea :

— Pînă acum am efec
tuat prima prașilă meca
nică pe suprafața cultiva
tă cu sfeclă de zahăr, lu
crare pe care a realizat-o 
mecanizatorul Șerban Titu. 
Am început prașila I ma
nuală a acestei culturi, pî
nă duminică seara fiind să
pate opt hectare. Vom in
sista pentru mobilizarea 
mai puternică la muncă a 
membrilor cooperatori.

Și la Cooperativa agrico
lă de producție din Sime
ria, duminică a fost o zi 
de lucru. Cooperatorii din

bucurindu-se de participa
rea numeroasă a coopera
torilor. Duminică s-a mun
cit și la recoltarea și însi- 
lozarea furajelor. în spri
jinul mecanizatorilor din 
Simeria au venit și lucră
torii formațiilor din Tîmpa, 
Bobîlna și Rapoltu Mare, 
iar pe mașina de recoltat 
a muncit șeful secției de 
mecanizare din Simeria, 
Ilie Giura. în. grădina de 
legume echipele conduse 
de Silvia Iordate și Ana 
Medrea au continuat plan
tarea vergel și a ardeiului, 
iar instalația de irigat a 
funcționat fără întreru
pere.

S-a muncit cu mult spor 
și maximă grijă pentru 
soarta recoltei și la C.A.P. 
Tîmpa. Duminică, aici au 
fost efectuate tratamentul 
chimic al sfeclei de zahăr,

TRAIAN SONDOR

(Continuare in pag. a 2-a)
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Istoria contemporană, des
tinul nou al României, ca 
și momentele mari, hotări- 
toare ale luptei poporului 
nostru de-a lungul secole
lor au constituit, in aceas
tă primăvară, pentru sute 
și sute de tineri di-n județ, 
tema unei antrenante și 
educative întreceri, desfășu
rate sub genericul „Am de 
glorii, ani de lumină". A- 
vind drept scop cunoaște
rea tradițiilor de luptă ale 
poporului' român pentru li
bertate, unitate și indepen
dență, a semnificațiilor re
voluției de eliberare socia
lă și națională, antifascistă 
și antiimperialistă de la 23 
August 1944, ca și izbinzile 
cucerite de noua noastră 
societate, întrecerea „Ani 
de glorii, ani de lumină" 
s-a desfășurat în școli și 
unități economice, pe lo
calități și zone, cîștigătorii 
fazelor municipale și pe 
C.U.A.S.C. întîlnindu-se, du
minică, în etapa județeană.

Organizată de Comitetul 
județean de cultură și edu
cație socialistă, Consiliul

județean ol sindicatelor, 
Comitetul județean al 
U.T.C., Consiliul județean 
al Organizației piod^rilor. 
Inspectoratul școlar jude
țean și de alți factori edu
caționali, etapa de dumini
că a reunit, pe 
sei de cultură 
șapte echipaje, 
tind

scena Ca- 
din Deva, 

reprezen- 
localitățile Băcia, Be- 

tiu. Brad, Hațeg, Hunedoa-

ra. Petrila și Zam. Desfășu
rată sub forma întrecerilor 
gen „cine știe, ciștigă", fa
za județeană a fost — atit 
pentru corvcurenți, care au 
dovedit o bună cunoaștere 
a istoriei patriei și a do
cumentelor partidului și 
statului nostru, cit și pentru 
sutele de spectatori — o 
manifestare politico-educa- 
tivă cu reale rosturi în cul-

tivarea mindriei patriotice 
față de trecutul glorios al 
poporului nostru, față de 
ctitoriile noii Românii din 
cei 40 de ani de libertate 

Atmosfera de întrecere 
menținută mai ales de sus
ținătorii echipajelor din

LUCIA LICIU

(Continuare in pag. a 2-a)
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Reparațiile capitale in siderurgie 
la timp și de calitate

Agenda de lucru pe 1984 
a colectivului întreprinde
rii de antrepriză pentru 
construcții și reparații si
derurgice (I.A.CRS.) Hu
nedoara cuprinde între lu
crările de maximă necesi
tate executarea unui vo
lum important de repara
ții capitale la diverse o- 
biective siderurgice din 
C.S.H. Valoarea reparații
lor se ridică la cîteva sute 
de milioane lei.

— Fizic, graficele prevăd 
un număr de 26 obiective 
la care se execută repara
ții capitale — preciza ing. 
Ludvig Mudrețchi. Pînă 
acum s-a terminat linia de 
laminare de la blumingul 
de 1000 mm, cu 8 zile mai 
devreme. într-un termen 
foarte scurt (martie-apri- 
lie), cu 10 zile mai repede 
decît prevedeau graficele, 
s-au încheiat și lucrările la 
O.S.M. I. Ele au constat în 
schimbarea grinzilor de ru
lare și, parțial, consolida- 

acoperișului. Aceasta a 
una din lucrările cele 
grele. Pentru schimba- 
grinzilor de rulare a 
necesară introducerea

în perimetrul siderurgic al
Hunedoarei.

— Sînt 5 echipe de lă
cătuși cu care am acționat 
in diferite puncte ale fur
nalului. Echipele conduse 
de Gbeorghe Anatolie și 
Pop Erno au demontat deja 
aparatul de încărcare. e- 
lementele de la cupolă, in
stalația de rărire de pe 
furnal. instalația de insu
flat și utilajele existente. 
în prezent se execută lu
crările de pregătire în ve
derea demontării elemente
lor de rărire de la partea 
inferioară a furnalului — 
etalai, creuzet și vatră.

Constructorii simt botă- 
rîți să execute reparațiile 
capitale la timp și de benă 
calitate — așa cum reco
manda secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. la re
centa plenară a Consiliului 
Național al Oamenilor 
Muncii —. asigurând ast
fel continuitate și eficientă 
în funcționarea agregatelor 
siderurgice. Instalatorii con
duși de 
lucrat la 
stalatiei

traseul: lăcătuși — insta
latori — zidari. La caupe- 
rul nr. 3, aflat și el în 
R K_, echipa lui Dumitra

mine toate operațiile

tru a preda lucrarea la în- 
ădire. Conducta de aer 
cald a fost deja pre- 
gătită și predată zida
rilor — șamotori. O parte 
din constructorii conduși 
de maistrul Simo Ianaș se 
află in interiorul conduc
tei și o căptușesc cu că
rămidă refractară. Alții au 
preluat de la Anatobe și 
Pop partea inferioară a 
furnalului șî se pregătesc 
pentru executarea operației 
numită -pușcarea ursului*. 
Este un strat de fontă so
lidificată pe vatra furna
lului. gros de circa un 
metru, care trebuie înlă
turat.

In partea superioară a 
furnalului, la înălțime Cși 
la propriu și la figurat), 
echipa lui Banto Francisc 
lucrează la ansarr.olarea 
mantalei furnalului. După 
cum o tac, noul blindaj al 
fumaln’ui va avea trăini-

Eforturi pentru o tot moi buna 
gospodărire și înfrumusețare

Vizitatorii care intră în 
județul nostru pe D.N. 7, 
de la Aurel Vlaicu spre 
Deva, au prilejul să con
state buna gospodărire a 
acestui traseu.

Alături de aspectul edi- 
litar-gospodăresc al locali
tăților de pe traseu, vom 
prezenta și condițiile ce 
sînt oferite pentru odihnă, 
agrement, tratament bal
near. masă etc.

Primul popas îl facem la 
Campingul turistic „Izvorul 
rece*. Este o unitate, am 
putea spune, model, bine 
aprovizionată, care asigură 
meniuri de cea mai bună 
calitate, servite de un per
sonal bine coordonat și 
pregătit de responsabilul 
unității, Radu Florea. Uni
tatea. igienizată de curând, 
are un aspect plăcut, atră
gător. Pentru asigurarea 
unor meniuri bogate și va
riate. aici există o miero- 
fermă anexă.

Pornind din D.N

Și gospodărirea 
a satelor 

Geoagiu-sat. 
doar cîteva din 
luate

rățenia i 
exemplară 
Gelmar 
Amintim 
măsurile 
sezon pentru ca 
muncii veniți în 
la odihnă și tratament să

în

Ș*
în acest 

oamenii 
stațiune

RAID PE 
TRASEELE TURISTICE

se simtă cit mai bine, să-și 
refacă sănătatea și forța 
de muncă. în acest scop 
toate spațiile de odihnă și 
de alimentație au fost zu
grăvite și igienizate, mobi
lierul reparat, zonele verzi 
din stațiune arată „ca o- 
glinda" (au fost plantați 
peste 300 pomi șî arbuști 
fructiferi : s-a asigurat fon
dul de mărfuri și alimente 
necesare întregii perioade, 
avindu-se în vedere calita
tea și prospețimea produ
selor ce se desfac în uni
tățile stațiunii). Demn de

remarcat și faptul că 
incinta Complexului „Dia
na" a fost amenajată și 
dată în funcțiune o secție 
de tratament pentru cardio
logie, ceea ce constituie o 
noutate în activitatea 
tratament a stațiunii.

în drumul spre Deva, la 
punctul turistic din apro
pierea Orăștieî, vizitatorul 
poate admira popasul „Po
ienița" amenajat și aprovi
zionat cu gustări de calita
te.

Am făcut ultimul popas 
la Campingul Strei al O.J.T. 
Și aici preocupări ca totul 
să fie pus la punct: ame
najarea zonei verzi și a că
suțelor, plantarea florilor, 
vopsirea băncilor și a scau
nelor, amenajarea zonelor 
din jurul restaurantului cu 
umbrele multicolore, cură
țenie, ordine. Aici se sim
te mîna bunului gospodar, 
oferindu-se posibilitatea vi
zitatorilor să petreacă ore 
plăcute de destindere și 
recreere.

VASILE PÂȚAN

de

15,00 Telex 
15,05 Clubul 
15,25 Amfiteaț

Galele J
15.50 Zimbelul 

pacea Iu 
de cinte

16,00 Agrozoo] 
țelesul

16.20 Desene
16.30 Muzică

stgumenț 
16,40 Noi și d 
17,00 Fotbal.

România 
mațiile I 
Steaua I 
Transmit 
Stadionil 
din Cad 
ză: PubI

18.50 închideți 
lui. I

20,00 Telejurd 
lor) I

20.20 Actualii!
mie I

20,35 Reportai 
nopți 1

20.50 Teatru ■ 
de Aurel 
lor). Prl

22.20 Telejuril
lor) J

22.30 Inchidșfl
lui. I

rea 
fost 
mai 
rea 
fost
grinzilor secundare legate 
de stîlpi, în vederea spri
jinirii fermelor de acoperiș, 
în hala cuptoarelor, unde 
spațiul n-a permis folosi
rea macaralei, operațiile 
s-au executat în întregime 
manual. în timpul acestor 
reparații cuptoarele au con
tinuat să producă oțel, 
fiind oprite scurt timp nu
mai cîte două, în funcție 
de înaintarea lucrărilor.

Ce lucrări s-au executat 
pînă în prezent și ce fac 
constructorii în aceste zile? 
Ne răspunde maistrul Flo- 
rea Velea, om cu bogată 
experiență, care și-a petre- 
vut două treimi din vîrstă

>a Gc 
rii pot

MARIN NEGOfTA

de trecere de la

Nico
•reze
Iuliu

chipa s< 
pura rea 
execută 
dorului
sacul de praf la furnal și 
înlocuirea parțială a difu
zorului din sacul de praf. 
Apoi ? „Vom trece ime
diat la demontarea venti
latorului vechi și vom 
monta unul nou*.

Lucrările trec dintr-o 
mină în alta, de regulă pe

CAMPAMA AGRICOLA DE PRIMĂVARA

Unii au terminat prașila a ll-az 
alții nu au început-o nici pe prima

La C.A.P. Valea Sîngeor- 
giului, culturile de grîu. 
orz, sfeclă și porumb sînt 
promițătoare, toate lucră
rile fiind executate la timp 
și de calitate, inclusiv erbi- 
cidarea și fertilizarea. A 
început, de asemenea, pra
șila I la sfecla furajeră. 
Unii membri cooperatori, 
cum sînt Cenuța Grecu, 
Viorica Grozoni, loan Ine- 
loi, Gruițâ Marinescu, 
Gheorghița Visarinescu, lu
crând cu hărnicie au și ter
minat prașila I. Printre 
cei care au terminat pra
șila I se mai numără și 
pensionarii Aurelia Lăscoi, 
Ion Ineloi, Ion Căin, foștii 
președinți ai C.Ă.P. Nicoiae 
Bogdan și Ieronim Enășoi. 
precum și Ion Avramescu. 
membru în consiliul de 
conducere al cooperativei 
și îngrijitorul Ion Grecu, 
iar Vaier Marinescu a ter
minat și prașila a Iî-a.

Sînt însă și unii coope-

La prășitul
(Urmare din pag. 1)

ratori ca Eugen Vișoi. fost 
președinte al CAP. Cor
nel Ineloi (familie tînirăX 
Otilia Ineloi — gestionară 
la magazinul sătesc din 
localitate. Maria Potroacă, 
îndrumătoare Ia centrul de 

laptelui. Lazăr 
Vișoi. Sebastian Vișoi. Si- 
mion Ocolișan, Firuța Ma
rian, care nu au început 
nici prașila L motiv pentru 
care, în mod legal, au fost 
amendați de către condu
cerea C.A.P.

Dumi 
mai har 
ratori ai 
pe 2 ha 
nii s-au 
siliului 
duși de Alexandru Flores- 
cu, brigadier zootehnic. 
Alți membri cooperatori au 
participat la tunsul oilor 
și la terminarea adăpostu
lui în tabăra pentru vaci 
și oi. Vacile au fost scoa
se în tabără din 19 mai a.c.

■olec
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ti. cei 
coopc-rnici dintre 

u cosit lucerna de 
. în fruntea acțits- 
găsit membrii con- 
de conducere con-

sneciaio-
Orescie s

‘-eseu. Troițeneeie ortstrce 
preze-uote de grupurile vo
cal ai Liceaiui indvstaol nr. 
3 Deva și folk ol Liceului 
înduKnal nr. 4 De ta (so- 
slc OJ*np<a Teodor) au 

completat inspeat compe
tiția <£n etapa județeană. 
Temeinica pregătire a mem- 
brilor echipajeior. răspun
surile frumoase core au 
oco-ot probele scrise și o- 
rale au clasat pe primele 
trei locuri pe reprezentan
ții oca-tăților Băcia (locul 
I). Brad (II). Petila (III). 
Locul IV a revenit echi
pajelor din Hunedoara și 
Zam.

Ca ți in faza de masă a 
Întrecerii .Ani de glorii, 
oni de lumină”, prin care, 
sute și sute de tineri hune- 
doreni au adus un vibrant 
omagiu patriei în anul 40 
al libertății sale — noua e- 
tapâ s-a constituit intr-o 
manifestare educativă, în 
care public și concurenți 
au trăit deopotrivă legiti
ma mindrie de a fi con
temporani cu împlinirile du
rabile, fără precedent, ale 
României de azi.

Elcctricianni Marcel Dună, de la Secția preparație Pctrila, testează plăci tipizate 
pentru echipamentul USILOG, un echipament de mare complexitate, aliat în dotarea secției.

Contractele — onorate prompt,
(Urmore din pag. 1)

lapiețe. Lucrătorii de 
creație, specialiștii din u- 
nitate, înscriindu-se în an
samblul strădaniilor co
lective, au lărgit gama o- 
fertelor la export.

— Am întocmit colecții 
de modele cuprinzînd 16 ar
ticole din țesături sinteti
ce, de poliester și polia- 
midă vopsite policrom, uni 
și imprimate, care au fost 
trimise pentru contractare 
în 1Ș țări.

Deci, preocupări sînt. în 
condițiile unei aprovizio
nări cu fire corespunzătoa
re, asigurării contractelor 
la timp, producția la export
a aaaaaa a a^^ a ^aaa a aaaaa a-aa^a a a^a

la țesătoria Deva poate 
crește considerabil.

în secții am urmărit 
„exportul" pe linia de fa
bricație. Aici lucrează cei 
mai buni muncitori. I-am 
notat pe cei mai harnici, 
care ne-au fost prezentați 
de ing. Mariana Ifrim, șef 
secție pe schimbul B: aju
torii de maiștri Ion Ciocan 
și Silviu Tabac, de la cele 
mai bune zone — 16 și 4, 
Viorel Iorga, Iulian Radu, 
țesătoarele Elena Juca, Sil
via Tabac, Maria Gher- 
gheli, Leontina Bonț, Ma
riana Vizitiu, Sabina Ale- 
cușan, Maria Lupșa, Titî- 
ana Matei, Zorica Andrica, 
altele. Muncitoarele Maria 
Popescu și Mariana Cul-

z».

cit mai eficient
cear, care lucrează ia cîte 
patru războaie fiecare nu
mai pentru export, ne spu
neau că atenția țesătoare
lor și reglarea mașinilor 
sînt decisive în producerea 
unor articole fără defecte, 
de calitate. Deși indicato
rul de calitate pe țesătorie 
este depășit, controlorii in- 
terfazici, ajutorii de mai
ștri și maiștrii, în primul 
rînd țesătoarele și firăre- 
sele, au obligația să lu
creze cu mai multă aten
ție, pentru a executa cu 
promptitudine articole su
perioare calitativ, compe
titive pe piața externă. 
Pentru că numai astfel se 
poate concura, în condiții 
egale, pe piața externă.

' mm» # jbmv a aaaaaa a aaaaaa a aaaaa a """ a

ilustrare a universului 
muncii și vieții oamenilor adîncului

„„Casca de aur

BUCUREȘT 
programul dl 
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tatca munciți 
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(Arta); HUN] 
boiul steleloi
(Modern — 
suris in plin 
dern — .«aiul 
și revoluția I 
căra); Uld 
apașilor (Ari 
ȘANI :
Șatra (Unire] 
dă la vamă I 
LUPENI: Cl 
per (Cultural 
Călătorul q 
ceafărul); 11
dibilele avi 
italieni in R1 
ANINOASA I 
jazzul (Munl 
CÂNI : Ari
(Retezat);
țirea drag os 
șie); ORAȘ 
sen îi nu «nnlu
tria); Vră 
(Flacăra); (
Valul 
tură)
ță directă (
Dragostea n
CALAN: Pic
vii (Casa d< 
MERIA : Vi

eibicidarea și rebilonarea 
suprafețelor cultivate cu 
cartofi. A început prașila 
I manuală a sfeclei, primii * 
cooperatori care au ieșit Ia 
sapă fiind Ortensia Ocoli- 
șan, Maria Crețu, Viorica 
Badea și alții. La rebilo- 
natul cartofilor au. muncit 
mecanizatorii loan Aruncu- 
tean și Clement Moraru.

Dragoș Visirin, inginerul 
șef al C.A.P. Băcia, ne-a 
spus :

— Mecanizatorul ‘ Gheor- 
ghe Danciu efectuează tra
tamentul 
împotriva 
asemenea, 
plantarea
cîmp. Mașina de plantat 
este condusă de Ioan Se

sfeclei de zahăr 
dăunătorilor. De 
se lucrează la 
tomatelor în

culturilor
cheleanu, iar pe ea mun
cesc cooperatorii Silvia 
Drijman, Bucura Iosif, Pe
tru Stanciu și alții. Apa 
necesară plantatului o asi
gură instalația de irigat 
manevrată de Andrei To
ma.

Pentru obținerea de re
colte superioare este nece
sar ca în toate unitățile 
să se ia măsuri pentru 
impulsionarea prașilei ma
nuale la sfeclă și cartofi, 
să înceapă întreținerea cul
turii de porumb — lucrare 
care încă n-a luat startul. 
Consiliile populare, condu
cerile cooperativelor agri
cole au datoria să-i 
bilizeze Ia întreținerea 
turilor prășitoare pe 
locuitorii satelor, fără 
cepție.

nt o- 
cul- 
toți 
ex-

Organizat — sub patro
najul Comitetului Uniunii 
sindicatelor din întreprin
derile miniere, petrol, geo
logie și energie electrică — 
de Consiliul județean al 
sindicatelor Hunedoara, îm
preună cu Consiliul orășe
nesc al sindicatelor Brad 
și Comitetul sindicatului 
întreprinderii miniere Bar
za, Festivalul concurs al 
filmelor de amatori „Casca 
de aur" s-a bucurat, în 
cele două zile de desfășu
rare (19—20 mai a.c.), de o 
largă participare. Alături 
de cineclubiștii brădeni au 
fost prezenți cu realizări 
valoroase membrii altor 
12 cinecluburi din Bucu
rești, Anina, Abrud, Baia- 
Bonșa, Moinești, Zemeș, 
Deva, Hunedoara, Lupeni, 
Uricani, Aninoasa, Vețel,

Ediția din acest an 
coincis cu aniversarea

a 
a 

15 ani de activitate cine- 
fotoclubistică la Gura barza,

gazdele reușind să-și ono
reze promisiunea de a face 
din ediția a III-a a fes
tivalului o manifestare de 
referință în munca celor 
care, cu aparatul de fil
mat, contribuie la mai bu
na cunoaștere a muncii și 
vieții harnicilor oameni ai 
adîncurilor.

„Flori de mină" s-a in
titulat „unul dintre filmele 
prezentate în concurs. Dar, 
putem spune fără teamă 
de a greși, „flori de mină" 
au fost toate 
prezentate pe 
celor două zile de concurs, 
„flori de mină" au fost și 
momentele vizitelor orga
nizate la Muzeul minera
logic din Brad și la sanc
tuarul neamului românesc 
de la Țebea.

Despre valoarea pelicu
lelor prezentate de toți ci- 
ncclubiștii amatori vorbeș
te dificultatea în departa-

peliculele 
parcursul

jare la care a fost supus 
juriul (Bob Călinescu, re
gizor tv., Valerian Sava, 
critic de film, redactor la 
revista „Cinema", Constan
tin Crăciun, activist al 
Uniunii sindicatelor din în
treprinderile miniere, pe

trol, geologie și energie 
electrică și Ștefan Gălicea- 
nu, activist al Consiliului 
județean al sindicatelor 
Hunedoara). Au fost ofe
rite numeroase premii, di
plome, plachete, insigne.

Marele Premiu al juriu
lui a revenit cineclubului 
„XI Orizont11 al sindica
tului întreprinderii minie
re Aninoasa, pentru filmul 
„Calitatea" ; pelicula „Ge
neza", prezentată de cine- 
clubul „Aurul Negru" din 
Moinești a ocupat locul I, 
premiile al II-lea și al III- 
îea fiind obținute de „Pe
trolul" din Zemeș, pentru 
„încleștare cu mînia albă" 
și, respectiv, de cineclubul

„Amafilm" din Lupeni, 
pentru „Huilă — Cîmpu lui 
Neag".

Gazdelor, care au primit 
pentru filmele „Var" și 
„Aurarii" Premiul special 
al juriului, li s-au mai de
cernat — ca o recunoaștere 
a meritelor deosebite în 
popularizarea muncii și spi
ritualității minerilor zărăn- 
deni — frumoase cupe de 
cristal. Dar, lucru deosebit 
de important, spectatori, 
juriu și concurenți au fost 
unanimi în a considera că, 
de fapt, „Casca de aur" a 
fost cîștigată de toți cei 
care, pe parcursul desfășu
rării manifestărilor festi
valului, au reușit să pă
trundă mai bine în frumu
sețile celei de-a șaptea arte, 
iar cu ajutorul ei în uni
versul atît de complex al 
vieții și muncii OMULUI.

MIRCEA D’ACONU
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Sala polivalentă din Re
șița a fost gazda turneu
lui final al Campionate
lor naționale de box pentru 
juniori I și II, la start fiind 
aliniați peste 200 de pu- 
giliști calificați în etapele 
de zonă. (Juniorilor mici li 
s-a acordat titlul de cîști- 
gători ai „concursului re
publican", iar juniorilor 
mari pe cel de „campioni 
naționali").

Pe ringul din Reșița s-au 
afirmat și doi sportivi de 
la Metalul Hunedoara, do- 
vedindu-se astfel o dată în 
plus că și în orașul de pe 
malul Cernei sint talente, 
care pot bate la porțile 
consacrării.

La juniori mici, Mihai 
Leu, elev în clasa a X-a a 
Liceului de matematică- 
fizică, la nici 17 ani îm
pliniți, a obținut pentru a 
doua oară consecutiv titlul 
de cîștigător al Concursului 
republican la categoria 
pană. învingind, pe rînd, 
pe Mihai Baroși (A.S.A. 
Buzău), M. Dumitrescu (Di
namo București), și, în fi
nală, pe Ludovic Nagy (Me
talul Salonta), hunedorea- 
nul s-a dovedit un pugilist 
dotat, armele sale constind

„Cupa C.S.H. - 100“
Sub semnul „Dacia- 

dei“, timp de două zile 
arena sportivă „Metalul" 
din Hunedoara a găz
duit o reușită întrecere 

popice, dotată cu 
„Cupa C.S.H. — 100", 
cu participarea echipe
lor masculine Jiul Pe- 
trila, C.F.R. Timișoara, 
Victoria Guban Timi
șoara și Metalul Hune
doara.

Locul 1 pe- echipe a 
fost ocupat de către for
mația gazdă, Metalul 
Hunedoara (5 178 p.d.), 

' iar la individual de că
tre sportivul loan Popa 
(906 p d.) de Ia Jiul Pe- 
trila. (V. Ionescu, cores
pondent).

DIVIZIA B3
Rezultate: Minerul Motru - C.S.M. Reșița 1—0; 

^•linerul Cavnic — Rapid Arad 3—0; Metalurgistul Cu- 
țîr — Someșul S. Mare 1—0; Olimpia S. Mare — 
C.F.R. Timișoara 2—1; Poli. Timișoara — „U“ Cluj- 
Napoca 4—1; Steaua C.F.R. Cluj-N. — C.F.R. Caran
sebeș 2—0; Ind. sîrmei C. Turzii — Minerul Lupeni 
2—0; U.T. Arad — Aurul Brad 4—0; Gloria Reșița — 
Armătura Zalău 2—0.

CLASA M E N T U L
1. Poli. Timișoara 29 20 4 5 76—22 44
2. „U“ Cluj-Napoca 29 20 1 8 61—22 41
3. C.S.M. Reșița 29 17 2 10 45—24 36.
4. Olimpia Satu Mare 29 15 1 13 51—38 31
5. U. T. Arad 29 14 3 12 41—38 31
6-7. Aurul Brad 29 14 3 12 40—39 31
6-7. Armătura Zalău 29 14 3 12 39—38 31
8. Ind. sîrmei C. Turzii 29 14 1 14 34—37 29
9. Minerul Cavnic 29 13 3 14 43—35 28

10. Minerul Motru 29 13 2 14 33—41 28
11. Minerul Lupeni 29 11 5 13 33—37 27
12. Gloria Reșița 29 12 3 14 28—35 27
13. C.F.R. Timișoara 29 12 2 15 48—52 26
14. Metalurgistul Cugir 29 11 4 14 34—53 26
15. C.F.R. Caransebeș 29 11 2 16 24—59 24
16. Steaua C.F.R. Cluj-N. 29 11 2 16 37—42 22
17. Someșul Satu Mare 29 10 1 18 25—45 21
18. Rapid Arad 29 6 5 18 26—61 17

Etapă viitoare : Poli. Timișoara — Gloria Reșița ; 
„U“ Cluj-N. — C.F.R. Timiș. ; C.F.R. Caransebeș — 
Min. Cavnic ; Rapid Arad — Met. Cugir; Someșul 
S. Mare — Ind. sîrmei C. T. ; C.S.M. Reșița — Mine
rul Lupeni; Armătura Zalău — Steaua C.F.R. ; Aurul 
Brad — Olimpia S. Mare; Minerul Motru — U. T. 
‘Arad.

Succese de prestigiu 
ale pugiliștilor hunedoreni

in lovituri puternice și o 
bună apreciere a distan
ței, care nu refuză lupta 
și.are mișcări derutante în 
ring.

Colegul lui de club, 
Nicolae Dănuț. lăcătuș la 
uzina nr. 7 din C.S.H., 
avînd o evoluție pe măsu
ra bunei lui pregătiri fi
zice și tehnice, a obținut 
titlul de campion național 
la categoria semiușoară - 
juniori mari, el învrngînd, 
pe Adrian Nanea (Muscelul- 
Cîmpulung Muscel), în se
mifinală, apoi detașîndu-se 

In foto, cei doi campioni naționali de box, de la C.S. 
Metalul Hunedoara. In stingă Nicolae Dănuț, in mijloc 
antrenorul ștefan Șchiop, iar in dreapta Mihai Leu.

Desfășurată duminică di
mineața, in prezența a nu
meroși spectatori, întîlni- 
rea a oferit un joc de un 
bun nivel tehnic. De notat 
inspirata hotărâre a antre
norului T. Mercea de a 
introduce în poartă pe tî- 
năra Adriana Axinte.

Cu atacuri rapide și com
binații eficiente, in care 
ex-bistrițeana Cristina Ră- 
dăuțeanu s-a remarcat, hu- 
nedorencele au dereglat de 
multe ori apărarea adversă 
obligînd-o să se retragă 
la semicerc și astfel să lase

în zilele de 19—20 mai 
a.c. a avut loc la Deva 
etapa zonală a „Cupei învă- 
țămînt-cultură", la disci
plinele volei, tenis de cîmp. 
tenis de masă și șah. Au 
participat 162 de sportivi 
din 7 județe (Alba, Arad. 
Caraș-Severin, Gorj, Hune
doara, Mehedinți și Timiș),

în cîștigător în fața lui 
Arpad Silagy (Unio Satu 
Mare), component al lotu
lui național de juniori.

La acest succes al boxu
lui hunedorean a contribuit 
desigur și antrenorul Ște
fan Șchiop, care a știut 
să-i pregătească pe cei 
doi pugiliști, atit fizic cit 
și psihic.

De adăugct mai este că 
hunedoreanul Constantin 
Tudor a primit diploma 
pentru cel mai bun arbi
tru al turneului, (loan Vlad, 
corespondent).
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Constructorul 
Hunedoara - 

Gloria Bistrița 
36-26 (16—11)

spații largi in zona de la 
9 metri, de unde au înscris 
multe goluri. Oaspetele, 
deși au pierdut s-au dovedit 
o echipă omogenă, cu un 
atac percutant, periculos. 
Golurile hunedorencelor au 
fost semnate de : Cristina 
Rădăuțeanu (10), Sofia Ni- 
ciovschi (8), Elena Coman 
(7), Lidia Cătană (6), Ro- 
dica Sabău (2), Tamara 
Neagoe (2) și Carmen Vrîn- 
ceanu (1). Corect arbitra
jul timișorenilor F. Stau- 
dth și I. Hanh. (V. loan, 
corespondent).

„CUPA ÎNVĂȚÂMÎNT-CULTURĂ"
membri ai asociațiilor spor
tive ale sindicatelor din 
învățămînt. în urma dispu
tării întrecerilor, clasamen
tul pe județe se prezintă 
astfel: 1. județul Arad 29 
de puncte ; 2. județul Timiș 
16 puncte ; 3. județul Hu
nedoara 14 puncte; 4. ju
dețul Gorj 7 puncte.

DIVIZIA C8

Rezultate : U.M. Timișoara — Victoria Călan 3—0; 
Dacia Orăștie — Minerul Anina 2—0; Metalul Bocșa 
— Minerul Ghelari 5—1; Minerul Aninoasa — Meca
nica Orăștie 3—0; Minerul Ora vița — Construct. Ti
mișoara 3—1; Minerul Paroșeni — Minerul Șt. Vul
can 1—1; Minerul Certej — Metalul O. Roșu 2—0 ; 
Minerul M. Nouă — Mureșul Explorări Deva 1—0.

CLASAM E N T U L

1. Mureșul Explorări 25 15 5 5 44—22 35
2. U.M. Timișoara 25 12 3 10 49—30 27
3. Minerul M. Nouă 25 13 1 11 36—33 27
4. Minerul Paroșeni 25 11 5 9 33—34 27
5. Dacia Orăștie 25 10 5 10 49—36 25
6. Minerul Certej 25 11 3 11 40—35 25
7. Victoria Călan 25 11 3 11 29—28 25
8. Minerul Anina 25 11 3 11 •36—40 25
9. Minerul Știința Vulcan 25 10 4 11 31—38 24

10. Minerul Oravița 25 11 2 12 31—39 24
ÎL Metalul Bocșa 25 10 3 12 33—29 23
12. Construct. Timișoara' 25 10 3 12 41—46 23
13. Mecanica Orăștie 25 11 l 13 34—43 23
14. Minerul Ghelari 25 9 5 11 27—44 23
15. Metalul Oțelu Roșu 25 11 0 14 31—34 22
16. Minerul Aninoasa 25 8 6 11 22—33 22

Etapa viitoare ; Metalul Bocșa — Minerul Moldova 
Nouă ; Minerul Știința Vulcan — Victoria Călan ; 
U.M. Timișoara — Metalul Oțelu Roșu; Minerul Ora- 
vița — Minerul Ghelari ; Mureșul Explorări — Da
cia Orăștie ; Constructorul Timișoara — Minerul Cer
tej ; Mecanica Orăștie — Minerul Paroșeni ; Minerul 
Anina — Minerul Aninoasa.

Badmintonul - 
sport oficializat 

și in județul 
nostru

De curînd a avut loc șe
dința de constituite a Comi
siei județene de badminton.

Badmintonul, un sport re
lativ nou în țara noastră, a 
ciștigat repede popularitate, 
avînd drept urmare înființa
rea, in 1983, in cadrul Sec
ției sport de masă a 
C.N.E.F.S., a Comisiei națio
nale de badminton, la indi
cațiile căreia in toate jude
țele se înființează comisii ju
dețene. ce au ca sarcină co
ordonarea activității sportive 
de masă și de performanță 
in cadrul fiecărui județ.

Comisia nou formată, a- 
vindu-l ca președinte pe fag. 
Roland Roosz, iar secretar 
pe prof. Dumitru Lăsconi, își 
propune pentru anul în curs 
mai multe acțiuni, printre 
ca-e antrenarea în cadrul 
activității de masă a unui 
număr de 500 de tineri, din
tre care, în urma unor com
petiții, vor fi selecționați 
cei mai talentați pentru spor
tul de performanță. Se va a- 
sigura cadrul organizatoric 

pentru 6 'secții de badminton 
la Deva (2), Petroșani (2) și 
Hunedoara (2).

Comisia județeană va or
ganiza în trimestrul IV o com
petiție interjudețeană de bad
minton, "ar în vacanța de 
vară o tabără de instruire, 
la Deva.

Sportivii deveni, ia ora ac
tuală, își desfășoară antre
namentele în condiții foarte 
bune, pe patru terenuri, la 
sala de sport a liceului de 
chimie, pusă la dispoziție cu 
amabilitate de către condu
cerea școlii, sperind ca prin 
antrenamente intense și o bu
nă muncă de selecție să a- 
jungă in scurt timp din urmă 
centrele de badminton mai 
vechi din țară.

Mult succes dezvoUării noii 
discipline sportive — bad
minton ul.

Din județul Hunedoara 
s-au evidențiat : echipa de 
volei a sindicatului învă
țămînt Petroșani, Tiberiu 
Mărgineanu — la tenis de 
cîmp, Rosenfeld Marius și 
Eva Sas — la tenis de 
masă, Cornelia Igna și An
gela Baboș — la șah.

buletin rutier
drumurile pu-
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LOCUL COPIILOR 

MICI IN AUTOTURISME
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Conducătorilor de auto
turisme le este interzis 
să transporte copiii în 
vîrstă de pînă la 12 ani 
pe scaunul din față al 
autovehiculelor, chiar da
că sînt ținuți în brațe de 
către persoane majore.

Prezența copiilor de 
vîrstă mică pe bancheta 
din față a mașinii atrage 
o serie de inconveniente, 
mai ales la drumuri lungi, 
cînd aceștia devin ner
voși, instabili, au gesturi 
și mișcări necontrolate, 
care pot distrage atenția 
conducătorului auto de la 
observarea traficului de 
vehicule și pietoni.

în cazul accidentelor și 
chiar al unor frînări vio
lente, datorită reducerii 
bruște a vitezei copiii se 
izbesc de parbriz, de 
bord sau de alte părți du
re din interiorul autotu
rismului, pericole ce au 
impus luarea acestei mă
suri preventive menite să 
protejeze viața și sănăta
tea copiilor.

Deși această reglemen
tare a fost introdusă în 
legislația rutieră și a in
trat în vigoare la 1J no
iembrie 1983, nici pînă 
azi nu este cunoscută, în- 
tîlnindu-se nenumărați 
contravenienți. Alți con
ducători auto cedează in
sistențelor copiilor de a 
fi transportați pe banche
ta din față, expunîndu-i 
accidentelor. Astfel, au 
fost depistați în ultima 
perioadă: Pop Antonie,
din Hunedoara. care 
transporta un copil de 4 

. ani pe bancheta autotu
rismului 2 HD 2024; Iacob 
Iosif, cu 2 HD 1200, a- 
vînd un copil de 9 ani 
pe banchetă (Hațeg); Găl- 
dean loan cu mașina 
1 HD 9847 (Hațeg); Mîțiu 
Stelian, cu 1 HD 8728 
(Petroșani) ; Bobocescu 
Constantin cu 00354 
(Petroșani).

AG

INSTRUCȚIUNI 
PRIVIND 

ORGANIZAREA 
ȘI DESFĂȘURAREA 

EXAMENULUI PENTRU 
OBȚINEREA 
PERMISULUI 

DE CONDUCERE

îlExamenul pe care 
susțin candidații pentru 
obținerea permisului de 
conducere are ca scop 
verificarea nivelului de 
pregătire teoretică și prac
tică al acestora, precum 
și însușirea deprinderilor 
necesare conducerii în si
guranță a unui autove-

X MMI JtI

LA DEVA

Turneu zonal 
de calificare 
în divizia B 
- feminin

Incepînd de mîine, timp 
de trei zile, Sala sportu
rilor din Deva va găzdui 
etapa de zonă pentru cali
ficare în divizia B se
nioare.

Jocurile vor avea loc 
zilnic, între orele 16—20. 
Participă echipele Electri
ca Arad, Vulturii-Textila 
Lugoj, Electronica Bis
trița, Corvinul-Dacia De
va.

Primele două echipe 
clasate se vor califica 
pentru turneul final. 

hicul pe 
blice.

Pentru 
misului 
candidații vor fi exami
nați la proba teoretică de 
cunoaștere a regulilor de 
circulație și, după caz, 
mecanică auto, precum și 
la proba practică de con
ducere a autovehiculului 
în poligon și pe traseu.

La examinare, candi
dații care nu promovea
ză proba teoretică nu vor 
mai fi examinați la proba 
de conducere a autovehi
culelor. în cadrul reexa

obținerea per- 
de conducere,
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minării, candidații care î 
promovează proba teore- I
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tică au dreptul să sus
țină de două ori proba 
de conducere.

Examinarea începe cu 
susținerea probei teoreti
ce și se face pe bază de 
chestionare specifice fie
cărei categorii de autove
hicule, astfel :

a) pentru categoria A și 
motoretă — un chestio
nar de cunoaștere a re
gulilor de circulație pen
tru motocicliști și moto- 
riști ;

b) pentru categoria B
— un chestionar de cu
noaștere a regulilor de 
circulație pentru condu
cătorii auto amatori;

c) pentru categoria C
— un chestionar de cu
noaștere a regulilor de 
circulație pentru catego
ria B și un chestionar 
cu întrebări specifice șo
ferilor profesioniști, care 
include și mecanică auto;

d) pentru categoria D
— un chestionar de cu
noaștere a regulilor de 
circulație pentru catego
ria B și un chestionar cu 
întrebări specifice trans
portului în comun, care 
include și mecanică auto;

e) pentru tractor rutier
— un chestionar de cu
noaștere a regulilor de 
circulație și mecanică 
pentru tractoriști rutie- 
riști.
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conducere categoria C nu 
vor susține proba teore
tică de cunoaștere a re
gulilor de circulație la e- 
xamenul pentru obținerea 
categoriilor B sau E. De 
asemenea, posesorii per
misului pentru motoretă 
nu vor susține proba teo
retică la examenul pentru 
categoria A. (în viitoare
le rubrici ale noastre vom 
prezenta alte precizări și 
instrucțiuni).

RUBRICĂ REALIZATĂ 
CU SPRIJINUL 

INSPECTORATULUI 
JUDEȚEAN DE INTERNE 

Serviciul circulație
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MIERCURI, LA 

HUNEDOARA

F.C. Corvinul - 
Selecționata seriei a X-a 

a diviziei C

In cadrul acțiunilor de 
depistare a tinerelor ta
lente din eșaloanele infe
rioare ale fotbalului, mier
curi are loc, la Hune
doara, un meci în care 
echipa Corvinul va primi 
replica Selecționatei se
riei a X-a a diviziei C.

Meciul va avea loc la 
stadionul Corvinul, ince
pînd de la orele 17,30.
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Congresul național al Partidului Socialist 
Popular din Danemarca

COPENHAGA 21 (Ager
pres). — La Copenhaga au 
luat sfîrșit lucrările Con
gresului național al Parti
dului Socialist Popular din 
Danemarca. Au fost adop
tate rezoluții în problemele 
activității partidului pe 
plan intern și în domeniul 
relațiilor internaționale.

Delegațiile partidelor 
munc itorești, comuniste, so
cialiste, reprezentanții miș
cărilor de eliberare națio
nală, care au asistat la lu
crări au adresat congresu

lui mesaje de salut.
în numele Partidului Co

munist Român și al secre
tarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, al 
tuturor oamenilor muncii 
din România, au fost trans
mise un salut cordial și 
cele mai bune urări parti- 
cipanților la lucrări de că
tre reprezentantul P.C.R. 
la Congres, tovarășul Mi
hai Gere, membru supleant 
al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

Ședința Comisiei permanente a C.A.E.R.
2 pentru construcții

HAVANA 21 (Agerpres). 
— La Havana s-au desfă
șurat lucrările celei de a 
57-a ședințe a Comisiei 
permanente a C.A.E.R. de 
colaborare în domeniul 
construcțiilor, la care au 
participat delegații ale ță
rilor membre ale C.A.E.R. 
și R.S.F.I., iar în calitate 
de observator, ministrul 
construcțiilor din R.P.D. 
Vemen.

Comisia a analizat pro
puneri privind dezvoltarea 
și adincirea în continuare 
a colaborării pentru econo

misirea și folosirea rațio
nală a resurselor de com
bustibili, energie, materii 
prime și materiale in do
meniul construcțiilor. in
dustriei materialelor de 
construcții, industriei sti
clei și ceramicii, pe baza 
unui Program de acțiuni 
elaborat pe perioada pînă 
in 1990 și în perspectivă, 
precum și raportul privind 
colaborarea țărilor membre 
ale C.A.E.R. cu Republica 
Cuba in domeniul dezvol
tării construcțiilor de lo
cuințe.

Noi acțiuni și 
împotriva

SAN FRANCISCO 21 (A- 
gerpres). — Sub auspiciile 
a 20 de organizații obștești, 
la Universitatea San Diego 
din California s-au desfă
șurat lucrările unui sim
pozion la care au luat par
te cunoscute personalități 
ale vieții sociale america
ne, oameni de știință, mi- 
litanți pentru pace. în 
cursul dezbaterilor, parti- 
cipanții au chemat opinia 
publică americană să-și 
intensifice eforturile în 
lupta împotriva escaladării 
cursei înarmărilor și, în 
primul rînd a înarmărilor 
nucleare, pentru preîntâm
pinarea unei catastrofe ter
monucleare, pentru apăra
rea păcii.

★
ROMA 21 (Agerpres). — 

Prin hotărârea autorităților 
municipale din orașul ita
lian Trento, localitatea res
pectivă a fost proclamată 
zonă denuclearizată.

Hotărîrea a fost adopta
tă din inițiativa mai mul
tor organizații democrati
ce din Trento, care au 
strîns în acest sens 40 000 
de semnături pe apelul 
privind transformarea ora
șului intr-o zona lipsită de 
arme nucleare.

luări de poziție 
înarmărilor

MADRID 21 (Agerpres). 
— în Spania au fost or
ganizate, duminică, ample 
demonstrații în * favoarea 
păcii și dezarmării la care 
au participat peste 100 000 
de oameni de diferite pro
fesii și orientări politice și 
de diverse categorii de 
vîrstă, informează agenția 
EFE.

La Barcelona, de pildă, 
circa 60 000 de persoane 
au participat la demonstra
ție, formînd un adevărat 
lanț uman, întins pe aproa
pe 15 km. Demonstrații si
milare au avut Ioc. de ase
menea, Ia Sevilla, Valencia, 
Saragosa, Pamplona, Ge- 
rona, Valladolid, Cartage
na, precum și în alte lo
calități, participanții ce
tind in special evacuarea 
bazelor americane de pe 
teritoriul spaniol și retra
gerea Spaniei din N.A.T.O.

Acțiunile desfășurate, du
minică, în Spania, relevă 
agențiile Associated Press 
și Reuter, reprezintă o fază 
a campaniei pentru pace 
și dezarmare care se va în
cheia cu o amplă demon
strație la Madrid, în ziua 
de 3 iunie.
—

CENTRUL DE SEMINȚE ORĂȘTIE

ÎNCADREAZĂ
• inginer mecanic agricol principal, în con

formitate cu legea 2/1971.
Relații suplimentare la telefon 41071, Orăștie.

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-învățdmînt-re- , 

tribuire al întreprinderii - telefon 13673, inte- 1 
rior 132.
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■ BRUXELLES. - In ca
drul manifestărilor consa
crate marcării a 40 de ani 
de la revoluția de elibe
rare socială și națională, 
antifascistă și antiimperia- 
listă, la Bruxelles 
șoară săptămina

| românească.
I în cuvîntul de deschide

re, ■ deputatul J. 
secretar politic al 
dului Social-Creștin Valon, 
a evidențiat propunerile și 
inițiativele întreprinse de 
România, de președintele 
Nicolae Ceaușescu pentru 
realizarea unei lumi lipsite 
de arma nucleară, o lume 
a păcii și colaborării intre 
națiuni.

Au fost organizate o 
expoziție de carte, in ca
drul căreia operele tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii 
cialiste România, ocupă 
loc central, precum și 
poziția documentaro de 
tbgrâfii' „Momente din lupta 
poporului român pentru 
unitate și independență".

se desfă- 
culturală
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■ LUXEMBURG. - In 
Luxemburg a avut loc ver
nisajul unei expoziții inter
naționale de fotografii in

codrul căreia taro noastră 
prezintă expoziția .Imagini 
din România* — inrâțisird 
realizările epocale ale 
României social ste.

Cu acest prilej, o fost 
evidențiată lemrrficaw re
voluției de eliberare soooLă 
și națională, ontifoscisză și 
antiimpe'a Ltă ain august 
1944 in viața poponjlu ro
mân.

■ CIUDAD DE PANAMA. 
— Tribunalul electoral dm 
Panama l-a proclamat ofi
cial președinte ales al țării 
pe Nicoîas Ardito Barletta, 
candidatul coaliției Umunea 
Națională Democratică, ie
șit învingător in aiegeriie 
prezidențiale desfășurate la 
6 mo* — informează agen
țiile internaționale de pre
să. Ca vicepreședinți a Re
publicii au fost declarați 
Erik del Vaile și Rode'ick 
Esquivel.

■ NEW YORK. - Intr-o 
declarație făcută la New 
York, Shridath Ramphal, 
președintele Comitetului 
O.N.U. pentru planificarea 
dezvoltării, o atras atenția 
asupra pericolului unor noi 
sporiri a doblnzilor banca
re in Statele Unite, arătind 
câ majorarea dobinzilor 
chiar și numai cu un sin
gur procent va face ca nu
meroase țâri în curs de

dezvoltare sâ nu-și mai 
poată achita datoriile, 
ceea ce va ou ce la o agra
vare a crize, pe pian mon
dial.

Shridath Ramphal a rele
vat. de asemenea, caracte
rul deosebit de nociv al 
sporirii cheltuielilor militare, 
in timp ce in lume se chel
tuiesc in prezent 700 de 
miba'de de dolari pentru 
arme, ajutorul pentru dez
voltare oco'dat de std'eie 
inaustrioirate lumii a treia 
nu depășește 3C rni'iorde 
dolori. a dec’orat Shridath 
Romp bai.

■ PARIS. Confedera
ția Generală a Muncii din 
Franța a dat publicității o 
declarație in care se men
ționează că, in perioada 
aprilie 1983 - aprilie 1984, 
prețurile produselor de 'arg 
consum au crescut cu 12,4 
la sută in țară. In primul 
trimestru al ocestui on. pre
țurile cu amănuntul bu fost 
majorate cu 3.9 Io sută.

■ BONN. - La o sâpto- 
mină după ce metalurgist): 
din nordul landului vest- 
german Badea-Wurttemberg 
au intrat in greva nelimi
tată in sprijinul cererii lor 
de îmbunătățire a condi
țiilor de muncă și de viată, 
de reducere a șomajului, 
luni dimineață au început

o acțiune similară peste 
33 000 de metalurgist! din 
landul Hessa, transmite a- 
genția DPA. Tot începînd 
de luni se află in grevă și 
metalurgiștii de la între
prinderile firmei „Daimler^ 
Benz" din Sindelfingen. Ast
fel, după cum precizează 
agenția Associated Press, 
la acțiunea revendicativă 
din R.F.G. participă pină 
acum 60 000 de muncitori 
metalurgiști.

■ HELSINKI. - La Hel
sinki s-au desfășurat, timp 
de două zile, lucrările ple
narei Comitetului Central 
al Partidului Comunist Fin
landez. Președintele parti
dului, Jouko Kajanoja, a 
făcut cunoscut, la o con
ferință de presă, că plena
ra a aprobat mai multe 
documente ce vor fi supuse 
spre examinare celui de-al 
XX-lea Congres al P.C.F., 
care se deschide la 25 mai. 
De asemenea, ou fost a- 
p roba te luările de poziție 
ale ?.C. Finlandez in pm- 
blemeie apă-ării interesele*' 
sociale ale oamenilc' mun
cii. p-ecum și situației șa- 
merrio*

(Urmare din pag. 1)

pozitarea corespunzătoare 
a semințelor, la eliberarea 
operativă a terenului și în- 
șămînțarea culturilor duble 
pe toate suprafețele plani
ficate.

Referindu-se la activita
tea din zootehnie, secreta
rul general al partidului a 
cerut să se asigure realiza
rea efectivelor planificate 
la toate speciile, precum și 
a producției stabilite. Creș
terea natalității la fiecare 
specie și reducerea pierde
rilor prin mortalități, spo
rirea greutății de sacrifica
re a animalelor și reduce
rea consumurilor specifice 
de furaje reprezintă pro
bleme de maximă însem
nătate pentru toți lucrăto
rii din zootehnia județu
lui nostru. în acest context 
s-â subliniat necesitatea 
îmbunătățirii radicale a a- 
sistenței sanitar-veterinare, 
urgentării lucrărilor de

Obținerea unor producții 
agricole superioare

modernizare, asigurării apei 
și construcției in toate uni
tățile zootehnice a instala
țiilor de biogaz, precum și 
a celor pentru folosirea e- 
nergiei solare și a vîntului. 
Ținînd seama de neajun
surile din anii precedenți, 
conducerile unităților agri
cole au datoria să se pre
ocupe cu întreaga răspun
dere de asigurarea furaje
lor, de obținerea unor pro
ducții maxime de pe toate 
suprafețele destinate pro
ducerii nutrețurilor.

Pentru creșterea contri
buției unităților agricole și 
a gospodăriilor populației 
la progresul general eeo- 
nomico-social al patriei 
noastre s-a cerut ca o a- 
tenție deosebită să fie a- 
cordată realizării prevede-

Aphcarea cu fermitate a 
noului mecanism economs- 
co-financ.ar in agricultură, 
ridicarea eficienței și ren
tabilității în fiecare unitate 
agricolă reprezintă o cenn- 
ță ce trebuie să-și găsească 
materializarea prin obține
rea de producții superioa*- 
re în toate sectoarele de 
activitate, j^rganizarea mun
cii în acord global legind 
strîns retribuția lucrători
lor din agricultură de mun
ca depusă și de rezultatele 
înregistrate. îmbunătățirea 
activității organelor agri
cole județene, a consiliilor 
unice agroindustriale, con
ducerilor unităților agricole 
și adunărilor generale ale 
oamenilor muncii din agri
cultură constituie obiecti-

COMBINATUL DE PRELUCRAREA 
LEMNULUI ARAD

str. A. Vlaicu, nr. 14, telefon 47064, 47905,

47984, 44576, interior 191, 291, 131
Vinde unităților socialiste din județul Hu

nedoara următoarele piese din stoc :

• motoare electrice diverse

® motoare de frecvență MIF

• electroventile pneumatice și hidraulice

• pompe „Aversa" diferite tipuri

• aparate de măsură și control
• piese schimb auto (tractor, Ifron, motosti^ 

vuitor, AFL, Tatra, Multicar 24, 25, elec
trocar)

• piese schimb utilaje prelucrarea lemnu
lui

—

ve majore pentru. înfăptui
rea cu succes a sarcinilor 
ce revin în acest an agri
culturii hunedorene, aces
te organisme fiind chemate 
să desfășoare o susținută 
muncă polîtico-organizato- 
rică in scopul creșterii a- 
portului fiecărui cooperator, 
mecanizator și specialist la 
realizarea planului.

Cunoscînd faptul că în
treaga activitate a organi
zatelor de partid de la sate 
este apreciată după modul 
cum se îndeplinesc sarci
nile de plan în agricultu
ră este necesar ca acestea 
să intensifice activitatea 
politico-educativă. munca 
de formare a omului nou, 
astfel incit toți lucrătorii 
din agricultura județului 
nostru. întreaga țărănime 
să participe în mod con
știent la înfăptuirea pro
gramelor de dezvoltare a 
agriculturii, la ridicarea ca
lității muncii și vieții în- > 
tregului nostru popor. ■

• materiale de instalații

• materiale electrice de întreținere.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECESE
11 n t-Ti

publicitate
VINZARI

• Vind Dacia 1300, stare
perfectă. Orăștie, strada Pan
durilor nr. 2. (793)

• Vind Skoda 1 000 MB, sta
re bună, pret convenabil. De
va' telefon 11481. (794)

• Vind Dacia 1300 neridica
tă, termen de ridicare imediat. 
Hunedoara, telefon 12115, du
pă orele 17.00.

OFERTA DE SERVICIU

• Caut femeie pentru îngri
jit copil. Deva, telefon 23050.

(799) 
ANIVERSARI

• Soțul și cele două fiice 
urează dragei lor sărbătorite 
Cibian Ana, cu prilejul aniver
sării a 50 de ani, sănătate, 
bucurii si „La mulți ani

(766)
• „La mulți ani !“ lui Mar

cel Hodor, cu prilejul aniver
sării a 16 ani îi urează buni
cii, părinții și sora. (798)

• Familia Nicșa Gheorghe 
anunță cu adincă durere în
cetarea din viață a celui ce 
a fost un bun tată, socru, bu
nic și străbunic

Nicșa Lazăr.
înmormîntarea are loc astăzi, 

22 mai 1984, in satul Hărță- 
gani. (802)

• Cu adîncă durere, familia 
îndoliată anunță încetarea du* 
viață, după o lungă și grea 
suferință a celei ce a fost 
o bună soție și mamă

Branga Ileana, 
născută Mihăileș, în vîrstă de 
50 ani.

înhumarea are loc astăzi, 22 
mai 1984, orele 15, de la do
miciliul din Deva, Dacia, bloc 
29, scara III, apartament 22.

• Personalul muncitor de 
la Consiliul unic agroindus
trial Hațeg este alături de 
familie in durerea prici
nuită de stingerea din via
ță a celui care a fost eco
nomist

Dragoș Gheorghe.
Transmite familiei îndo

liate cele mai sincere con
doleanțe !
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