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Lucrările Consfătuirii economice 
la nivel înalt a țărilor membre 

ale Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc

CAMPANIA AGRICOLĂ DE VARĂ

La întreținerea culturilor — 
toți locuitorii satelor!

— în toate unitățile din 
cadrul consiliului nostru 
— sublinia Zefir Ștefănes- 
cu, inginerul șef al 
C.U.A.S.C. • Hunedoara — 
s-a încheiat prașila I me
canică și manuală la car
tofi pe întreaga suprafață 
cultivată și, de cîteva zile, 
s-a intrat la prașila a II-a 
manuală. La porumb, din 
cele 745 ha care pot fi pră
șite mecanic, s-a încheiat 
prima prașilă mecanică pe 
o suprafață de 505 ha. De 
asemenea, din totalul su
prafeței de 1 061 ha culti
vate cu porumb pe raza 
consiliului, s-a efectuat 
prașila I manuală pe 565 
ha. Cele mat avansate sînt 
cooperativele agricole din 
Peștișu Mare, Boș, Peștișu 
Mic, ■ Răcăștie, Buituri, 
Hășdat, Teliuc și NandrU. 
în prezent se acționează 
cu forțe sporite, organele 
și organizațiile de partid 
din comune, conducerile 
cooperativelor agricole de 
producție mobilizînd toată 
suflarea satelor Ia lucră

rile de întreținere a cul
turilor prăsitoare.

La C A P. Peștișu Mare, 
prașila I mecanică la po
rumb s-a finalizat pe toa
te cele 65 ha cultivate In 
ogor propriu, și, de aseme
nea. rebilonatul I și n la 
cartofi s-a încheiat pe în
treaga suprafață cultivată. 
Lucrările au fost executate

C. U. A. S. C_ 
____ Hunedoara___  
In condiții de calitate de 
mecanizatorii Ștefan Țăruș, 
la cartofi și de Sabin Ciu- 
pe, Ia porumb. Luni. 11 
iunie, un mare număr de 
cooperatori se aflau pe 
cîmp la prașila manuală 
De la loan Furca, ingine
rul șef și președintele uni
tății, aflăm că printre coo
peratorii care și-au prășit 
primii culturile repartizate 
se numără Teofil Pop, Nagy 
Ladislau, Petru Iușan, Tra
ian Hărău, Elena Demeter, 
Dumitru Carp, Maria Fur- 
dui, Aron Vinga, Candin

Raț ȘA Tot luni, mecani
zatorul Ștefan Grădinarii a 
efectuat tratamentul de 
combatere a manei pe în
treaga suprafață cultivată 
cu ca-tofî.

— Din cele 93 ha culti
vate cu porumb în ogor 
propriu — ne spunea Mir
cea Petrișor, inginerul șef 
al CAP. Boș. pe care l-am 
găsit In cîmp, unde. îm
preună cu mecanizatorul 
Gheorghe Tărnăuceanu par
ticipă la erbicidotul po
rumbului — Dorin Pop a 
efectuat prașila I mecani
că pe 80 de ha. La cartofi 
am încheiat prașilele I me
canică și I—II manuale, așa 
că acum ne-am concentrat 
cu toate forțele la prășitul 
manual al porumbului, lu
crare care s-a încheiat pe 
75 de ha.

în ziua raidului nostru, 
i-am găsit în cîmp pe Ro
mulus Moise, Pavel Manila, 
Ștefan Constantin, Nicolae 
Drăgoi, Traian Rădos, Ioan

MIRCEA LEPĂDATU

MOSCOVA 12 (Ager- 
pres). — La 12 iunie, la 
Moscova au început lucră
rile Consfătuirii economice 
la nivel înalt a țărilor 
membre ale Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc.

La consfătuire participă 
delegația Republicii Socia
liste România, condusă de 
tovarășul Nicolae 
Ceausescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Rznân, președintele Repu
blicii Socialiste România.

Iau parte, de asemenea, 
delegații din R.P. Bul
garia. R.S. Cehoslovacă, 
Cuba. R.D. Germană. R.P. 
Mongolă. R.P. Polonă, R.P.

Ungară, U.R.S.S. și R.S. 
Vietnam.

Consfătuirea a fost des
chisă printr-un cuvînt de 
salut rostit de Konstantin 
Gernenko, secretar general 
al G.C. al P.G.U.S., pre
ședintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S.

Ședința de dimineață a 
consfătuirii a fost prezidată 
de tovarășul Todor Jivkov, 
iar cea de după-amiază 
de tovarășul Janos Kadar.

La consfătuire se dezbat 
cele mai importante pro
bleme ale dezvoltării eco
nomice și ale colaborării 
țărilor frățești.

La ședințe au lua* 
cuvintul tovarășii K. U. 
Gernenko, Todor Jivkov, 
Janos Kadar, Le Duan, 
Erich Honecker, G. R. Ro- 
driguez.

Consfătuirea economică 
își continuă lucrările.

★
La începutul ședinței, 

participanții la consfătuire 
au păstrat un moment de 
reculegere în memoria lui 
Enrico Berlingueir, secretar 
general al Partidului Co
munist Italian, personalita
te remarcabilă a mișcării 
comuniste și muncitorești 
italiene și internaționale.

Tehnologiile moderne — la. baza 
depășirii sarcinilor de plan

(Continuare in pag. a 2-a)

Sarcina expresă pusă de 
partid în fața unităților 
industriei carbonifere de 
a da patriei mai mult căr
bune îi mobilizează plenar 
pe minerii de la Lonea. 
care acționează cu dăruire 
și abnegație In abataje, 
obțînind cpnstant însemna
te depășiri de plan. în pri
mele trei luni ale anului, 
sarcinile au fost îndeplini
te ritmic, sporul de pro
ducție la finele trimestru
lui I însumînd 392 tone de 
cărbune. în aprilie, ritmu
rile muncii au fost inten
sificate, luna fiind înche
iată cu un plus de 1 067 
tone, iar în mai s-a mun
cit și mai bine,- depășin- 
du-se planul cu peste 4 000 
tone de cărbune, plusul cu
mulat pe cinci luni ajun- 
gînd la mai mult de 5 500 
tone de cărbune.

— Cu excepția sectoare
lor III și V. celelalte și-au 
îndeplinit și depășit preve
derile de plan pe mai și 
pe cinci luni — releva ing. 
Viorel Boantă, directorul 
întreprinderii. Am analizat 
situația celor două sectoa
re, am luat măsuri tehni
ce și organizatorice și a- 
vem certituciinea că din a- 
ceastă lună — iunie — și 
colectivele sectoarelor III 
și V vor intra pe plan și 
vor încheia luna cu pro
ducții în plus.

în mai, cea mai mare 
depășire a înregistrat-o sec
torul IV (-1- 4 300 tone),
rotunjindu-și sporul de pro
ducție pe cinci luni la a- 
proape 8 800 tone. Reali
zări deosebite (-(- 2 860 to-

I.M. LONEA |

ne w pe mai, respectiv 
4- 7 500 tone pe cinci 
luni) a înregistrat și sec
torul II. .Atuul succese
lor noastre, arăta șeful sec
torului II. sing. Gheorghe 
Bunea. îl constituie buna 
organizare a lucrului, dis-

în data de 5 iunie a in
trat în producție un nou 
abataj frontal — 71 A, con
dus de Gheorghe Poienaru. 
care va adăuga lunar 1 508 
tone la realizările sectoru
lui. iar din 10 iunie. Antal 
Andrei va prelua și cel 
de-al doilea frontal — nr. 
71, pe care-1 pregătim din 
abatajul cameră existent, 
prin care se va obține încă

ciplina și dăruirea în mun
că ale minerilor, aplicarea 
— în premieră la LM. Lo
nea — a tehnologiei de 
exploatare cu tavan de re
zistență. Așa am reușit să 
extragem peste plan 3 350 
tone cărbune in trimestrul 
I a.c. (în aceeași perioadă 
a lui 1983, sectorul avea 
un minus de 13 000 tone , 
n.n.), 1 350 tone în aprilie 
și mai mult de 3 000 tone 
în luna mai. Cu cele mai 
bune rezultate se situează 
brigăzile conduse de Antal 
Andrei (4- 1 200 tone pe 
mai - și 4-5 000 tone pe 
cinci luni) și Dumitru Pa- 
raschiv. cu 800 tone extra
se în plus în luna mai și 
cu 4 500 tone pe cinci luni.

un spor lunar de produc
ție de circa 500 tone. Mai 
adaug și faptul că nu am 
avut surpări sau căderi de 
piatră, așa îneît trimitem 
la ziuă cărbune de bună 
calitate".

Dar ce se întîmplă la 
sectorul III, de nu-și rea
lizează planul ?

— Sîntem vinovați pen
tru asta — recunoaște șe
ful sectorului, ing. Gheor
ghe loan. Nu ne-am ocu
pat suficient de asigurarea 
liniei de front, am întreți
nut necorespunzător căile 
de acces în galerii, a exis-

G. DINU

(Continuare in pag. a 2-a)

ÎN ZIARUL DE AZI :

■ Gazetele de perete in concurs. Colectivul de redac
ție trebuie sprijinit indeaproape | Creația ți creativitatea 
la virsta preșcolară ■ Arotă-mi casa in care locuiești și-ți 
spun ce gospodar ești ■ Braconajul — o practică ce tre
buie eradicată cu desăvirșire.

Cosașii lucrează cu spor la recoltatul manual al lucernei de pe terenul A.E.I. Ilia.
Foto N. GHEORGHIU

Era în 1966 — primul an 
de după. Congresul al IX- 
lea al Partidului Comunist 
Român. Pentru întreaga fă
ră începea o nouă epocă 
de progres și dezvoltare — 
cea mai fertilă din istoria 
modernă a României. Actul 
de la 23 August 1944 — 
mărețul moment al eliberă
rii patriei — deschisese vigu
ros era socialismului în

C.T.E. Mintia
patria noastră. Se produ
ceau metamorfoze fără pre
cedent pe toate planurile. 
Partidul comuniștilor puse
se pe prima pagină a a- 
gendei sale de lucru indus
trializarea. kt 1950 se de
clanșase primul plan de e- 
lectrificare. Dar abia in 
1965, de la Congresul al 
IX-lea al partidului, s-a tre
cut la accelerarea procesu
lui de edificare multHatera- 
IcP a patriei. Atunci s-a ho- 
tărit și construirea la Min
tia a unei termocentrale.

— In 1966 s-au trasat pri
mele borne și in scurt timp 
au venit constructorii, își 
amintește ing. Ieronim Ru- 
san, directorul de atunci șî 
de azi al termocentralei 
Mintia. S-a lucrat bine, s-a 
lucrat repede și, după nu-

— o mare forță a energeticii românești
moi trei ani, energet ca ro
mâneasca înscria între iz- 
bînzile sale un nou izvor 
de torța și lumina — pri
mul grup energetic de la 
Mintia. Ritmurile de lucru 
se accelerau cu fiecare lunâ 

ctitorii mărețeHUNEDOARA
în anii SOCIALISMULUI

și peste numai un an au 
fost racordate la sistemul 
energetic național grupuri
le 2 și 3, iar în 1971, oda
tă cu „paralelur grupului 
4, termocentrala Mintia de
venea, cu cei 840 MW pu
tere instalată, una dintre 
cele mal mari din țară.

In timp s-a consolidat un 
colectiv puternic, bine pre
gătit, iar geografia dintre 

Mintia și Vețel avea sâ su
fere și alte transformări, 
pentru câ în 1977 și 1980 
au fost construite și puse 
în funcțiune încă două gru
puri de cîte 210 MW, C.T.E. 
Mintia producînd azi 10 la 

sută din producția totală de 
energie electrică a țării și 
23,9 la sută din energia pe 
bază de cărbune.

— Un mare avantaj am 
avut prin intirnțarea, chiar 
fn anul începerii lucrărilor 
de construcție la primul 
Șr'up, deci in 1966, a șco
lii profesionale de profil — 
liceul energetic de azi din 
Deva, unde s-au pregătit o 

mare parte din cadrele în
treprinderii — relevă Dorel 
Ma'ea, al 5-iea încadrat la 
C.T.E. Mintia, după Ieronim 
Rusan, Florea Bereș, Petru 
Hen? și Virgrlia Carab.ulea 
și Înaintea lui Mircea Bă- 
dărău, Constantin Moga, 
Eugen Mărculeț, Tiberiu An- 
tilă, Aioji Ladislau — toți 
10 prezenți și azi in termo
centrală, in posturi impor
tante.

Ultimii ani au marcat și 
la C.T.E. Mintia, ca in in,-
treaga țară, ca in toate 
sectoarele producției mate
riale, noi salturi calitative. 
Vizitele de lucru efectuate
de șecretcrrul genera! al 
te- Ipartidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in ju
dețul nostru, chiar la ter
mocentrala Mintia-, indica

țiile și orientările date s-au 
materializat în activitatea 
de producție, rn munca și 
in viața energeticienrlor. 
Modernizarea unor lucrări, 
automatizarea procesului de 
funcționare a instalațiilor, 
perfecționarea activității de 
revizii și reparații sînt de 
mult permanențe cotidiene 
în munca energeticienrlor 
de la Mintia, care le tac 
lucrul moi ușor, mai spor
nic, mai eficient. Sînt zeci 
de meseriași de înaltă cla
să profesională și conștiin
ță revoluționară, care tac 
din zi noapte și din noapte 
zi în uzină, pentru a ști că 
treaba merge bine, pentru 
că țara are nevoie de e- 
țiergie electrică pentru ur-

DUMITRU GHEONEA 

(Continuare in pag. a 2-a)
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Colectivul de redacție trebuie 
sprijinit îndeaproape

Gazeta de perete -Ate
lierul" de la secția meca
nică a întreprinderii mi
niere Hunedoara trăiește o 
viață anemică.

La baza unei activități 
destul de șterse, lipsită de 
vigoare și forță de pene
trație în viața colectivului, 
stă o planificare extrem de 
sumară și generală. O lis
tă de idei ține locul pla
nului de muncă pentru o 
perioadă de un an. în or
dinea în care se află pe 
acea listă citim: respecta
rea n.t.s„ întărirea disci
plinei de partid și de pro
ducție, evidențierea și popu
larizarea oamenilor muncii 
cu rezultate bune în mun
că, ridicarea nivelului po
litico-ideologic prin învă- 
țămlntul de partid, activi
tatea cultural-educativă, ca
litatea producției și altele.

întrebăm pe tovarășa E- 
lena Harhătă, secretar ad
junct cu problemele de 
propagandă în comitetul de 
partid din secție :

— Cîte ediții scoate ga
zeta de perete pe lună ?

— Trei.
Confirmă și responsabilul 

colectivului de redacție, 
maistrul Dorel Străuț.

Cercetăm dosarul cu e- 
dițiile apărute și consta
tăm că lunar apar 1—2 e- 
diții.

— Care e adevărul, tova
rășe Străuț ?

— Păi, cred că mai am 
articole și prin dulap.

—- Cum vă îngrijiți de 
ediții ?

— Prin rotație, fiecare 
membru al colectivului.

Dar sînt unii care nu se 
interesează cînd le vine 
rinduL

— Care sînt acești tova
răși ?

— Dorel PetroesC.
— Alții ?

Citim articol cu articol 
aproape tot ce a apărut de 
la începutul anului- Nu e 
grea o astfei de operație,

te. ceea ce e bine, dar goa-

exeOBptll -

ductivității, reducerii con
sumurilor, recuperării și 
refolosirii materialelor — 
problematică tratată la în- 
tîmplare.

Discutăm aceste lucruri 
cu tovarășa Harhătă, re- 
proșindu-i conducerea spo
radică, nesistematică a ac
tivității colectivului de re
dacție. Ea are însă o abi
litate demnă de cauze mai 
bune in a apăra un stil de 
lucru de-a dreptul precar. 
O întrebăm :

— în calitate de secretar 
adjunct co propaganda. de 
cite ori v-ați intUnit in a-

Gazetele de perete 
în concurs

-Protecția muncii- S-o 
prelucrat din nou Decre
tul 400, insistindu-se pe 
cap TI și IV. '’J forma
ția de lucru R.K mașini 
miniere și reparații utila; 
greu.

De asemenea, se rezolvă 
cu simț de răspundere toa
te deficiențele pe linie de 
protecția muncii, care ies 
la iveală cu ocazia atrto- 
controaleior".

Apar și articole critice, 
cu adrese la oameni, dar 
acestea sînt puține. Revi
ne aproape obsesiv proble
matica protecției muncii 
deși nu aceasta este pro
blema cea mai importantă 
și mai presantă a colecti
vului. Dimpotrivă, preocu
pările majore sînt concen
trate în jurul îndeplinirii 
sarcinilor de plan, crește
rii producției fizice, a pro

șui St
scutâm despre îzete de
îreie. despre edi
— Dar nu se sii

vita»
a practică !
— rdL usca in cție toci—
luct linie moine, pl-2-

do

telului de partid, care să 
la răspundere și pe 

secretam! adjunct* cu pro
blemele de propagandă 
pentru modul defectuos în

CORNEL ARMEANU

La întreținerea culturilor
(Urmare din pag. 1)

Morar, Lenuța Lucian, Vio
rica Păcurar și Simion Ar
mie, oameni despre care 
președintele cooperativei 
spunea că sînt mereu în 
fruntea satului la toate lu
crările din agricultură.

Pe tarlaua „Negări" a 
C.A.P. Teliuc mecanizato
rul Dumitru LungU tocmai 
încheia prașila I mecani
că pe ultimele hectare din 
cele 35 cultivate cu po
rumb. De la brigadiera de 
cîmp Livia Ciocmărean a-

flăm că s-au prășit manual 
22 ha, printre primii care 
au terminat lucrarea nu- 
mărîndu-se Abel Vlad, Vio
rel Pus, Lenuța Petroiescu. 
Nicolae Pus, Ioan Ilina, Nî- 
colae Popovici, Lidia San
dru, Ionel Petrie, Ion Her- 
ban-Sbîrnă ș.a. Din păcate, 
aveam să constatăm că 

»aici, la Teliuc, mai sînt 
oameni care nu înțeleg că 
trebuie să-și onoreze obli
gațiile care le au față de 
C.Â.P., ca cetățeni ai co
munei. Este vorba de Va
sile Barbu. Simion Petrie,

HUNEDOARA

Laminate
Tehnica de caicul pătrun

de tot mai mult in activi
tatea economică, ușurînd 

' munca oamenilor, sporin- 
du-i eficiența. Ce a adus 
nou și interesant calculato
rul la blumingul de 1 300 
mm de la C, S. Hunedoa
ra ?

Ne spune inginerul cu 
automatizările in cadrul 
secției, Oliviu Maiorescu :

— Calculatorul nostru are 
două funcții . Prima : de 
conducere a procesului 
tehnologic, in acest scop, 
calculatorul urmărește cin- 
tărirea metalului, conduce
rea grupului de role ș- a 
mecanismelor din zona ca
iet de laminare de 1 300 
mm, optimizarea debitării 
țaglelor in flux la lima de 
semifabricate nr. 1, res
pectarea ecartului ae lungi- 

■ me, incit să se reducă a- 
proape la zero pierderile 
de metal rezultate în pro
cesul de tăiere.

Cea de a doua funcție 
este urmărirea metalului pe 
fluxul tehnologic. Ea dă 
pos ibilitatea tehnologul ui 
ca, in urma rapoartelor 
furnizate de calculator, să 
cunoască permanent situa
ția pe lingou, șarjă și 
schimb. Mai mult, datele 
furnizate de calculator sînt 
transmise automat centru
lui de calcul C.i.S. Hune

pe calculator
doara, în vederea luării 
deciziilor globale.

— Ne-ar interesa, tovarășe 
inginer, dacă se are in 
vedere extinderea cimpului 
de lucru al calculatorului.

— Da, in cel mult un an, 
se preconizează implemen
tarea unui sistem distribuit 
multiprocesor pentru urmă
rirea și comanda numerică 
directă a celor 56 cuptoa
re adinei de la blumingul 
de 1 300 — 1 000 mm. O 
dată pus la punct, calcu
latorul nu necesită o între
ținere specială, iar utiliza
rea lui ne va aduce o eco
nomie anuală de cei puțin 
7 milioane lei. La buna 
funcționare a calculatoru
lui veghează oameni temei
nic pregătiți profesiodbl, 
cum sînt Tiberiu Bohus, Fi- 
lomica Ivănică, Victor Dim- 
brovschi și alții. Menționez 
că o serie de alte date 
primare de ta blumingul de 
1 300-1 000 mm, ca și de 
la celelalte linii de lamina
re din cadrul uzinei nr. 4. 
sînt achiziționate cu ajuto
rul terminalelor montate 
aici și conectate la calcu
latorul HP de la centrul de 
calcul al C.I.S. Hunedoara, 
care lucrează în regim con
centrator de date.

STELIAN DENA, 
corespondent

Viorica Benea, Mircea Șu- 
lea și Remus Necșa care, 
oină ieri, n-au prășit oici 
un. rînd de porumb.

Și la Bunila s-a muncit 
cu răspundere în aceste 
zile la întreținerea culturi
lor. Pînă ieri — ne spunea 
inginera Aneta Blăjan — 
s-au prășit 65 ha porumb 
din 117 ha cultivate, iar 
la cartofi prașila I s-a în
cheiat pe toate cele 25 de 
ha planificate, și s-a tre
cut la prașila a Il-a.

Notăm pe cîțiva dintre 
cei mai verdnici coopera
tori : Gheorghe Stăricoane, 
Roman Herban, Lazăr Po
pa. din brigada Alun, Du
mitru Rădoane, Mihuț O- 
prișoni, Dumitru Preda, din 
brigada Poenița Voinii, și 
Arsenic Giura, Aurel Pă- 
trău, Gheorghe Muntean, 
din Bunila ș.a.

20,20

in
20,40 Ro

Pa

O 
de 

22,20 Te
lor

22,30 In

16,30 în 
lui 

20,00 Te 
lo
Ar

DRUMUL SOCIALISMULUI NR. 8

BU CU

ctitorii mărețe
în anii SOCIALISMULUI

C.T.E. Mintia-o mare forță a energeticii românești
(Urmare din pag. 1)

ger-tc rea operei sale de e- 
difvcare mu'ti.'cterolă. .Dîn- 
tr-o ostiei de enumerare 
n-or putea Upsî, spunea se
cretarul comitetului de 
port'd al termocentralei, 
maistrul Dorel Maieu, nici 
președintele comitetului sin- 
d.cotalui, Octavian Bănea- 
so, oameni ca Roman Rom- 
ceo. Constantin Ioana, Aie- 
sondru Rația, Vasile Jur. 
coone, Mircea Dehel, Mir
cea Firtct, Sergiu Nicolau, 
Romul us Mcgda, Aure! Că- 
săleon ți mulți olții".

Ei se situează printre 
cei mai buni, dar meritu! 
pentru rezultatele deosebi
te în producție ale energe- 
t'cie.nilor de la Mintia, ca
te în ultimii patru ani s-au

situat de trei ori pe locul 
III în întrecerea socialistă 
pe țară, fiind distinși cu 
„Ordinul Muncii" clasa a 
lll-o, aparține întregului co
lectiv. Dealtfel, recenta do
cumentare la C.T.E. Mintia, 
discuția cu mai mulți fac
tori de conducere și mun
citori ne-au relevat senti
mentul de unanimă angaja
re și în activitatea de vii
tor, dorința de a irrtimpino 
cea de a 40-a aniversare 
o eliberării patriei și Con
gresul a! Xlll-lea ar parti
dului cu rezultate deose
bite.

— Acest an bogat in eve
nimente politice marchează 
noi etape și în activitatea 
noastră — sublinia ing. le- 
ronim Rusan, directorul I.E. 
Deva (inclwzînd,

„ »
U.E. Paroșeni și C.E.T. Gu
ra barza — n.n.). Este vor
ba, în principal, de extinde- - 
rea gospodăriei de cărbu
ne și finalizarea primei e- 
tape de termoficare, de lo 
C.T.E. Mintia, a municipiu
lui Deva. De asemenea, in
sistăm pentru creșterea pro
ducției de energie electrică 
pe bază de cărbune și pe 
executarea, conform grafi
celor întocmite, a repara
țiilor capitale la agregatele 
de bază, incit să avem o 
funcționare la parametri cît 
mai ridicați în perioada de 
iarnă.

Cum se vede, împlinirile 
socialiste continuă și la 
C.T.E. Mintia, drumul spre 
noua calitate și eficiență se 
parcurge consecvent, 
hotărîre și optimism.

1]
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Ferma zootehnică a Coo
perativei agricole de pro
ducție din Băcia continuă 
seria bunelor rezultate, 
în primele cinci luni tre
cute din acest an. unita
tea a obținut 1 200 hl 
lapte de vacă, și 210 viței, 
depășindu-și substanțial 
sarcinile de plan prevă
zute pe perioada respecti
vă. La obținerea acestor 
succese, o contribuție deo
sebită au avut-o îngriji

terii de animale Dumi- i 
tru Lazăr, Liviu Danciu, / 
Vasile Rusnacu, loan Bîlț i 
și alții.

Rezultatele amintite se 
datoresc bunei organizări 
a muncii în cadrul fermei, 
respectării programului de 
îngrijire și furajare a 
animalelor, cît și răspun
derii în muncă ce o do
vedesc lucrătorii din sec
torul de creștere a ani
malelor.

Tratament... 
dăunător

La brigada din Băță- 
lari a C.A.P. Vîlcele s-a 
făcut un tratament ex
tern la viței, folosindu- 
se o soluție al cărei do
zaj prescris nu a fost 
respectat. Urmarea 7 In 
loc să li se întărească 
sănătatea, cinci viței 
s-au intoxicat, trebuind 
să fie sacrificați. Teh
niciană Elena Asaftei 
este răspunzătoare de 
paguba adusă avuției 
obștești, ce se va recu- 
pera de la vinovată.
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Tehnologiile moderne — la baza depășirii sarcinilor de plan
(Urmare din pag. 1)

tat dezordine și indiscipli
nă, nu ne-am realizat ran
damentele în abataje. în 
ultima vreme am mai pus 
lucrurile Ia punct în pri
vința întreținerii căilor de 
acces și a bunei aprovizio
nări a locurilor de muncă. 
De asemenea, am întărit 
disciplina de producție, în 
I iunie a intrat în func
țiune un nou abataj fron
tal, iar pînă în 15 iunie 
mai intră unul, prin care 
va crește zilnic producția 
cu peste 400 tone. Avem 
deci condiții și sîntem ho- 
tărîți să încheiem iuna 
iunie cu un spor de pro
ducție de 2 000 tone, să re
cuperăm în continuare din 
restanțe.

Brigadierul Iosif Bucur, 
care are un plus de 3 700 
tone de cărbune de la în
ceputul anului, ne spunea 
că împreună cu cei 45 de 
oameni din brigadă, vor da 
și din noul abataj frontal, 
pe care i-au preluat de

cîteva zile, cel puțin 500 
tone în plus în această 
lună, iar brigadierii Grigo- 
re Fator ,și Vasile Rus „vor 
ține aproape" pentru de
pășirea planului lunii și 
în continuare.

Realizarea ritmică a 
planului Ia cărbune este 
determinată și de modul 
în care-și fac datoria cei 
de la investiții-pregătiri. Și, 
după cum aprecia șeful 
sectorului VI, sing. Ioan 
Burdea, minerii de aici lu
crează bine, avînd o depă
șire de plan pe luna mai 
de 40 ml și „Ia zi“ — de 
peste 115 ml. Se‘ eviden
țiază brigăzile conduse de 
Mihai Anton, Dumitru Coș- 
tinaș Și Traian Bptar. „Prin 
aplicarea unei noi tehno
logii de tăiere cu combi
na în profile circulare și 
susținere definitivă cu ele
mente prefabricate PG 4, 
gîndită și adoptată pentru 
prima dată de noi șl la 
noi, spunea interlocutorul 
— am dublat randamente
le la lucrările de săpp.t și

betonat galeriile pentru 
viitoarele fronturi de căr
bune. Dacă în 1983, briga
da lui Mihai Anton nu-și 
realiza planul, prin noua 
tehnologie de lucru, de la 
începutul acestui an și-l 
depășește lună de lună".

Am mai notat hotărîrea 
minerilor de la sectorul VI 
de a străpunge, la sfîrșitul 
trimestrului III a.c., în de- 
vans față de plan, noul 
orizont de transport 350, 
din puțurile oarbe rir. 11 și 
12, asigurînd colectarea 
producției minei aici în a- 
niil viitor și evacuarea ei 
mai operativă la suprafață. 
Aceeași hotărîre ca fiecare 
sector să-și îndeplinească și 
depășească ritmic planul, 
îneît și colectivul I. M. Lo- 
nea să întîmpine cu reali
zări deosebite cea de a 40-a 
aniversare a eliberării pa
triei și Congresul al XIII- 
lea al partidului, a afir
mat-o și tovarășul Ilie Pă- 
ducel, secretarul comitetu
lui de partid pe întreprin
dere :

— După ultimele noastre 
analize, reiese că s-a mun
cit bine în acest an, dar 
că este Ioc pentru mai bi
ne. Sectoarele I, II, IV și 
VI își vor majora depăși
rile de plan de pînă acum, 
sectorul V va recupera res
tanța de 1 000 tone din mai 
și va încheia semestrul I 
cu un plus de 3 000 tone, 
iar sectorul III va depăși 
planul lunii iunie cu 2 000 
tone, urmînd ca în conti
nuare să scoată întreaga 
restanță de peste 11 000 to
ne pe care o are de Ia în
ceputul anului. Acum avem 
condiții bune la toate sec
toarele, am mai aplicat u- 
nele măsuri tehnice și or
ganizatorice și putem spu
ne că I.M. Lonea se va 
situa lună de lună cu pla
nul realizat și depășit, răs- 
punzînd astfel vibrantei 
chemări a secretarului ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
de a da patriei mai mult 
cărbune.
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Creația și creativitatea la virsta preșcolară
— Cu adîncă emoție ne 

reamintim cu fiecare pri
lej de chemarea adresată 
nouă, educatoarelor, de 
secretarul general al parti
dului, tovarășul 
Ceaușescu, 
educației 
lui. Ni se 
atunci că 
cu familia 
„Șoimii 
călăuza . _ .
copilului în viață, că de 
activitatea noastră depind 
pașii următori pe care 
copiii îi vor face pe tă- 
rîmul cunoașterii, al for
mării ca cetățeni. Sîntem 
chemate să le formăm 
deprinderi de muncă, de 
ordine și disciplină, tră
sături înaintate de caracter 
și comportare civilizată. 
Cum procedăm ? — se în
treba educatoarea Dorina 
Krech, de la Grădinița 
C.S.H. nr. 3 — și răspun
sul său a fost o admira
bilă pledoarie a contribu
ției activităților din cer
curi și atelierele , șoimilor 
la dezvoltarea și educarea 
lor estetică. De altfel, toa
te cele 12 comunicări ale 
simpozionului „Creația și 
creativitatea la vîrsta pre
școlară" — reuniune 
larg caracter științific 
de cercetare, organizată 
Grădinița nr. 3 Deva 
Inspectoratul școlar jude
țean, Consiliul județean al 
Organizației pionierilor. 
Casa personalului didactic, 
Comisia județeană pentru 
îndrumarea activității șoi
milor patriei și Comitetul 
județean al femeilor — au

Nicolae 
la Congresul 

și învățămîntu- 
atrăgea atenția 
noi, împreună 

și organizația 
patriei", sîntem 
primilor pași ai

fost tot atîtea exemple a 
modalităților 
de stimulare 
creativității 
grădinițele județului.
pilul este o forță care pro
gresează, o mișcare înain
te, un elan. Tendințele 
sale spre creativitate se pot 
manifesta în diverse do
menii" — iar din multitudi
nea acestor aspecte educa
toarea Viorica Cârstea, de 
la Grădinița întreprinderii 
miniere Hunedoara, s-a

și formelor 
a creației și 

la copiii din 
„Co-

SIMPOZION 
JUDEȚEAN

CU 
și 
la 
de

oprit asupra modalităților 
de stimulare a creativită
ții verbale, știind cît de 
mult își pune aceasta am
prenta asupra dezvoltării 
psihice și a capacității in
telectuale a copilului. Ro
lul educatoarei în dezvol
tarea creativității verbale 
a copilului a fost un 
instructiv capitol al co
municării, cum instructive 
au fost și intervențiile pri
vind activitățile de mun
că (Viorica Filimiones- 
cu — Orăștie, Luminița 
Cean — Brad), modalitățile 
de tratare diferențiată în 
vederea stimulării creati
vității (Smaranda Mana 
Cioflica — Brad), acțiunile 
de observare (Laura Tutu- 
naru — Petroșani), activită
țile din cercuri 
Ștefoni 
desen 
Zgîrdea
Leghendi — Ciopeia), for-

marea premiselor concep
ției științifice despre feno
menele din natură (Silvia 
Urs — Grădinița cu pro
gram prelungit nr. 2 Deva), 
funcția esențială a grădi
niței în dezvoltarea crea- 

■ tivității (Georgeta Păcurar 
— Orăștie).

Ilustrate cu lucrări ale 
preșcolarilor, susținute în
tr-o -manieră care a reți
nut atenția și a interesat, 
comunicările au dat sim
pozionului un real carac
ter de schimb de experien
ță. Impresionantă prin 
conținutul științific și sen
sibilitate, ca și prin impli
cațiile sale în activitatea 
preșcolarilor a fost co
municarea susținută de 
prof. Lidia Țugulan, de la 
Liceul industrial nr. 1 Ti
mișoara (lucrare realizată 
în colaborare cu prof. Ma
ria Toma de la Liceul pe
dagogic Deva). O lucrare- 
omagiu centenarului naș
terii Otiliei Cazimir, poeta, 
prozatoarea, cronicarul dra
matic, traducătorul de pie
se pentru care literatura a 
însemnat o reală dorință de 
a comunica cu cei mari și 
cu cei mici. Iar modul în 
care Lidia Țugulan i-a pre
zentat opera a fost, pen
tru fiecare educatoare, mo
del de cum trebuie și cum 
se poate transmite copilu
lui mesajul înălțător 
artei.

Arată-mi casa în care locuiești 
și-ți spun ce gospodar ești

Despre căminele de ne- 
familiști din Simeria și 
problemele lor ziarul nos
tru a mai scris, așa că, în- 
tr-un fel, prezentul demers 
este o revenire pe urmele 
materialelor publicate.

De cum pășim pragul că
minului d?‘ nefamiliști al 
Depoului CJJL impresio
nează plăcut ordinea și 
curățenia. Pe cori
doare. în oficiile de pe 
etaje, Ia grupurile sanita
re — curățenie ca într-o 
casă de gospodină harnică. 
Aceeași notă de ordonat în 
camere. La 
discutăm cu 
Răducu, de

— Cum

servim și masa de seară 
la o cantină, nu numai 
masa de prînz.

Poate ar fi bine. Ar 
fi bine și dacă o unitate 
prestatoare de servicii ar 
prelua periodic pentru spă
lat și călcat lenjeria de 
corp a acestor tineri care, 
în această problemă, 
descurcă cum pot. E
le-ar mai lipsi pentru a 
se simți în căminul lor 
acasă. Că țin la el — o 
dovedesc și împrejurimile 
sale.

se 
ce

ca

(Maria
— Hațeg), cele de 
și pictură (Cecilia 
— Simeria, Clara

camera nr. 5 
lăcătușul Albu 
la I.M.M.R.
vă pe treceți 

dumneavoastră, tinerii din 
cămin, timpul liber ?

— Cu lectură, cu vizio
nări la televizor, comitetul 
de cămin mai organizează 
între noi întreceri sporti
ve. Unii dintre noi sîntem 
elevi la liceul seral. Cam 
așa ne petrecem timpul li
ber.

Discutăm și cu Ion Cri- 
șan, mecanic ajutor la de
pou :

— Ce credeți, tovarășe 
Crișan, că le lipsește ti
nerilor din acest cămin 
pentru *a se simți bine 
atît cît locuiesc aici ?

— Prea multe nu lipsesc. 
Poate că ar fi bine dacă 
am avea posibilitatea

Căminele 
nefamiliștilor

Consecvenți în apărarea 
intereselor cumpărătorilor

Zilele trecute, cu o echi
pă de control al oamenilor 
muncii am trecut pe la cî- 
teva din unitățile, comer
ciale ale Hațegului, apar- 
ținînd I.C.S.M. Călan. Am 
constatat, cu acest prilej, în 
general aspecte pozitive, 
dar și unele mai puțin 
îmbucurătoare.

Trecînd pragul unității 
nr. 62 parfumerie-cosmeti- 
ce (gestionară Viorica A- 
gachi) am rămas plăcut 
impresionați de ordinea, 
curățenia,' expunerea arti
colelor, comportarea față de 
cumpărători. Aceeași im
presie demnă, frumoasă și 
la unitatea nr. 61 confec
ții (gestionară Marioara 
Raț). Lucrătorii unității do
vedeau o atitudine plină 
de solicitudine și preocu-

nările făcute în „Jurnalul 
cumpărătorului", am cerut 
gestionarului să ni-1 pre
zinte. După ce l-a căutat 
peste tot, — de parcă n-ar 
fi știut unde era — ne-a 
declarat că s-a pierdut, ne- 
găsindu-1 nicăieri. Ori du
pă cîte știm, și o cer re
gulile comerțului, 
adică „' 
torului" 
loc vizibil, la 
cumpărătorilor, nu încuiat 
în sertarele 
l-a căutat 
magazinului.

Aspecte
ne-a fost dat să înregis
trăm și în unitatea nr. 59 
încălțăminte (responsabilă 
Dorica Coșa). Aici, spre 
mirarea noastră, am găsit 
dosite 30 perechi pantofi

acesta,
.Jurnalul cumpără- 

trebuie să stea la 
dispoziția

unde degeaba 
responsabilul

asemănătoare

Controlul oamenilor muncii 
concret, exigent, eficient

pare, concretizate în depă
șirea substanțială a pla
nului de desfacere.

Din păcate, însă nu peste 
tot am avut plăcerea să 
constatăm doar aspecte po
zitive. Astfel, cînd am vi
zitat unitatea „Gospodarul" 
(articole metalo-chimice), 
responsabilul Silviu 
Drăgoi lipsea de la pro
gram, iar vînzătoarele „nu 
știau" unde anume se a- 
fla. Spre neplăcuta noastră 
surpriză, am găsit, dosită 
în magazie, cantitatea de 
280 metri mușama pentru 
mese, articol foarte mult 
solicitat. Solicitîndu-le ex
plicații de ce anume aceas
tă marfă n-a fost pusă în 
vînzare, lucrătoarele maga
zinului „și-au adus amin
te unde se află gestiona
rul", una dintre ele sosind 
cu dînsul după numai cî- 
teva minute. Nervos și vă
dit incomodat de vizita 
noastră, acesta a căutat 
să motiveze nepunerea în 
vînzare a mușamalei, sus
ținînd că n-a primit avizul 
de expediere, pentru ca, 
ceva mai tîrziu, să găseas
că totuși avizul !

Dorind să aflăm consem

,,Adidas" — care, după 
cum se știe, sînt foarte cău- 
tați. De asemenea, 6 pe
rechi de pantofi și sandale 
pentru femei le-am aflat 
dosite sub tarabă de către 
vînzătoarea Maria Vaida, 
susținînd că le-a reținut 
pentru ea, urmînd ca, du
pă ce va primi retribuția 
să achite contravaloarea și 
să le ducă acasă ! Greu de 
crezut că o femeie cum
pără 6 perechi de pantofi 
deodată !

Sîntem convinși că, în 
viitor, cei vizați în acest 
material vor lua măsurile 
necesare, astfel ca, în ur
mătoarele coptroale pe care 
le vom efectua, să nu ne 
mai întîlnim cu asemenea 
aspecte care lasă foarte 
mult de dorit.

NICU SBUCHEA, 
STANISLAV PAVLOVSCHI, 
ROMEO CRISTIAN, 
TEODOR PIETRARU, 
din echipa nr. 5 de con
trol al oamenilor muncii 

Hațeg

LUCIA LICIU

Noua policlinică din orașul Brad.

Alături de căminul de
poului se află cel al bri
găzii nr. 4 a șantierului de 

_ construcții căi ferate. La 
~ o precedentă intervenție a 

noastră, ascuțișul criticii a 
fost îndreptat bine asupra 
modului cum era el gospo
dărit, lucru pe care ține să 
ni-1 amintească administra
toarea de cămin. Cornelia 
Străuț.

— Ne-ați criticat cam as
pru data trecută, dar nu 
pe nedrept.

— Și ce rezultat h avut 
critica ?

— După cum vedeți, că
minul a intrat în reparații. 
Au fost reparate instalații
le sanitare și de încălzire 
iar acum se înlocuiește in
stalația electrică, 
zîndu-se totodată 
cameră pentru a 
controla măi bine 
energie ■ electrică.

Este un semn bun. 
ceptivitatea la 
poate să ducă 
bunătățiri în 
criticată. ’

Mărturisim
pragul „Căminului tineretu
lui" care are pe firmă nu
mele proprietarului său — 
secția de prelucrare a 
Combinatului siderurgic 
Hunedoara —, cînd ne-am 
mai și oprit privirea în
tr-o oglindă mare din holul 
căminului, am fost convinși

contori- 
fiecare 

se putea 
risipa de

Ro
ii u 

îm-
critică 

decît la 
activitatea

că trecînd

că aici nu putem consem
na decît lucruri bune. De
zamăgire. Ne-am plimbat 
„ca vodă prin lobodă" prin 
tot căminul, fără a fi în
trebați de sănătate. Și da
că cineva ar fi vrut să fure 
ceva, ar fi putut s-o facă 
fără bătaie de cap, pentru 
că în cămin se intră ca 
la moară sau la gară. 
La grupurile sani
tare de pe etaje, multe o- 
biecte sanitare au „zburat" 
de la locul lor. La cel de 
pe etajul II e gata să facă 
picioare chiar și ușa de la 
intrare. în ușa de la ca
mera nr. 19 cineva a în
cercat, parcă în dușmănie, 
ascuțișul toporului. Am in
trat și în club. E un fel 
de a spune club căci alt
ceva decît o masă de tenis 
nu afli acolo. Căminul are 
și gazetă de perete; două, 
nu una; fără articole. în 
hol te întîmpină, scrisă cu 
litere mari, o deviză: „Că
minul nostru — casa noas
tră". Ne-a ispitit la un mo
ment dat ideea s-o com
pletăm astfel: arată-mi ca
sa în care locuiești și-ți 
spun ce gospodar ești. Am 
renunțat, pentru a titra cu 
cuvintele respective rîndu- 
rile de față. Pînă la a ex
pedia constatările noastre 
pe adresa proprietarilor de 
la Hunedoara ai acestui 
cămin, credem că pe aici 
trebuie să treacă maî des 
și organele locale — ne 
referim 
nesc al 
mitetul 

i— dar 
ției de 
meria.
spatele unei firme ___
implică o unitate cu atîta 
prestigiu, cum e Combina
tul siderurgic ■ Hunedoara, 
să fi obligat să consem
nezi atîtea lucruri în ne
regulă. La înlăturarea im
presiei defavorabile pe ca
re o lasă acum 
tineretului", 
contribuie, 
catarii lui, 
mai sus.

la consiliul orășe- 
sindicatelor și co- 
orășenesc U.T.C. 
și conducerea sec- 
prelucrare din Si- 

Nu se poate ca în 
care

„Căminul 
trebuie să 

alături de lo- 
toți cei numiți

ION CIOCLEI
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Braconajul—<o practică ce trebuie eradicată cu desăvîrșire
Prin adoptarea Legii 26/ 

1976 privind economia vî- 
natului și vînătoarea și Le
gii 12/W74 privind pisci
cultura și pescuitul, s-a a- 
sigurat cadrul legal optim 
pentru dezvoltarea vînăto- 
rii și pescuitului sportiv, 
în acest context, se poate 
aminti că și în județul 
nostru a existat și există 
o preocupare permanentă 
pentru ocrotirea și dezvol
tarea faunei cinegetice și 
piscicole. O dată cu lărgirea 
bazei materiale pentru vâ
nătoare și pescuit, cu spo
rirea grijii față de buna 
gospodărire a fondurilor de 
vînătoare, a crescut și nu
mărul membrilor filialei 
județene a Asociației gene
rale a vînătorilor și pes
carilor sportivi. Demn de 
semnalat este faptul că 
marea majoritate a mem
brilor filialei dovedesc răs
pundere deosebită față de 
respectarea prevederilor le
gale, situînd în prim-pla- 
nul activității lor exercita
rea cu conștiinciozitate a 
drepturilor și îndatoririlor 
ce le revin. Ca urmare a 
măsurilor luate în vederea 
ocrotirii' și popularii masi
ve cu unele specii, s-a în
registrat sporirea efective
lor de vînat, ceea ce a in
fluențat pozitiv creșterea 
cantităților de animale vî- 
nate și pește pescuit.

Considerăm necesar însă 
să aducem în atenție și u- 
nele aspecte ce contravin 
prevederilor legale, deoa
rece unii cetățeni, mai, bi- 
ne-zis braconieri, încalcă 
normele în vigoare, fiind

pasibili de sancțiuni seve
re. între faptele condam
nabile amintim cazul in
fractorilor Vasile Mărcușiu 
și Andrei Gașpar, șoferi la 
coloana Plosca-Teliuc a 
U.M.T.C.F., care împreună 
cu Titi Dumitrașcu, 
muncitor la 
Vulpan, fost 
blănărie a 
„Drum nou" 
Gavril Julea, 
secție bobinaj la 
unitate, 
turisme 
nală (la 
tea, un

fost 
IonC.S.H., 

șef la secția 
Cooperativei 

Hunedoara și 
fost șef de 

aceeași 
folosind trei auto- 
proprietate perso- 
unul dintre aces- 
I.M.S., fiind ame-

semnalăm și faptul că la 
Gavril Julea s-a constatat 
că în anul 1982 a sacrifi
cat ilegal la domiciliu trei 
viței, confiscîndu-i-se cu 
acest prilej haina confec
ționată din pieile provenite 
din tăierea vițeilor. Toți 
inculpații au fost arestați 
și li s-au întocmit dosare 
penale, urmînd să suporte 
rigorile legii.

Vinovați de braconaj s^au 
făcut, de asemenea, Gheor- 
ghe Copil, macaragist și 
Ilie -Iordache, mecanic de 
utilaje la S.U.T. Deva ca
re, împreună cu Dorin

un
de vî-_ 

peste' 
de mi
ei s-au

najat și un loc special sub 
podea pentru transportul 
prăzii și, totodată dotat cu 
proiectoare), au adus 
prejudiciu fondului 
nătoare evaluat la 
55D00 lei. Organele 
liție au stabilit că
deplasat în repetate rân
duri, pe timp de noapte, 
în perioada ultimilor trei 
ani în zonele Govăjdia, 
Ghelari, Geoagiu. Vețel, 
Leșnic și Dobra, unde au 
împușcat 13 căprioare și 
căpriori, precum și un cerb 
lopătar. Cu ocazia perche
ziției domiciliare, celor în 
cauză li s-au ridicat per
misele și armele de vînă
toare, cît și pieile rezultate 
din vînat. Totodată s-a pro
cedat la aplicarea seches
trului în vederea confiscă
rii autoturismelor. Mai

Străuț, mecanic la Distric
tul de mecanizare și expe
diții camionaj Deva au îm
pușcat fără a poseda au
torizație un țap de capră 
roșie. în ziua cu pricina, 
inițial ei plecaseră la o vî
nătoare organizată în grup, 
la mistreți, în zona Here- 
peia, dar și-au schimbat 
planul, decizîndu-se să vî- 
neze fazani. Cum aceștia 
n-au apărut, au tras în ța
pul care le-a ieșit în cale. 
La percheziția domiciliară 
a fost găsită carnea, pe 
care o împărțiseră. Acesto
ra li s-au ridicat armele 
și li s-au întocmit dosare 
penale. La fel s-a proce
dat și cu Vasile Moraru, 
pensionar, care se îndelet
nicea cu braconajul la rate 
sălbatice în ap merea Pre- 
parației Coroești.

Nu poate fi trecută cu 
vederea nici „îndeletnici
rea" ce o aveau Ion O- 
prean, Dumitru Asincear, 
Gelu Vulpe. Mircea Baba, 
Ion Pintican, Pongraț Mol
dovan, Szabadi Bela, toți 
de la I.E.C. Mintia. Lor li 
s-au alăturat Ion Sabău, 
Costică Gavrilă și Iosif An
tică, muncitori la Energo- 
construcția Mintia. împreu
nă, toți cei amintiți au fost 
prinși pescuind noaptea cu 
unelte interzise (coșuri) în 
apropierea barajului, fără 
a avea permise. La acest 
„concurs" nocturn de pes- 

»cuit, care se încadrează 
tot ca braconaj, „pescarii" 
au venit cu o autobascu
lantă de la întreprinde
re (I).

Exemplele la care ne-am • 
referit sînt suficiente pen
tru ca și alți așa-ziși „vînă- 
tori" sau „pescari" să tra
gă concluziile ce se cuvin, 
să nu comită fapte ile
gale ce afectează economia 
vînatului și pescuitului. îm
potriva tuturor celor ce 
încalcă normele și regulile1 
stabilite pentru 
pescuit legile 
sancțiuni severe, 
nefiindu-i îngăduit să 
abată sau să nesocotească 
prevederile legale. Organe
le de miliție, împreună cu 
toți cetățenii de bună-cre- 
dință. veghează în perma
nență ca integritatea fon
dului cinegetic și de pes
cuit să nu fie afectată de 
braconieri, braconajul con
stituind o practică ilegală 
ce trebuie să fie eradicată 
cu desăvîrșire.

vînat și 
stipulează 

nimănui 
se
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Delegația P.C.R. la funeraliile 
tovarășului Enrico Berlinguer 

a sosit la Roma
ROMA 12 (Agerpres). — 

Marți seara a sosit în 
capitala Italiei delegația 
Partidului Comunist Român 
care va participa lâ fune
raliile tovarășului Enrico 
Berlinguer, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Italian.

Delegația este condusă 
de tovarășul Manea Mă- 
nescu, membru al Comite
tului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. Din dele
gație face parte tovarășul 
Constantin Radu, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Apărarea păcii și dezarmarea — 
cauză a întregii omeniri

TOKIO 12 (Agerpres). — 
în Japonia este în plină 
desfășurare tradiționalul 
„Marș al păcii“. la care 
iau parte zeci și zeci de 
mii de persoane, de cele 
mai variate convingeri po
litice, ce se pronunță Îm
potriva cursei înarmărilor 
și pentru adoptarea de 
măsuri concrete, de dimi
nuare și eliminare a peri
colului nuclear. Din cele 
mai îndepărtate localități 
ale țării pornesc marșuri 
spre orașele Hiroșima și 
Nagasaki, unde în luna 
august va avea loc come
morarea victimelor bom
bardamentelor atomice din 
1945.

PARIS 12 (Agerpres). — 
într-o corespondență din 
Amsterdam, ziarul „Le

Monde" subliniază că pro
blema rachetelor nucleare 
cu rază medie de acțiu- 
i* a devenit subiectul po
litic central în Olanda la 
ora actuală De asemenea, 
eventualitatea instalării o- 
nor asemenea rachete pe 
teritoriul olandez preocu
pă mai mult decît oricind 
pe oricare dintre olan
dezi. într-un context în 
care se vorbește despre 
alegerile pentru Parlamen
tul vest-european (organul 
consultativ al C.E.E.) zia
rul subliniază că o serie 
de partide politice din 
Olanda cer actualului pre
ședinte ' al Parlamentului 
vest-european. Piet Dan- 
kers, care este olandez, 
să „se opună într-un mod 
mult mai viguros euro- 
rachetelor".

Sesiunea Comitetului O.N.U. pentru 
folosirea pașnică a spațiului extraatmosferic
VIENA 12 (Agerpres). — 

în capitala Austriei au în
ceput, marți, lucrările celei 
de-a 27-a sesiuni a Comi
tetului O.N.U. pentru fo
losirea pașnică a spațiului 
extraatmosferic. Participă 
reprezentanți din aproxi
mativ 50 de state, membre 
ale comitetului, precum și 
observatori ai unor organi
zații internaționale și ne
guvernamentale.

Printre problemele în
scrise pe ordinea de zi a 
dezbaterilor figurează exa
minarea stadiului îndepli

nirii recomandărilor celei 
de-a doua Conferințe a 
O.N.U. pentru cercetarea 
și folosirea în scopuri 
pașnice a spațiului extra
atmosferic și a programu
lui O.N.U. de studiere a 
Pămîntului cu ajutorul sa
teliților. Un Ioc central 
în cadrul dezbaterilor a- 
cestui forum este acordat 
problemelor vizînd preîn- 
tîmpinarea militarizării 
spațiului extraatmosferic, 
în lumina recomandărilor 
Adunării Generale a 
O.N.U.

■ GENEVA. - La Pala
tul Națiunilor Unite din 
Geneva au fost reluate, 
marți, lucrările părții a 
doua a sesiunii din acest 
an a Conferinței pentru 
dezarmare, organism de ne
gocieri O.N.U. in probleme
le dezarmării, din care fac 
parte <0 de state, inclusiv 
România.

Portioponții continuă e- 
xarnina-ea ansarr.bfului pro
blemelor încetării cursei 
înarmărilor ți dezarmării, 
îndeosebi a celor privind 
dezormoreo nudea-ă. pre
venirii unui război nucleor, 
interzicerii țî distrugerii ar
melor chimice, oco-dori- u- 
nor ga'onții de securitate 
corespunzătoare pentru sta
tele neposesoo.-e de arme 
nude a-e, prevenirii cursei 
înarmărilor in spațiul extra
atmosferic. definitivării unui 
program global de dezor- 
ma'e.

■ ADDIS ABEBA. - In 
capitala Etiopiei s-au des
chis lucrările celei * de-a 
10-a sesiuni a Consiliului 
Mondial al alimentației, la 
care participă reprezentanți 
din numeroase țări ale lu
mii, printre care și Româ
nia

intre principalele proble
me insc'ise pe agenda dez
baterilor figurează, cu prio
ritate, situația alimentară 
din țările africane, difi
cultățile pe care le în- 
timpino statele continen
tului — în special cele 
afectate de secetă - în 
domeniul aprovizionării cu 
alimente de strictă necesi
tate.

■ BELGRAD. - Agenția 
Taniug a difuzat Comuni
catul cu privire la vizita 
oficială de prietenie in 
R.S.F. Iugoslavia a delega
ției de partid și de stat a 
R.P.D. Coreene, condusă de 
Kim Ir Sen, secretar ge
neral al C. C. al Partidului

Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii Popu
lare Democrate Coreene. 
Comunicatul subliniază că 
sarcina cec mai urgentă 
ce stă în fața omenirii 
constă în căutarea soluții
lor ca-e să ducă la edifi
carea unei destinderi trai
nice ți universale și la con
solidarea păcii, prin rein- 
stourareo încrederii, prin 
soljțonarea pe cale pașni
că o problemelor economi
ce și politice, pe baza ega
lității în drepturi, a res
pectului reciproc și coexis
tenței pașnice active.

■ AMMAN. - Regele 
Hussein al Iordaniei a avut 
o întrevedere cu secretarul 
general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, care a 
făcut o vizită de două zile 
la Amman. Convorbirea 
care a avut loc cu acest 
prilej a fost consacrată 
examinării posibilităților de 
organizare a unei Confe
rințe sub egida O.N.U. pen
tru soluționarea crizei din 
Orientul Mijlociu, precum 
și a modalităților și mij
loacelor de aplicare a rezo
luțiilor O.N.U. cu privire 
la problema palestiniană — 
a. informat Televiziunea ior
daniană. citată de agenții
le internaționale de presă.

M LONDRA. - De patru 
luni continuă în Marea Bri- 
tanie greva celor peste 
100 000 mineri care au în
cetat lucrul in semn de pro
test față de proiectele de 
închidere a 20 de exploa
tări carbonifere, ceea ce 
cri determina concedierea 
a 20 000 salariați.

■ BRASILIA. - Oamenii 
de afaceri brazilieni au 
condamnat sugestia primu
lui ministru englez, Mar
garet Thatcher, potrivit că
reia țările cu mari datorii 
trebuie să vindă și mai 
multe materii prime și să 
atragă in țară mai multe 
investiții străine pentru a 
putea face față obligațiilor 
financiare, relatează agen
ția United Press Interna
tional.
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CONSILIUL POPULAR AL JUDEȚULUI 
HUNEDOARA

PREȚURILE MAXIMALE DE MERCURIAL 
valabile în luna iunie 1984

Produsele
F

U.M. Perioada de 
aplicare

’reț maximal 
mercurial 

cal. I
LEGUME
Varză albă kg. 13—20 VI. 5,25
Varză albă •„ 21 VI.—10 VIII 4,25
Tomate „ 21—30 VI. 10,00
FLORI
Garofițe buchet toată perioada 5,00

Se abrogă prețul/fir la garofițe.

DIRECȚIA COMERCIALĂ JUDEȚEANĂ DEVA 
ANUNȚĂ

întreprinderile comerciale de alimentație pu
blică asigură, prin unitățile sale de tip „PEN
SIUNE" servirea mesei de prînz pentru elevi și 
copii, atît prin abonament cît și la comandă, în 
meniuri diversificate, la prețuri între 10-17 lei.

Masa se poate servi între orele 12-14, 
următoarele unități comerciale : 

Cantina-restaurant Deva ; 
Restaurant „BACHUS" Deva ; 
Restaurant „ASTORIA" Deva ; 
Restaurant „CORVINUL" Hunedoara ; 
Cantina-restaurant Hunedoara ; 
Cantina-restaurant Petroșani ; 
Restaurant „CINA" Lupeni; 
Cantina-restaurant Vulcan ; 
Cantina-restaurant Brad și Gurabarza ; 
Restaurant „STREIUL", Orașul Nou Călan.

la

Cooperativei de credit „De- 
cebal* Deva, pe numele Ol- 
teanu Gheorghe. îl declar 
nul (i oii)SPORT Jill! tei

lllî Illi SPORT
■iii.gu™
publicitate

VÎNZARI — CUMPĂRĂRI

CAMPIONATUL EUROPEAN DE FOTBAL

PARIS 12 (Agerpres). - 
Turneul final al campiona
tului european de fotbal 
din Franța se anunță echi
librat, ambele ffrupe pre
liminarii incluzînd formații 
apropiate valoric, cu șanse 
de a se califica in semi
finale. Clasamentul final al 
grupelor (primele două e- 
chipe urmind să evolueze 

• în*! •semifinale) este alcătuit 
după următoarele criterii : 
departajarea echipelor se 
tace, în primul nnd, după 
numărul de puncte realiza
te. In caz de egalitate, de
partajarea se tace în func
ție de golaveraj, prin scă
dere ; dacă egalitatea per
sistă, echipa care a mar
cat mai multe goluri va 
avea ci știg de cauză, iar 
dacă nici acest criteriu 
nu poate fi aplicat se 
apelează la rezultatul par
tidelor directe; în sfîrșit, 
ultimul mod de departajare 
este ce/ al tragerii la sorți. 
In semifinale, dacă după 
90 de minute regulamenta
re de joc scorul este egal,

partida va Ir prelungită cu 
două reprize a 15 minute, 
iar în caz de egalitate și 
după timpul supl mentor 
se va recurge ia lovitun de 
la 11 m.

★
Intre cei 160 de fotba

liști prezenți ia compel ție 
se află și opt debutanți 
in competiții internaționale: 
Rust (Franța), De Conn-ck 
(Belgia), Tychosen (Dane
marca), Felkenmayer (R. F. 
Germano), Batragueno și 
Zubizorreta (Spania), Drag-, 
nea (România) și Silva 
(Portugalia).

dr
Cel mai înalt jucător 

al fazei finale este porta
rul echipei României, Sil
viu Lung — 1,94 m, iar 
cel mai scund — francezul 
Alain Gives se — 1,63 m.

★
intr-un clasament al nu

mărului de selecții in re
prezentativă, primul loc este 
ocupat de Karl-Heinz Ru- 
mmenigge (R.F. Germania) 
— 75 de tricouri naționale, 
urmat de Ladislau Boloni 
(România) — 73 și Nene 
(Portugalia) - 64.

dr
Portarul portughez Bento 

este cel mai virstnic jucă
tor aflat Io turneu — 36 
ani—, cel mal tinăr fiind

belgianul Scifo — 18 ani; 
de menționai că Scifo, de 
origine italiană, a primit 
cetățenia belgiană în ziua 
de 8 iunie a.c.

★
Dintre cele 7 echipe 

care au trecut prin pre
liminarii, apărarea cea ™ 
bună s-a dovedit a ti cea 
a României — cu doar 3 
goluri primite, urmată de 
R. F. Germania și Danemar
ca — 5 goluri ; atacul ce! 
mai productiv a fost cel 
ol Spaniei — 24 de goluri, 
dar jumătate dintre aces
tea au fost marcate in
tr-un s.ngur meci : Sponia 
-Malta 12—1

dc
Dintre tehnicienii din 

conducerea reprezentativelor 
aflate in Franța, Mircea 
Lucescu (România) este cel 
mai tinăr — 38 ani, iar 
belgianul Guy Thys — cel 
mai virstnic (62 ani).

dr
Danemarca reprezintă 

țara cu cea mai veche fe
derație de fotbal dintre fi
naliste, torul danez fiind 
înființat în 1889. Urmează 
Belgia — 1895, R.F. Ger
mania - 1900, România
- 1908, Spania - 1913, 
Portugalia - 1914, Franța și 
Iugoslavia — 1919.

„Cupa României" 
la fotbal,.

ediția 1984-1985

Sub egida „Daciadei" în
cep întrecerile din faza 
județeană a „Cupei Româ
niei" la fotbal, ediția 1984— 
1J85.

Iată programul etapei de 
azi, miercuri, 13 iunie: 
Minerul Teliuc*—- Construc
torul Hunedoara ; Dacia 
service Hunedoara — Oxi
genul Hunedoara ; Mureșul 
Pricaz — Foresta Orăștie ; 
I.M.C. Bîrcea — Unirea 
Zam ; Streiul Boșorod — 
C.F.R. Simeria ; Metalul 
Crișcior — C.L.F. Ilia; Mă
gura Pui — Avîntul Ha
țeg. Meciurile încep la 
orele 17,00.

leri, la Deva, 
în meci amical

MUREȘUL EXPLORĂRI 
-SZEKSZARD 

1-2 (0-1)
Ieri, în meciul de fotbal 

Mureșul Explorări Deva — 
Szekszard din R.P. Ungară 
s-a înregistrat rezultatul 
de 1—2 (0—1). partida fiind 
de un nivel tehnic ridicat 
și urmărită cu mult inte
res de spectatori.

Ie Vind apartament trei 
camere, hol central, cărămi-

* dă, gaze, preț convenabil. De- 
Iva, strada Lenin, telefon 15618.

(1 008)
O Vînd Wartburg, stare per- 

* fectă. Hunedoara, Micro V, 
Ibloc 34, apartament 7.

(1 004)

(• Vînd urgent Dacia 1 300, 
fabricație 1981. Telefon 957/ 
, 30383, după orele 20. (1 016)

Ie Vînd Fiat 850, Deva, te
lefon 21511, după orele 16.

' (1 015)
• Vina IMS *61 cu motor 

* Diesel, stare perfectă. Sibiu, 
I telefon 35932, orele 18—22. 
' (1 010)

• Vînd autoturism Renault 
w 16, stare perfectă, motor Re- 
| nault 10 ; 4 roți complete
’ „Continental* cu video 155/14. 
I Simeria, telefon 60131, orele

18—22. (1 009)

I o Vind ARO 244 Diesel. O- 
| răștie, telefon 42947, duminică,
* orele 10—14. (1 020)

• Vînd Dacia 1 300. Hațeg, 
* strada Crișan, nr. 10, telefon 
| 70109. (c. 21)

* • Cumpăr Dacia 1 300 in
| stare perfectă, Zepa Augustin 
« — Hațeg. (c. 1)

SCHIMB DE LOCUINȚA

ț Pierdut legitimație de ser
viciu, pe numele Fitiu Va
lentin, eliberată de C. S. Hune
doara. O declar nulă. (c. 6)

• Pierdut legitimație de ser
viciu, nr. 9265922, eliberată de 
Autobaza Hunedoara, pe nu
mele Macotă Daniel. O declar 
nulă. (c. 4)

• Pierdut legitimație de ser
viciu, pe numele Stupu Nata
lia, eliberată de Fabrica de 
încălțăminte Hunedoara. O 
declar nulă. (c. 5)

COMEMORĂRI

• Mărioara soție, fiica, gi
nerele și nepotul anunță co
memorarea, la Renghet, . a 
unui an de la decesul dragu
lui lor Ciolan Vălean. Nu-1 
VQm uita niciodată. (987)

• Familia Nicula anunță cu 
aceeași durere comemorarea a 
doi ani de la stingerea din 
viață a dragei lor

Nicula Destina.
(1 002)

• Cu nemărginită durere a- 
nunțăm că au trecut șase luni 
de cind s-a stins din viață 
Scumpul nostru frate

Lup Ionel, 
din Baia de Criș. II vom re
greta toată viața. Mărioara și 
întreaga familie. (1 006)

DECES

]• Schimb garsonieră, încăl
zire gaze, ultracentral DțYîu 

' cu apartament două fcamere, 
I central. Telefon 14512, după 
9 orele 15. ; (1021)

PIERDERI
9

>• Pierdut carnet de membru 
cooperator, nr. 21150529, al

• Soțul țt»rdan și fami- 
lia A^țiat mulțumesc tutu
ror rudelor, colegilor și 
prietenilor, care le-au fost 
alături la marea durere 
pricinuită de pierderea ce
lei care a fost

ELISABETA IORDAN. 
(1 007)

• — • — • — • — • — • — • — •
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