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Apropierea termenelor de predare impune
intensificarea ritmurilor de lucru

Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu
în mari întreprinderiA ■ industriale

din Capitală

Localitatea Certeju de 
Sus cunoaște o dezvoltare 
fără precedent. Prin intra
rea în exploatare a noi 
capacități de producție, 
aici a crescut și crește 
numărul personalului mun
citor. Firesc, acestuia tre
buie să i se asigure con
diții optime de locuit Ca 
urmare, în comună se 
construiesc noi blocuri eu

șeful punctului de lucru.
— Cam puține. 11 dul

gheri, 6 betoniști, 3 fierari 
și un macaragiu. Față de 
stadiul lucrărilor și mai cu 
seamă față de termenul de 
predare care se apropie ar 
mai fi nevoie de 5—6 dul
gheri, o macara turn și de 
o ritmicitate perfectă în 
aprovizionarea cu betoane.

— Cum v-ați organizat

de loan Fur- 
spune:

la muncă 
Ia sută. Lu-

Ritm și calitate în realizarea 
INVESTIȚIILOR

apartamente 
cu unități 
prestatoare 
parter.

în trimestrul I, construc
torii lotului condus de 
Petre Drăghici, de la șan
tierul II al T.A.G.C.M. De
va, au predat Ia cheie blo
cul nr. 3, cu 38 de 
tamente. în prezent 
cesc la blocul nr.
de apartamente, 
termen de predare 
pie cu pași repezi : 
a.c.

confortabile, 
comerciale și 
de servicii la Pe șantierul 

de locuințe 
din Certeju de Sus

2, 
al 
se

apar- 
mun- 
cu 26 
cărui 
apro-

30 iunie

— Cu 
azi ? — 
maistrul

muncițice forțe
l-am întrebat pe

Dumitru Epure,

a urgenta

ore zilnic, 
noapte be-

munca pentru 
lucrările ?

— Lucrăm 10 
în schimbul de
toniștii Petre Sîncu, .Gheor
ghe Apoderiței, Aurel Stoi
ca și Vasile Leancă 
beton. Am 
50—60 metri 
dar primim 
metri cubi.

putea 
cubi 
abia

toarnă 
turna 
zilnic, 
15—20

Creșterea mai accentuată»

a productivității 
prioritară a

muncii - sarcina 
colectivului

Am urmărit, la întreprin
derea „Vidra*  Orăștie, cum 
acționează organizațiile de 
partid, organele de condu
cere colectivă. formațiile 
de lucru pentru valorifi
carea cît mai intensă a po
sibilităților de creștere a 
productivității muncii. De 
la bun început se poate 
spune că există o preocu
pare susținută în această

sută, 
acest 

De la 
se obser-
tot mai

iar 
an 
an

1983 cu 10,59 la 
în 1985 față de 
cu 16,15 la sută, 
la an. după cum 
vă, o creștere
mare, in conformitate cu 
sarcinile trasate de partid. 
Consider însă că rezervele 
de creștere a productivită
ții muncii existente în în
treprinderea noastră sînt 
departe de a fi epuizate.

ÎNTREPRINDEREA „VIDRA" ORAȘTIE

exi- 
ple- 
din 

care

direcție, în spiritul 
gențeior subliniate la 
nara C. C. al P.C.R. 
martie a.c., sarcinile 
revin colectivului, cuprinse
în programul privind creș
terea mai accentuată a pro
ductivității muncii și per
fecționarea organizării și 
normării muncii în perioa
da 1983—1985 și pînă în 
1990 fiind considerate ca 
minime.

Discutăm cu ing. Radu 
Dobroiu, șeful biroului or
ganizarea producției și a 
muncii r

— Cum se îndeplinesc 
prevederile de plan din 
acest an privind creșterea 
productivității muncii ?

— Prin aplicarea măsu
rilor luate, eșalonate pe 
întregul an, productivitatea 
va crește, comparativ cu

de 
de

— Să ne oprim la cîteva 
măsuri. Ce vizează ele ?

— Cele mai multe sînt 
la capitolele „progres teh
nic*  și „perfecționarea teh
nologiilor de fabricație și 
introducerea de noi pro
duse", cum sînt: punerea 
în funcțiune înainte 
termen a atelierului
extracție și purificare a 
lanolinei, ridicarea gradului 
de mecanizare a proceselor 
de producție (se va realiza 
prin autodotare un tunel 
destinat uscării pieilor), 
mecanizarea transportului 
intern prin punerea în 
funcțiune a unui sistem de 
colectare și transport al 
linii, scamei și rumegușu-

B. CORNEL

(Continuare in pag. a S-a)

Pe șantier am găsit și 
renumita formație de dul
gheri condusă 
dui, care ne

— Prezența 
este de sută
crăm la snprainălțarea dia
fragmelor la magazinele 
de la parterul blocului. 
Printre cei mai harnici și 
priceput i constructori din 
echipa mea se numără 
Gheorghe, Viorel și Mircea 
Furdui, loan Cătineanu, 
Viorel Leah, Gheorghe Jurj, 
Orban Șandor. Mihai Chiș. 
Cristian Fîrescu. Dacă am

GH. I. NEGREA

(Continuare in pog. o 3-a)

1« modele noi, care vor ple
ca in S.C.A., Kuweit. 
UJt.S.S. Inginera Emilia 
Naiorniță șefa atelieru
lui de creație și maistrul 
Vasile Tătaru se preocu
pă permanent pentru ridi
carea calității, pentru lan
sarea unor noi produse.

Foto: N. GHEORGHIU

— • •

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, a 
efectuat, joi, 26 aprilie, o 
vizită de lucru in mari în
treprinderi industriale din 
Capitală.

Noua vizită de lucru 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, dialogul cu fău
ritorii de bunuri materiale, 
cu reprezentanți ai con
ducerii ministerelor și cen
tralelor industriale de pro
fil, cu specialiști constituie 
o elocventă ilustrare a pre
ocupării constante, stărui
toare a secretarului gene
ral al partidului de a exa
mina și stabili la fața lo
cului căile și modalitățile 
pentru îndeplinirea in cele 
mai bune condiții a planu
lui național unic de dez
voltare economico-socială a 
României pe 1984 — pentru 
sporirea continuă a calită
ții și eficienței întregii ac
tivități.

Primul obiectiv vizitat 
l-a constituit Întreprinde
rea de țevi .Republica*.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu 
ministrul industriei meta
lurgice, directorul general 
al Centralei industriale de 
prelucrări metalurgice, di
rectorul întreprinderii, cu 
ceilalți factori de răspun
dere și specialiștii prezenți, 
a examinat, sub toate as-

pectele, o problemă de ma
re însemnătate pentru ac-, 
tivitatea întreprinderii, pen
tru industria noastră me
talurgică, pentru economie, 
în general, și anume — 
dezvoltarea producției 
țe\-i speciale.

Apreciind realizările 
pînă acum, secretarul 
neral al partidului a cerut 
ministerului de resort, pre
cum și celorlalte ministere 
cu atribuții în domeniul 
respectiv să întocmească 
un program de acțiuni care 
să conducă la sporirea pro
ducției de țevi speciale și 
a indicat ca aceasta să se 
realizeze pe suprafețele e- 
xistente, prin folosirea ju
dicioasă a spațiilor și a u- 
tilajelor. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat că 
printr-o utilizare completă 
și eficientă a actualelor ca
pacități. precum și a celor 
prevăzute a fi construite, 
întreprinderea .Republica- 
trebuie să asigure econo
miei naționale întregul ne
cesar de țevi speciale, in
clusiv pentru programul 
nuclearo-energetic.

Dialogul secretarului ge
neral al partidului cu con
structorii de mașini de la 
marea întreprindere ,23 
August- a fost axat, în
deosebi, pe probleme vi- 
zînd continuarea procesu
lui de modernizare și în
noire a producției.

Vizita a început la sec-

de

de 
ge-

ția de prototipuri și încer
cări. Secretarului general 
al partidului i s-a raportat 
că indicațiile și orientările 
date cu prilejul vizitei an
terioare au fost transpuse 
in practică, se regăsesc pe 
deplin in succesele înregis
trate, In spiritul sarcinilor 
trasate, a fost realizată a- 
propierea cercetării de pro
ducție.

Gazdele subliniază spri
jinul substanțial acordat 
întreprinderii ine procesul 
de modernizare a produc
ției de Consiliul Național 
pentru Știință și Tehnolo
gie. Se relevă în acest sens, 
între altele, că se va trece 
la recuperarea energiei de 
la standurile de probă.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a apreciat pre
ocuparea constantă a aces
tui colectiv muncitoresc în 
direcția înnoirii producției, 
ridicării calității și compe
titivității acestora, rezulta
tele obținute în acest sens. 

Secretarul general al
partidului a analizat cu
conducerea ministerului de 
resort, cu specialiști din 
cercetare și producție sta
diul asimilării și fabricării 
motoarelor pentru echipa
rea navelor, măsurile ce 
trebuie întreprinse în ve
derea diversificării, îmbu
nătățirii calității și spori
rii producției acestora, pen
tru înfăptuirea integrală a

(Continuare in pag. a 4-a)

22 DE ANI DE LA ÎNCHEIEREA COOPERATIVIZĂRII AGRICULTURII

Agricultura cooperatistă 
dezvoltării

ln cei 22 de ani care 
au trecut de la încheierea 
procesului de cooperativi
zare a agriculturii s-au 
înregistrat progrese remar
cabile în privința dezvol
tării intensive și moderni
zării acestui important sec
tor de producție al eco
nomiei noastre socialiste. 
Datorită politicii agrare 
promovate cu consecvență 
de partidul și statul nos
tru, a fost pus tot mai bine 
in valoare potențialul uman 
și material al acestei ra
muri de bază a economiei 
naționale, sporind an de an 
aportul agriculturii coope
ratiste la dezvoltarea eco
nomico-socială a patriei și 
la ridicarea bunăstării în
tregului popor.

La temelia succeselor do- 
bindite de agricultura coo
peratistă se află preocupa
rea statornică a partidului, 
a secretarului său gene
ral. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. pentru dezvol
tarea continuă și moder
nizarea bazei tehnico-ma- 
teriale. Elocvent în acest 
sens este și faptul că nu
mai în ultimele două de-

intensive și modernizării
cenii agricultura județului 
nostru a beneficiat de in
vestiții în valoare de peste 
3,6 miliarde lei. Industria 
noastră socialistă a pus la 
dispoziția agriculturii trac
toare, combine și o gamă 
variată de alte tipuri de 
mașini agricole de mare 
randament, care asigură o 
productivitate ridicată a 
muncii, precum și efec
tuarea în condiții agroteh
nice superioare a întregu
lui volum de lucrări pe 
ogoare. Este suficient să 
amintim că în acest an în 
agricultura hunedoreanâ lu
crează de peste 11 ori mai 
multe tractoare fizice și de 
13 ori mai multe combine 
de cereale păioase, compa
rativ cu anul 1962. Ca ur
mare, suprafața 
ce revine pe un 
redus de Ia 736 
mai puțin de 
același timp, 
considerabil cantitățile de 
îngrășăminte chimice puse 
la dispoziția agriculturii, 
iar suprafețele amenajate 
pentru irigat au crescut 
de peste 9 ort

Preocupi ndu-se cu răs-

arabilâ 
tractor s-a 
hectare la 
65 ha. în 
au sporit

CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ

URGENȚE PE OGOARE
• Terminarea grabnică a se

mănatului porumbului pe suprafe
țele de Știu și orz care nu au ră
sărit la densitățile stabilite;

9 Prăși tul sfeclei de zahăr și 
a sfeclei furajere;

• Plantatul legumelor în cîmp;
• Continuarea lucrărilor de 

amenajări pentru irigații și udarea 
culturilor;

• Trecerea de la furajarea us
cată a animalelor la cea verde, 
prin amestecuri gradate de hrană 
uscată cu masă verde ;

• Uimărirea zilnică a fătatu
lui la animale și înregistrarea co
rectă a produșilor obținuți;

• Contractarea și preluarea 
produselor de la populație, conform 
prevederilor programului unic.

(Relatări privind campania agricolă, în pagina a IlI-a)

pundere de valorificarea 
eficientă a potențialului 
lor productiv, cooperativele 
agricole din județul nostru 
au alocat an de an im
portante mijloace pentru 
dezvoltarea avuției obștești 
— baza sigură a creșterii 
producției agricole și a 
veniturilor bănești ale uni
tăților și membrilor coope
ratori. Demn de relevat 
este că în perioada 1962— 
1983 fondurile fixe ale 
C.A.P. au crescut de peste 
7,6 ori, iar veniturile bă
nești realizate de unitățile 
agricole cooperatiste au 
sporit de 7,3 ori.

O dată cu creșterea pro
ducției agricole Ia hectar 
și a livrărilor la fondul 
de stat, o dezvoltare tot 
mai accentuată a înregis- 
trat-o și sectorul zootehnic. 
Efectivele de bovine deți
nute de C.A.P. și asociații
le intercooperatiste au 
crescut în perioada de re
ferință de peste 2,3 ori, iar 
cele de ovine aproape s-au 
dublat. Ca forme noi de 
organizare a muncii și a 
producției agricole, asocia
țiile economice intercoo
peratiste ocupă o pondere 
de seamă în producția ve
getală, în special de legu
me, și în producția zoo
tehnică, contribuind cu 
cantități sporite de produ
se agroalimentare la rea
lizarea programului jude
țean de autoconducere și 
autoaprovizionare terito
rială.

Experiența a numeroase 
cooperative agricole care 
an de an obțin recolte spo
rite și stabile de cereale, 
cartofi și legume, de lap
te și alte produse — între 
care amintim 
Rapoltu Mare, 
Ostrov, Hațeg, 
altele — demonstrează ma
rile rezerve de a realiza 
randamente superioare îți 
producția vegetala și ani
malieră, de a spori contrl- 
buțta agriculturii coopera
tiste a județului nostru la

pe cele din 
Lăpușnic, 
Romos și

(Continuare in pag. a 3-a)
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Schimbul de mîine se pregătește

astăzi
loan Costea. sec 

comitetului U.T.C de 
treprinderea chimico 
tie, ne relatează :

— La noi tinerii 
forță în producție. Ei 
zintă 43 la sută d 
vul întreprinderii. A- 
însă acest p-ocert f

Ponderea 1 
firesc și contribuție

».*  I

sere
s<

mă 
isui

sii

i efect - 
de ar

se mc-
O"difică. 

crește, 
lor Ia îndeplinirea sort - o- 
de plan. In genere , 3
I.C.O. se inccd-ează t-e- 
buni, cunoscuți din perioa
da de practico, care se >n- 
tegrează repede in colectiv, 
dar sint și excepții. Orga-zie 
și organizațiile de tineret se 
străduiesc să asigure un 
climat favorabil de muncă 
și viață noilor încadrați, să 
le cultive sentimentul de răs
pundere și dragoste față de 
meserie.

— Frumos spus, tovarășe 
Costea. Dar haideți să-i cu
noaștem pe cițiva dintre ti
nerii noi încadrați, să dis
cutăm cu ei, să le aflăm 
intențiile, să consemnăm 
și părerea altor muncitori cu 
vechime în întreprindere.

Deci, un scurt popas o 
secția a ll-a ambalaje — 
mase plastice, unde - pre
ciza Mihai Frank, secretarul 
organizației de bază pe 
schimb — majoritatea mun
citoarelor sint tinere.

- Cum vă numiți ?
— Julieta Tudose. Lucrez 

de un an și trei luni la 
,,Chimica". Sint operatoare- 
chimistă. Imi place ceea ce 
fac.
- Și, ce faceți ?
— Bandouri 

„OLTCIT". Cite 200 
schimb. E ora 12,30 și am 
gata 160. în realizarea 
se cere multă atenție, 
trițele
fac naveta de la Sînieria și 
este destul de greu, nu voi 
părăsi întreprinderea.

La o altă mașină lucrează 
Mariana Darie. A terminat 
liceul din Orăștie, secția 
mecanică. Este însă necali- 
ficată. Execută fitinguri. O 
fată harnică și disciplinată, 
care execută produse de ca
litate — ne-c ca rccte-zo t-o 
tovarășul Frank.

locuiesc la cămin 
- ne spune. Sint din Pe
troșani. In șase luni, de cind 
lucrez aici, am învățat multe. 
Și o să mai învăț. Dar vreau 
să încerc, totuși, admiterea 
la o școală militară...

.Felicia Hancheș este ope
rate® e-chimistă la secția 
piese-auto. A intrat în al 
treilea an de producție. Ne

SC C ÂJ» -C-

- - - : - ev 
re harnica. ăe 
odouget —-c~ 
G-ecghe M 
toatâ încreder ■> ea.

„Chimica” Orăstie

c

tai

Vfi1

_u

Dacă vreți. notoț>-*e  și pe 
Mariana Leaha, Rea ca Cos 
ma. Olivia Armsor: șs Nete c 
Șerban — muncitoare tine
re, cu însemnată contebuție 
la realizarea planului.
- Violeta Mo-ariu. om 

aflat că sînteți in a doua zi de 
lucru efectiv la mașină. Cum 
v-a primit colectivul de la 
„poliuretani" ? Vă realizați 
norma ?

— Am început sc-m> cunosc 
colegele de muncă. Toate 

de 
le*'  
toc 
cz

Dans, antren si educație* » »
ra. Cu promptitudine i 
s-a... decernat și premiul — 
o cunoscută melodie a for
mației „The Beatles".

Urmează din nou dans, 
în mai multe reprize. Apoi 
un concurs de poezie gen 
„Cine știe, cîștigă", avînd 
genericul „Scriitori hunedo- 
reni in creația lor“. Cea mai 
in temă se dovedește a fi 
eleva Doina Bratiliu, din 
clasa a X-a a Liceului ae 
matematică-fizică Hunedoa
ra. în aplauzele tinerilor 
primește premiul : o floare și 
un volum de versuri, cu 
autograf.

Dar, despre ce înseamnă 
pentru tinerii din Hunedoara

Cum se mai dansează, ce 
se mai cintă și ce se mai 
intîmplă la discotecile tine
retului ? Cum se simt tine
rii acolo ? Răspunsul l-am 
căutat, de această dată, 
discotecile de la casele 
cultură d n Hunedoara 
Deva.

INTRE BEATLES SI 
POEȚII HUNEDORENI

La o oră după ce și-a 
desch s ușile, in discoteca 
de la Casa de cultură din 
Hunedoara atmosfera de 
bună dispoziție și antren era 
dephn Instaurată. Sub jocul 
multicolor o'e orgii de Iu- 
m se dar. sa rock, blues

la 
de 
fi

Din nou prin discotecile tineretului

Caratele

1

3 ;
16.1
Ra

TINERI

LA PORȚILE

AFIRMĂRII

I
i

hărniciei

discotecile de la casasau d sco. In tunete de ta- 
entei fiecârwia oxi de tem- 
oerasse-.t. mișcările perechi
le poceau sau te amuzau. 

D-sc-joiej-u! Petru SpâScru 
Iși ioce cu îc e-*t  datoria, 
pvxntiod . zmeie noutăți 
o-~ sopu- e națersoie și in- 
te-rorce. ia jurul ore.’ 20 
soia e-c deja Me-
:od~stal de senreiu. Eugen 
£*u,  moți ia micrcfoa pri
mo! coocurs ai serii. Un con
curs de i-'dezzi.nare. și Jot-
aoctă rrsaaarx joc de so-

esate P-emuJ. o metode
> ce-e-e. Amator' sint 
eskP. Supo-tev.' așîșde-ea.

După o întrecere d'sputată 
r.ă de haz. concursul 
șt'got Dotei Popescu, 
con la C. S. Hunedoa-

sint tinere, 
realîzorea 
n-am făcut 
bucăți fioscuri 
om 82 te'minote dnă la

preocupate 
pianul ui.

nor'no —
lor

lor 
ma- 

sînt complexe. Deși

de 
ca-:.-o, ne-a vorbit cel mai 
exact Ileana Ocneanu, o ele- 
■ ă din .. Craiova. „Sint aici 
' vccanță și este a doua 

oară cind vin la discotecă. 
Și la Craiova sint multe 
discoteci unde te simți bine, 
dar aici este altceva. Dansul 
și muzica sint armonios îm- 
b'nate cu actul de cultură, 
de educație. Și tinerii din 
Hunedoara dovedesc că 
alături de dans și muzică 
rock iubesc și poezia".

ACTUL DE CULTURĂ 
MAI BINE REPREZENTAT 
Și la De va 

început 
ora 18.
oltfel, deoarece, 
înainte zeci 
teptau in fața casei de 
tură să intre înăuntru, 
marcăm că majoritatea 
elevi.. Era vacanță și Ia 
licee nu se organizase nimic. 
Deci pornește dansul. La 
început mai timid. Băieții și 
fetele se caută din priviri, 
se invită unii pe alții. Dar 
llie Popa, un disc-jockey cu 
experiență (de trei ani des
fășoară această activitate la 
clubul tineretului devean), 
știe să-i antreneze, prin 
prezentare și prin ritmul mu
zicii transmise. Nici nu ne 
dăm seama bine cind spa
țiul de dans a devenit neîn
căpător. Așa că flecare se 
descurcă cum știe, dar mai 
ales, cum poate.

Se anunță și momentul 
educativ aL serii: audiție din 
creație muzicală românească, 
din cele mai îndrăgite cin- 
tece lansate de Cenaclul 
„Flacăra*  și, în încheiere, 
cîteva piese ilustrînd seria
lul „Pagini din istoria 
jazzului". Apoi din nou dans, 
dans... pină la ora închiderii.

Cam atit despre discoteca 
de ia Clubul tineretului din 
Deva, unde credem că ac
tul de cultură și educație 
trebuie să se facă mai bine 
simțit.

| noastba Trei întrebări pentru trimestrul trei
A început și trimestrul 

trei, ultimul din acest an 
școlar. Ce reprezintă el 
pentru liceeni ? Am căutat 
să aflăm chiar de la ei, 
elevii, în cadrul unei an
chete realizate la Liceul 
„Decebal" din Deva. Am 
solicitat, așadar, mai mul
tor elevi din diferite clase 
să răspundă la următoa
rele întrebări :

1. De pe ce poziții, la 
învățătură, abordați tri
mestrul III ?

2. Care sînt discipline- 
le-problemă pentru dum
neavoastră ?

3. Considerați acest ultim 
trimestru o perioadă de 
eforturi sporite ?

GABRIELA BOLDURA, 
clasa a XH-a: 1. De pe
poziții foarte bune, dacă 
vă referiți la notele din 
catalog. Dacă primul tri
mestru l-am încheiat cu 
12 medii de 10 și cinci de 
9, cel de al doilea l-am 
încheiat cu 16 medii de 10 
și doar una de 9. 2. Nu 
am discipline-problemă,

chiar dacă nu toate îmi 
plac la fel de mult învăț 
temeinic și la acestea, deoa
rece știu că-n viață îmi 
sînt necesare. 3. Trimestrul 
trei mi se pare un tri
mestru mai „special". Este 
ultimul meu trimestru de 
elev. La sfirșitul lui mă 
așteaptă două examene 
decisive pentru drumul 
meu în viitor : bacalaurea
tul și admiterea la facul
tate.

VIORICA BARBU, cla
sa a XH-a: 1. încep tri
mestrul trei de pe poziții 
bune. Am o singură me
die de 7, la chimie, în 
rest de la 8 în sus. 2. Cum 
vă puteți da seama, cu 
chimia am probleme. 3. 
într-adevăr pentru mine a- 
cest trimestru va fi mai 
intens în privința muncii. 
Este perioada de finisare 
a tot ce am acumulat, 
urmată de marile confrun
tări ale bacalaureatului și 
examenului de admitere la 
politehnică.

MARIUS TRIF, clasa a

Xl-a: 1. Deși pentru noi. 
cei care am fost trei luni 
brigadieri pe Șantierul na
țional al tineretului de la 
Canalul Dunăre — Marea 
Neagră, trimestrul II încă 
nu s-a încheiat, pot spune 
că nu sint mulțumit de 
rezultatele obținute pînă 
acum. Trimestrul I l-am 
încheiat cu medii mai 
mici decît în clasa a X-a. 
In al doilea am tras mai 
tare, mi-am imbunătățit 
notele, dar putea fi mai 
bine. 2. Nu am probleme 
deosebite la vreo disciplină, 
îmi plac în mod deosebit 
cele tehnice. De altfel, voi 
da admitere la aeronave 
în București, simt că am 
chemare. 3. Trimestrul trei 
îl voi aborda în forță, pen
tru a-mi însuși cît mai 
bine toate materiile.

SIMONA SUSAN, clasa 
a Xl-a : 1. Sînt mulțumită 
că după un prim trimestru, 
în care m-am acomodat cu 
noii mei colegi, cu profe
sorii (am venit, aici după 
treaptă, de la alt profil),

am încheiat trimestrul al 
doilea cu media generală 
peste 9,50. 2. Nu neapărat 
disdplină-problemă, dar 
pentru mine mai dificilă 
este matematica. De aceea, 
asupra ei mă voi concentra 
în mod deosebit. X Da, 
deși este primăvară și 
timpul ne cheamă la plim
bare, trimestrul trei va fi 
pentru mine unul de efor
turi intense la învățătură.

SIMONA ROTEA, clasa 
a X-a: 1. Dacă mă gîn- 
desc la medii, nu aș avea 
probleme în trimestrul III. 
Dar nu sînt deplin mul
țumită de rezultatele obți
nute la engleză și matema
tică, unde sînt conștientă 
că pot mai mult. 2. Și 
totuși, nici aceste două 
discipline nu le pot consi
dera probleme, cred că nu 
m-am concentrat îndeajuns 
asupra lor. 3. La sfîrșitul 
acestui trimestru mă aș
teaptă examenul de treap
tă. Așadar, este perioada 
de maxim efort la învă
țătură pentru mine.

discoteca a 
„ia fix", adică la 

Nici nu era posibil 
cu mult 

de tineri aș- 
■ cui- 

Re
st ni

M. LIONEL, 
DAN CÂMPEAN, 

corespondent

CRISTIAN AI.MAȘAN, 
clasa a IX-a : 1. Nu mă
pot plînge de mediile din 
primele două trimestre, 
dar nici nu mă pot lăuda. 
Sînt de la 7 în sus. Așa 
că încep în liniște ultimul 
trimestru. 2. Studiul ma
terialelor. M-am acomodat 
mai greu cu această dis
ciplină. 3. De ce eforturi 
sporite ? Pentru mine tri
mestrul III este la fel ca 
celelalte.

LILIANA ZAUA, clasa a 
IX-a: 1. Aș putea spune 
că încep trimestrul trei sub 
cele mai bune auspicii, 
dacă n-ar fi studiul ma
terialelor. Am doar medii 
de 9 și 10, dar la această 
disciplină stau mai rău. 
2. Bineînțeles, studiul ma
terialelor. 3. Pornind de 
la faptul că în trimestrul 
doi nu am fost atît de 
consecventă, în ce privește 
studiul, acum, în ultimul 
trimestru, mi-am propus 
să renunț la orice tentații, 
să mă dedic doar învăță
turii. Sînt convinsă că pot 
mai mult, și voi dovedi.

Anchetă realizată de 
MIRCEA LEPĂDATU

Secția de tricotaje llia 
și-a început activitatea 
acum 19 ani ; cu doi oa
meni și o mică bază ma
terială.

— Așa a fost începu
tul, astăzi sîntem mult mai 
bogați - ne spunea loan 
Chiorean, șeful secției. 
Timpul scurs a adus me-

1 reu noutăți ; de la mașini 
i de mare complexitate, la 

cadre cu o foarte bună 
pregătire profesională. Fete 
și femei tinere au găsit
aici loc pentru o meserie î 
plăcută și utilă, care Ie-a ? 
adus numai satisfacții, 1 
Tinăra Salomia Bistrian

i este de loc din satul ‘
i Bătrîna și lucrează aici 

de 4 ani, adică de la 
terminarea școlii profe-

1 sionale, fiind una dintre 
I muncitoarele de nădejde
I ale secției noastre,
. — Mi-a fost de mare

folos școala, dar parcă
I ucenicia făcută aici a fost 
l cea care mi-a deschis l 

drumul țnrt*  1

ini 
lia

căi
sui 
înt

drumul spre meserie. / 
Atunci am început să mă
apropii de colectivul de 
muncă, să-mi dau seama 
ce înseamnă colectivita
tea, spiritul de disciplină 
— ii completează, cu mo
destie tinăra fată.

După întoarcerea în 
secție, utecista Salomia 
Bistrian ardea de dorin
ța de a-și I 
deplin datoria, de d con
tribui la realizarea planu
lui, la calitatea produse
lor tricotate, Și nu a fost 
altfel. In scurt timp, în
tregul colectiv s-a convins 
că ea poartă în suflet a- 

i ceasta meserie și i se de
dică cu toată hotărîrea.^ 
Numele Salomiei a înce- ' 
put să fie evidențiat. Este . 
și normal dacă lună de ’ 
lună își depășește planul ț 
cu cel puțin 15 produse i 
tricotate. Destoinica 
citoare mai are și 
merite. Experiența 
face cunoscută și 
două ucenice, Liliana Ru- 
su și Camelia Pârău. Cu 
răbdare și bunăvoință le 
supraveghează și le apro
pie de tainele meseriei,
- Și pe mine m-a aju

tat cineva, acum e rîndul 
, meu să încerc acest lucru.

lată gîndud și fapte 
demne de apreciat. Mai 
adăugăm că în timpul li
ber ea este membră a 

1 brigăzii artistice din secția 
tricotaje, participă cu 
bune rezultate la activi
tatea cultural artistică. 
„Intr-un cuvînt — o carac- 

ț teriza șeful secției — Sa
lomia Bistrian este mun
citoare harnică, pricepută, 
plină de inițiativă, una 
dintre tinerele de nădejde 
ale colectivului nostru".
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I. M. URICANI :
5 600 TONE CĂRBUNE 

PESTE PLAN
Muncind cu dăruire și 

abnegație pentru a ex
trage mai mult cărbune, 
minerii de la. Uricani 
și-au realizat și depășit 
anul acesta lună de lună 
sarcinile de plan. De la 
începutul lunii aprilie 
ei au extras peste 5 600 
tone de cărbune în plus, 
succes închinat zilei de 
1 Mai. Cu cele mai bune 
rezultate'se prezintă sec
torul I, condus de ingi
nerul Doru Mihăilă, ur
mat de sectorul II — șef 
sector, ing. Biro Iosif. 
Printre brigăzile care își 
depășesc cu regularitate 
sarcinile zilnice se numă
ră cele conduse de Petru 
Mandriș, Ion Nicolae, 
Grigore. Loghin, loan Sa- 
bău, Traian Pop.

Decade și zile de 
producție mărită
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PIESE DE SCHIMB 
SUPLIMENTARE 

Colectivul de muncă 
atelierului măcinare-flo-
tare de la E.M. Deva a e- 
xecutat Ia termen lucrări
le de revizii și reparații, 
iar Ia piese de schimb 
pentru utilaj minier și 
tehnologic sarcinile de 
plan au fost depășite cu 
234 000 lei și la recon- 
diționări piese cu peste 
71000 lei. Un aport în
semnat la aceste realizări 
l-au avut formațiile de 
muncă conduse de Fekete 
Francisc și loan Burciu.

Comitetele sindicatelor din 
marile întreprinderi indus
triale ale județului au or
ganizat, în perioada 20-30 
aprilie, decada de produc
ție mărită, consacrată zilei 
de 1 Mal.

Colectivele uzinelor și 
secțiilor Combinatului side
rurgic Hunedoara s-au an
gajat ca în timpul decadei 
să producă suplimentar 500 
tone de cocs, 2 300 tone de 
fontă, 3 000 tone de oțel. 
Chimiștii din Orăștie și-au 
luat angajamentul ca în 
această perioadă să reali
zeze peste plan o produc
ție marfă în valoare de 
1,5 milioane lei, iar la cea 
netă — de un milion lei. 
La rîndul lor, minerii de 
ta I.M. Hunedoara preli
mina o depășire a planului 
cu 540 tone fier în minereu 
marfă, 4 000 tone dolomită 
și 50 tone de talc.

însumate, angojamentele

minerilor Văii Jiului pe zi
lele de 26 ți 27 aprilie, 
declarate record, se ridică 
la o producție 
tară de 2 000 
bune.

Asemenea _ 
mobilizatoare și-au asumat 
și alte colective, între care 
cele de la Combinatul si
derurgic Călan, întreprinde
rea de antrepriză pentru 
construcții și reparații si
derurgice Hunedoara, E.M. 
Deva, I.E. Mintia, întreprin
derea de lianți, „Marmura" 
și I.M.M.R. Simeria.

în același timp sînt in
tensificate acțiunile politi
co-educative cu tematică 
strîns legată de perfec
ționarea tehnologiilor de 
lucru, promovarea progre
sului tehnic, valorificarea 
superioară a materiilor pri
me și materialelor, reduce
rea mai accentuată a con
sumurilor de moteriale, e- 
nergie și combustibili. Co
mitetul sindicatului de la 
I.M.M.R. Simeria, de pildă, 
a inițiat o dezbatere pe 
ideea debitării metalelor 
cu piese abrazive. De ase
menea, la clubul coferiști- 
lor din localitate a avut 
loc expunerea „Momen-te 
din lupta clasei muncitoa
re din România pentru eli
berare socială și națio
nală".
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Sarcina prioritară a colectivului
(Urmare din pag. 1)

lui necesar vă.lcuivii și de- 
gresării. Altele se referă 
Ia îmbunătățirea tehnolo
giilor de argăsire-prelucra- 
re piei de ovine și vînat, 
în vederea obținerii unei 
sortimentații superioare ca
litativ, la introducerea în 
fabricație a noi modele de 
confecții din blană, cu 
eficiență economică spori
tă, De asemenea, nu tre
buie omise nici măsurile 
din domeniul perfecționă
rii conducerii, organizării 
producției și a muncii.

— Comitetul de partid, 
consiliul oamenilor muncii, 
întregul nostru colectiv — 
arăta Iuliu Dicu, șeful bi
roului plan-dezvoltare, se
cretar cu probleme orga
nizatorice la comitetul de 
partid — au acordat cea 
mai mare importanță creș
terii productivității muncii. 
Ca urmare, în perioada 
care a trecut din acest an, 
sarcina planificată a fost 
realizată și depășită cu cir
ca 100 de lei pe încadrat. 
La producția fizică, planul 
a fost depășit cu peste 
16 000 articole (haine, gu
lere, căciuli, mesade), ob
ținute, mai ales, pe seama 
creșterii productivității 
muncii.

— în vederea valorifică-

rii superioai’e a materiei 
prime, îndeplinirii exem
plare a planului la export 
în bune condiții — ne 
spunea tovarășul loan Co- 
crean, inginerul șef al în
treprinderii — s-a organi
zat o formație de lucru 
pentru sortarea centraliza
tă a semifabricatelor pen
tru producția de confecții 
velur. în cadrul acestei 
formații funcționează un 
dispecerat alcătuit din ca
dre tehnice și economice, 
care lansează producția pe 
modele, urmărind zilnic, 
cu predilecție, valorificarea 
superioară a resurselor, a 
tdturor posibilităților de 
creștere a productivității 
muncii.

Eficiența măsurilor luate 
în vederea organizării su
perioare a producției și a 
muncii la secția confecții 
din blană se regăsește, 
după cum ne informa șefa 
formației, Paraschiva Go
lea, în realizarea unei pro
ducții lunare cu aproape 2 
milioane lei mai mare 
decît în anul trecut. Cum? 
Prin ce căi ?

— Prin îmbunătăț
sistemului de lucru — ne-a 
lămurit tovarășa Golea. 
Aplicăm croirea combina
tă a pieilor. Avantajele: 
crește productivitatea, se 
valorifică integral materia

V.

Ritm și calitate In realizarea 
INVESTIȚIILOR

(Urmare din pag. 1}

fi bine aprovizionați cu 
beton am putea urgenta 
mult lucrările, adică am 
preda blocul la termen și 
ne-am apuca de celălalt, 
nr. 4.

Pe șantier se afla și to
varășul Ioan Moise, vice
președinte al biroului exe
cutiv al consiliului popular 
comunal, care a ținut să 
precizeze ;

— Constructorii muncesc 
bine, fac lucru de calitate. 
Locatarii care s-au mutat 
în noile blocuri din centrul 
comunei noastre sînt mul
țumiți. Pe măsură ce se 
apropie termenul de dare 
în folosință, organizăm 
echipe dintre viitorii loca-

curâ- 
teren, 
verzi, 

din

tari, care să-i sprijine pe 
constructori la executarea 
anumitor lucrări: 
țenie, nivelări de 
amenajări de zone 
evacuarea molozului 
interior și altele.

Am găsit pe șantierul 
viitoarelor blocuri de Ia 
Certeju de Sus o activitate 
susținută. Dar cum pînă 
la predarea următorului 
bloc au mai rămas doar 
două luni se impune in
tensificarea ritmurilor de 
lucru, permanentizarea 
schimburilor prelungite și 
de noapte, întărirea șantie
rului cu forță de muncă, 
într-un cuyîiit, mai mult 
sprijin acordat constructo
rilor, mobilizarea tuturor 
forțelor.

primă, nu se mai face 
risipă.

— Adevărul este —a 
completat croitorul blăriar 
Leontina Bora — că s-a 
întărit disciplina tehnolo
gică, rabatul de la calitate 
nu șe mai admite. înainte 
-realizam pe Tună 60—70 de 
haine, acum dacă avem ce 
ne trebuie ajungem la 100, 
pe lingă care mai facem 
și alte produse.

La întreprinderea „Vi
dra" Orăștie, prin măsurile 
de așezare a activității pro
ductive 
cienței 
ale noii 
de fapt, 
bătută a politicii partidului 
de creștere a veniturilor 
oamenilor muncii, în con
dițiile îndeplinirii planului 
de producție, ale sporirii 
mai puternice a producti
vității muncii.

SĂPTĂMÎNĂ
DUMINICA, 29 APRILIE

• 830 Teleșcoală • 9,00 Almana
hul familiei • 930 De strajă patriei 
• 10,00 Muzica pentru toți • 1030 
Viața satului (parțial color) • 11,45 
Lumea copiilor • 12,30 Telefilmote
ca de ghiozdan: Arabela — episodul 
9 (color) • 13,00 Telex • 13,05 Al
bum duminical (parțial color) • 
18,15 Secvențe japoneze • 1830 Mi
cul ecran pentru cei mici • 1830 
1001 de seri • 19,00 Telejurnal (par
țial color) • 1930 Cintarea Româ
niei. 1 Mai. Imn partidului, patriei 
si muncii • 19,55 Film artistic: 
dul". - - - -
Trei 
2130

— Odată încheiat 
natul porumbului — 
Nicolae Nicula, 
șef al C.U.A.S.C. Ilia — 
întreaga atenție a coopera
torilor din unitățile noas
tre este îndreptată spre în
treținerea și irigarea cultu
rilor și executarea în timp 
optim a tuturor lucrărilor 
necesare în grădinile de 
legume. Astfel, erbicidatul 
cerealelor s-a încheiat pe 
toate cele 2 036 ha culti
vate cu păioase. A început, 
de asemenea, prășitul, ma
nual și mecanic, la sfecla 
de zahăr și furajeră în 
cooperativele din Ilia, 
Gurasada și Bretea Mure- 
șană. Bine se muncește și 
la irigarea terenurilor...

— Mai concret! Ce s-a 
întreprins pentru irigarea 
culturilor pe suprafețe cît 
mai mari ?

— S-a stabilit o suprafață 
de 355 ha, pentru a fi iri
gată, în apropierea pîrîuri- 
lor Valea Bătrîna, Valea 
Dobrii, Valea Lăsăului și 
rîului Mureș. S-au ame
najat pentru irigat 86 ha 
la Ilia, Dobra și Lăsau, 
îndeosebi în grădinile le
gumicole. Din această su
prafață au fost irigate 
deja 20 ha la C.A.P. Ilia 
și Dobra.

Deși în ziua documen
tării noastre ploaia cădea 
de cîteva ceasuri, în fer
mele de legume activita- . 
tea nu s-a oprit. La Ilia, 
cooperatoarele Minodora 
Frenț, Emilia Dane, Floa-

semă- 
arăta 

inginerul

grădinile de legume
rea Negrilă, Asinefta Mica, 
Zenovia Hărăguș și multe 
altele recoltau ceapa verde.

— Am livrat pînă acum 
Ia C.L.F. — zicea inginera 
Emilia Popa, șefa fermei 
legumicole a cooperativei 
din Ilia — peste 14 000 de 
legături de ceapă și livrăm 
în continuare. Zilele ur
mătoare începem recoltatul 
ridichilor de lună și vom 
continua semănatul verzei 
din care am semănat peste

C.U.A.S.C. ILIA

14 ha. Am terminat de 
semănat 6 ha cu tomate, 15 
ha cu ceapă 
gulîoare, 
dichi.
prinderea 
normală 
dăm apa 
irigare.
Șăcămaș 
persiune 
ploaie, < 
oricînd este nevoie.

în grădinile de legume 
ale C.A.P. Dobra, ingine
rul Mihai Cazacincu, șeful 
fermei, coordona recolta
tul și expediatul spanacu
lui către centrul de legume 
și fructe. Erau Ia lucru 
peste 30 de cooperatoare, 
cele din echipele conduse 
de Letiția Oprean, Sidonia 
Prisecan, Eva Sima și Sil
via Cismaș.

și 6 ha cu 
conopidă și ri- 

Pentru a asigui’a 
i și dezvoltarea 

a culturilor le 
necesară prin 

La brigada din 
irigăm prin as- 
cu trei aripi de 

care funcționează

— Am recoltat pînă 
acum 22 tone de spanac, 
în valoare de 63 000 lei — 
arăta șeful fermei. Con
tinuăm munca pe mai multe 
fronturi: la prășit, planta
tul verzei, pregătirea tere
nului pentru plantatul to
matelor și semănatul gu
liilor de toamnă, lucrare 
pe care o execută meca
nizatorii Nicolae Lungu și 
Marius Datca. Pînă în pre
zent am terminat de pus 
în brazdă toată sămînța 
de ceapă (25 ha), de ri
dichi (7 ha), gulîoare (2 
ha) și am plantat 17 ha de 
varză din cele 29 planifi
cate. Grijă mare avem la 
asigurarea apei în cantită
țile necesare și la timpul 
potrivit. De aceea, toate 
canalele de irigații din fer
mă au fost curățate, iar 
electropompa din stația de 
pe Mureș și cele două uti
laje de aspersiune au fost 
verificate și funcționează 
la capacitate. Ne pregătim 
pentru plantatul legumelor 
din epoca următoare — 
ardeioase, vinete, tomate 
— avînd asigurate răsadu
rile în totalitate, prin pro
ducție proprie.

Deci, și în acest 
cooperatorii din Ilia 
Dobra acționează cu 
cepere și răspundere 
grădinile de legume, 
gurînd piețelor noastre 
duse proaspete, de 
mai bună calitate.

an.
Si 

pri- 
în 

asi- 
pro- 
cea

M. CRIVĂȚ

Pe calea dezvoltării intensive■

(Urmare din pag. 1)

pe principiile efi- 
și rentabilității, 

calități se asigură, 
înfăptuirea nea-

fondul de stat și la fondul 
de autoaprovizionare.

Subordonînd toate efor
turile materializării impera
tivelor formulate de secre
tarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, privind obține
rea în acest an a unor 
producții agricole record, 
țăranii cooperatori, mecani
zatorii și cadrele tehnice 
din agricultura hunedorea- 
nă sînt preocupați să în
deplinească în cele mai 
bune condiții obiectivele 
din programele județene 
de dezvoltare a agricultu
rii, punînd accentul pe fo-
I— • — • — • — • —

VIITOARE LA TELEVIZIUNE

losirea integrală și rațio
nală a 'întregului fond fun
ciar, pe ridicarea eficien
ței activității din zooteh
nie. în concordanță cu ce
rințele noii revoluții agrare, 
în unitățile agricole coope
ratiste o atenție deosebită 
se acordă îmbunătățirii or
ganizării muncii, instaură
rii unui spirit ferm de or
dine și disciplină în pro
ducție, asigurării condițiilor 
ca toți membrii cooperatori 
să participe efectiv la ac
tivitatea de producție și la 
conducerea treburilor în 
C.A.P., pentru înfăptuirea 
neabătută a sarcinilor sta
bilite 'de Congresul al XII- 
lea și Conferința Nâționa-

si modernizării
lă ale partidului în dome
niul agriculturii.

Aducîndu-și partea de 
contribuție la amplificarea 
bilanțului însuflețitor cu 
care întregul nostru popor 
întîmpină ziua de 23 Au
gust și Congresul al XIII- 
lea al partidului, țăranii 
cooperatori și mecaniza
torii, toți lucrătorii din 
agricultura hunedoreână 
sînt hotărîți să acționeze 
cu întreaga pricepere și 
hărnicie pentru obținerea 
unor producții agricole re
cord, să-și sporească apor
tul la dezvoltarea econo- 
mico-socială a patriei noas
tre și la ridicarea nivelului 
de trai al întregului popor.

*Zi- 
Producție a Casei de filme 
• 21,35 Pe aripile muzicii • 
Telejurnal (parțial color) 

LUNI, 30 APRILIE
• 20,00 Telejurnal (parțial color) 

• 20,25 Arc peste
— 1 Mai 1984 • 
poezia care ne-au 
21,10 Teatru tv.: 
iubire" de Alecu 
Telejurnal

timp. 1 Mai 1939 
20,50 Cîntecul și 
însoțit istoria • 
„E timp pentru 
Popovici • 

(parțial color) 
MARȚI, 1 MAI

• 10,00 1 Mai muncitoresc • 
Laureați ai muncii • 10,45 
iarăși primăvara/ C-a venit întîi de 
mai. Omagiu al pionierilor și șco
larilor dedicat Zilei muncii • 11,00 
Desene animate • 11,15 înflorește 
țara-n mai. Cîntece și dansuri popu
lare • 12,20 Cîntec de mai. Muzică 
de fanfară • 12,35 Pagini din co
media cinematografică românească 
• 13,00 Telex • 13,05 Album sărbă-

22,20

10,30 
Rîde

toresc • 18,10 Film: „București-1 (co
lor) • 18,40 Desene animate • 19,00 
Telejurnal (parțial color) • 19,30 
Simfonia eroică a muncii. Documen
tar • 19,50 Imn muncii sub flamuri 
tricolore (color). Spectacol omagial 
cultural-artistic dedicat Zilei inter
naționale a muncii, organizat la Pa
latul sporturilor și culturii • 21,10 
Din toată inima. Spectacol muzical- 
distractiv (color) e 22,20 Telejurnal 
(parțial color) • 22,30 Sub cer senin, 
in nopți de mai. Melodii îndrăgite 

MIERCURI, 2 MAI
• 10,00 Tineri în primăvara țării. 

Program special dedicat Zilei tine
retului • 12,30 Telefilmoteca de 
ghiozdan: Arabela — episodul 10 
(color) • 13,00 Telex • 13,05 Album 
de mai • 17,30 Primăvara tinereții 
noastre. Ediție specială a concursu
lui „Șlagăre în devenire" • 18,50 
Desene animate • 19,00 Telejurnal 
(parțial color) • 19,20 Cu tinerețea 
noastră, îți mulțumim partid ! Docu
mentar. Imn tineresc patriei, parti
dului. Spectacol dedicat Zilei tine
retului din Republica Socialistă 
România • 20,20 Film artistic: „Riul 
care urcă muntele". Producție a 
Casei de filme Unu (color) 
Telejurnal (parțial color) 
Cîntă țara-n sărbătoare, 
populare ■

• 22,00
• 22,10 
Melodii

JOI, 3 MAI
• 15,00 Telex • 15,05 Profesiu

nile cincinalului • 15,25 Studioul ti
neretului • 16,20 Desene animate •

1630 închiderea programului • 20,00 
Telejurnal (parțial color) • 20,20 
Actualitatea în economie • 20,35 A 
patriei cinstire. Sub steagul glorio
sului partid. Cîntece și versuri • 
20,50 Reportaj ’84 • 21,10 
„Tovarășii" — ultima parte 
Cintarea României (color) 
Telejurnal (parțial color)

VINERI, 4 MAI
• 15,00 Telex • 15,05 Agronomia 

tv. • 15,20 Viața culturală • 15,40 
La volan • 15,50 Emisiune în limba 
germană (parțial color) • 16,20 De
sene animate • 16,30 închiderea 
programului • 20,00 Telejurnal (par
țial color) • 20,20 Actualitatea în 
economie • 20,35 împliniri și per
spective. 40 — 23 August 1944—1984 
• 21,10 Cadran mondial (parțial co
lor) • 21,30 Pagini din istoria cine
matografiei românești: „Războiul de 
independență" • 22,20 Telejurnal

SÎMBĂTA, 5 MAI
• 13,30 Telex • 13,35 La sfîrșit de 

săptămînă (parțial color) • 1635 
Forța și vitalitatea concepției revo
luționare despre lume. 166 de ani 
de la nașterea lui Karl Marx • 16,45 
Săptămînă politică • 17,00 închide
rea programului • 19,00 Telejurnal 
(parțial color) • 19,20 Noi și copiii 
noștri • 19,40 Teleenciclopedia •
20.10 Film serial: „Un august în flă
cări" — episodul 6 • 21,00 Cu mas
că... fără mască (color) • 22,00 Te
lejurnal (parțial color) * Sport •
22.10 Melodii de neuitat (color)

Film s
• 21,55
• 22,15



Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în mari întreprinderi industriale din Capitală

I

(Urmare din pag. 1)

programului național na
val. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat că, 
pe baza experienței acumu
late, a capacității de care 
dispune, industria noastră 
trebuie să asigure intregal 
necesar de astfel de motoa
re. în acest sens a cerut 
factorilor de răspundere să 
elaboreze un program spe
cial privind fabricarea mo
toarelor navale, agregate 
care să fie realizate la . 
August11 și întreprinderea 
de profil de la Reșița.

Secretarul general al 
partidului a indicat condu
cerii întreprinderii să a- 
dopte măsuri organizatorice 
și tehnice corespunzătoare 
in vederea creșterii capa
cității standurilor de pro
bă, pentru realizarea unei 
linii speciale de executare 
a probelor pe subansam- 
ble. asigurîndu-se deplină 
siguranță în exploatare, o 
calitate cit mai ridicată a 
produselor.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu Ia întreprinde
rea de mașini unelte și a- 
gregate a prilejuit o ana
liză aprofundată a modului 
în care colectivul acestei 
cunoscute unități indus
triale își îndeplinește sarci
nile privind sporirea și mo
dernizarea producției, îm
bunătățirea continuă a pa
rametrilor. tehnici și func
ționali ai mașinilor, crește
rea calității și competitivi
tății lor, sporirea eficienței 
întregii activități.

Schimb de mesaje 
între tovarășul 

Nicolae Ceaușescu 
și președintele 

Republicii Turcia, 
Kenan Evren

ANKARA 26 (Agerpres).
— - Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, au fost 
transmise președintelui Re
publicii Turcia, Kenan E- 
vren, un mesaj de priete
nie și cele mai bune urări.

Mulțumind pentru mesaj, 
președintele Kenan Evren 
a rugat să se transmită to
varășului Nicolae Ceaușescu 
un cordial salut și cele 
mai bune urări de sănăta
te și fericire, de prosperi
tate poporului român.

Schimbul de mesaje a a- 
vut loc cu prilejul primi
rii de către președintele 
Republicii Turcia, Kenan 
Evren, a ministrului aface
rilor externe al Republicii 
Socialiste România. Ștefan 
Andrei, care a efectuat o 
vizită oficială în Turcia, la 
invitația ministrului de 
externe al Turciei, Vahit 
Halefoglu.

★
ANKARA 26 (Agerpres).

— în zilele de 25 și 26 a- 
prilie, tovarășul Ștefan An
drei, ministrul afacerilor 
externe al Republicii So
cialiste România, a efec
tuat o vizită oficială în Re
publica Turcia. Ia invita
ția ministrului de externe 
al Turciei, Vahit Halefoglu.

în cadrul convorbirilor 
care au avut loc, cei doi 
miniștri de externe au exa
minat modul cum se reali
zează obiectivele stabilite la 
nivel înalt, cu prilejul în- 
tîlnirilor dintre președinte
le Republicii Socia
liste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele 
Republicii Turcia, Kenan 
Evren. Ia București și An
kara.

Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i-au fost înfăți
șate rezultatele obținute 
prin înfăptuirea indicații
lor primite la precedenta 
vizită de lucru efectuată 
aici. Secretarul general al 
partidului examinează di
ferite subansamble ale 
strungurilor carusel și 
mașinilor de frezat, de mari 
dimensiuni, realizate la un 
înalt grad de precizie.

In mai multe rinduri. a 
fost abordată problema a- 
cordului global. rerindu-se 
aplicarea sa fermă. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu a 
indicat ca fiecare om al 
muncii să cunoască cit poa
te cîștiga pe baza acordu
lui global pentru operația 
sau produsul care îl exe
cută, astfel incit toți cei 
care concură la realizarea 
producției să știe că pe 
măsura muncii lor și cali
tății acesteia, a producti
vității realizate, a reduce
rii termenelor de execuție 
pot avea venituri nelimi
tate.

Secretarul general al 
partidului a cerut să fie 
continuată acțiunea de îm
bunătățire a fluxului de 
montaj prin creșterea gra
dului de asamblare la sol 
a componentelor mașinilor- 
unelte grele.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a apreciat reali
zările de pînă acum și a 
indicat să se intensifice e- 
forturile de ridicare a ni
velului tehnic și calitativ 
al mașinilor-unelte româ

■ PRAGA. - La monu
mentul ostașilor români că- 
zuți în luptele pentru eli
berarea orașului Brno au 
fost depuse coroane de 
flori din partea organelor 
regionale și orășenești de 
partid și de stat.

■ BEIRUT. - Președinte
le Libanului, Amin Gemayel, 
l-a desemnat joi pe Rashid 
Karame in funcția de prim- 
ministru al viitorului gu
vern de uniune națională, 
transmit agențiile interna
ționale de presă. Intr-o de
clarație făcută cu acest

■ REZULTATE SI MAR
CATORII :

• Universitatea Craiova 
— Dunărea C.S.U. Galați 
2—2 (0—1). Cămătaru (min. 
60, din penalti) și min. 74 
a punctat pentru gazde, 
gălățenii obținînd prețiosul 
rezultat de egalitate prin 
golurile înscrise de Comșa 
(min. 16) și Hanghiuc (min. 
85). în minutul 54, craio- 
veanul Irimescu a ratat o 

Chimia — F.C. Bihor j Dinamo — Sportul stud. ; Jiul — Poli, 
lași ; Corvinul - A.S.A. ; Petrolul — C.S. Tîrgoviște ; Steaua 
- Rapid ; F.C. Argeș — F.C. Bala Mare; S.C. Bacău — 
Dunărea C.S.U. Galați.

CLASAMENTUL

1. Steaua 29 18’ 4 7 52-20 40
2. Dinamo 26 14 9 3 49-25 37
3. Universitatea Craiova 30 15 6 9 50-26 36
4 Sportul studențesc 30 15 6 9 46-34 36
5. F.C. Argeș 29 16 3 10 36-26 35
6. F.C. Bihor 30 13 6 11 45-37 32
7. S.C. Bacău 30 14 4 12 31-38 32
8. Politehnica lași 30 10 10 10 28-31 30
9. Chimia Rtmnicu Vîlcea 30 12 6 12 37-45 30

10. F.C. Olt 29 9 11 9 31-21 29
ti. F. C. Corvinul 30 11 7 12 42-38 29
12. Jiul Petroșani 30 11 7 12 26-35 29
13. Rapid București 30 9 9 12 26-30 27
14 F.C. Baia Mare 30 10 6 14 34-53 26
15. A.S.A. Tîrgu Mureș 29 10 5 14 27-39 25
16. Dunărea C.S.U. Galați 30 7 10 14 25-34 24
17. Petrolul Ploiești 30 7 7 16 25-45 21
18. C.S. Tîrgoviște 30 4 6 20 22-55 14

Etapa viitoare (duminică) : Univ. Craiova — F.C. Olt;

nești, astfel încît să se si
tueze la nivelul cel mai 
înalt atins pe plan mondial.

Totodată, secretarul ge
neral al partidului a arătat 
că se impune ca aplicarea 
acordului global în secto
rul de cercetare și proiec
tare să aibă în vedere o se
rie de aspecte legate de ca
litate . și finalitatea activi
tății in acest domeniu.

Analirind o serie de as
pecte privind controlul teh
nic de calitate al produse
lor. secretarul general al 
partidului a indicat specia
liștilor să conceapă o sis
temă de aparate de măsură 
și contrai de înaltă preci
zie. asistate de calculatoare 
de proces, care să poată 
fi utilizate in industria me
talurgică și prelucrătoare. 

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a vizitat în con
tinuare Întreprinderea de 
motoare Diesel, unitate ca
re, in spiritul indicațiilor 
date de secretarul general 
al partidului cu prilejul 
vizitei precedente, cunoaș
te o continuă dezvoltare și 
diversificare a producției.

Secretarul general al 
partidului examinează în 
continuare, împreună cu 
ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, cu 
cadre din conducerea cen
tralei de profil și a între
prinderii, stadiul realizării 
investițiilor.

în continuare, este pre
zentat stadiul asimilării de 
repere și subansamble pen
tru motoare de tracțiune, 
preluate de la întreprinde

prilej, Rashid Karame și-a 
exprimat optimismul în le
gătură cu viitorul țârii, afir
mi nd că „există o șansă 

reală de a se scoate Li
banul din impas".

■ MOSCOVA. - Joi, cos- 
monauții sovietici Leonid 
Kizim și Vladimir Soloviov 
au ieșit din nou, din cabina 
stației orbitale -.Săliut-7* * 
in spațiul liber. Cu ajutorul 

lovitură de Ia 11 m.
• F.C. Argeș Pitești — 

Corvinul Hunedoara 2—0 
(2—0). Autorii golurilor : 
Popicu (min. 19) și Dorel 
Zamfir (min. 37).

• F.C. Baia Mare — Pe
trolul Ploiești 1—1 (1—0). 
Gazdele au deschis scorul 
prin Tulba (min. 6), ploieș- 
tenii egalînd prin Ștefan, 
In minutul 75.

• F.C. Bihor Oradea —

rea „23 August11. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a indi
cat ca, în colaborare cu 
întreprinderea „23 August", 
aici să se asigure și fabri
cația grupurilor de foraj, 
electrogene și navale.

Vizitînd noile capacități 
aflate în construcție, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat importanța per
fecționării fluxului tehno
logic, între secția de mon
taj și standurile de rodaj 
și probe.

Pretutindeni, în unitățile 
vizitate, secretarul general 
al partidului a fost întîm- 
pinat de oamenii muncii 
bucureșteni cu cele mai 
calde sentimente de dra
goste și stimă, expresie a 
înaltei prețuiri de care se 
bucură tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pentru grija per
manentă ce o acordă dez
voltării și modernizării e- 
conomiei naționale, Înflo
ririi continue a patriei 
noastre socialiste și ridică
rii nivelului de viață ma
terial și spiritual al între
gului popor. Ei și-au ex
primat hotărirea fermă de 
a îndeplini și depăși sarci
nile de plan pe acest an și 
pe întregul cincinal, de a 
întîmpina cu realizări re
marcabile ziua de 1 Mai 
și cele două mari eveni
mente cu profunde semni
ficații în viața întregii țări 
— a 40-a aniversare a re
voluției de eliberare socia
lă și națională, antifascistă 
și antiimperialistă și Con
gresul al XlII-lea al Parti
dului Comunist Român.

unor instrumente speciale, 
ei au instalat o supapă la 
conducta de rezervă a mo
torului complexului spațial 
„Saliut-7" — „Soiuz T-11” — 
„Progress-20", Apoi, s-a rea
lizat și verificat presurizarea 
instalației, relatează agen
ția TASS.

Cei doi cosmonauți s-au 
aflat în spațiul liber timp 
de 5 ore. în această pe
rioadă, cosmonautul Oleg 
Atikov, rămas la bordul lui 
„Saliut 7“, a supravegheat 
efectuarea operațiunii. Sta
rea sănătății cosmonauților 
este bună.

S.C. Bacău 1—0 (1—0). Pi- 
soc (min. 44) este autorul 
unicului gol al meciului.

• Politehnica Iași — Ra
pid București 2—0 (0—0). 
An marcat Sertov (min. 50) 
și Paveliuc (min. 58, din 
penalti).

• CJS. Tîrgoviște — Jiul 
Petroșani 2—1 (1—0). Isaia 
(min. 42) și Agiu (min. 89) 
au înscris pentru gazde, go
lul oaspeților fiind reali
zat de Lasconi (min. 61).

• Steaua București — 
F.C. Olt 1—0 (1—0). Uni
cul gol al partidei a fost 
marcat de Majaru, în min. 
30.

• Sportul studențesc — 
Chimia Km. Alicea 3—2 
(1—2). Au înscris Muntea- 
nu II (min. 29 și 77), Flo
rin Grigore (min. 79), res
pectiv Basno (min. 38) și 
Buduru (min. 44).

Partida A.S.A. Tg. Mu
reș — Dinamo a fost amî- 
natâ.

CLASAMENTUL ADEVĂRULUI

L Dinamo +13
2. Steaua +12
S. Univ. Craiova + «
4. F.C. Argeș + 5
5. Sportul stud. + 4
6. S.C. Bacău + 2
f. F.C. Bihor 0 (+ »)
8. Poli. Iași 0 (- 3)
9. Chimia 9 (- 8)

10. F.C. Olt — 1 (+18»
11. Corvinul — 1 (+ 4)
12. Jiul — 1 f-9)
13. Rapid — 3 <— 4»
14. A.S.A. - 3 (-12)
15. F.C. B. Mare — 4
16. Dunărea — 9
17. Petrolul — 7
11. C.S. Tirgovișta —16 I

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE POSTĂ
SI TELECOMUNICAȚII HUNEDOARA-DEVA 

ANUNȚĂ
La data de 29 aprilie 1984, ora 14,00, în localitatea 

LUPENI se va pune în funcțiune CENTRALA TELE
FONICA AUTOMATA URBANĂ.

Numerele de apel ale posturilor telefonice insta
late la abonați și conectate în această centrală sînt 
formate din 5 cifre, începînd cu cifrele 60... în ca
zul abonaților telefonici pe linie individuală și res
pectiv 65... în cazul abonaților pe linie comună (cu
plați).

Convorbirile telefonice locale se obțin formînd la 
disc, după venirea tonului, numărul de apel al postu
lui telefonic chemat.

Durata convorbirilor locale automate este nelimi
tată și la fiecare 3 minute se înregistrează un impuls 
la contorul instalat în centrala telefonică automată.

în cadrul taxei de abonament lunar de 100 lei, în 
cazul abonaților pe linie individuală și 50 lei în cazul 
abonaților cuplați se pot efectua 150 impulsii și res
pectiv 75 impulsii. Impulsiile înregistrate peste acest 
număr sînt impulsii adiționale și se tarifează cu 0,50 
lei/impuls. în cazul convorbirilor locale se înregistrea
ză la contor cîte un impuls la fiecare trei minute sau 
fracțiune, numărul lor fiind determinat de durata 
convorbirii.

Convorbirile telefonice interurbane, se obțin prin 
comandă la telefonista operatoare, formînd la discul 
aparatului G9- (comanda interurbană, iar costul lor 
se stabilește în funcție de durata convorbirilor, dis
tanța (zona) și tariful ales de chemător (simplu, ur
gent, fulger).

Zonele de taxare și tariful simplu sînt :
Zona I : 0—100 km — 3 lei/'minut
Zona a II-a : 101—200 km — 5 lei/minut 
Zona a IlI-a : 201—400 km — 6 lei/minut 
Zona a IV-a: peste 400 km — 7,50 lei/minut. 
Durata minimă de taxare a unei convorbiri telefo

nice interurbane este de 3 minute.
Tariful urgent este de 2 ori tariful simplu. 
Tariful fulger este de 5 ori tariful simplu. 
Eventualele deranjamente la posturile telefonice 

instalate la domiciliu (lipsă ton, audiție slabă, selec
ție grea etc.) se vor anunța de la orice alt post te
lefonic la telefonista operatoare, formînd numărul „02" 
(deranjamente).

Informații cu privire la numerele de apel ale abo
naților din orașul Lupeni se pot obține formînd la 
discul aparatului telefonic .03 (informații).

Atenționăm abonații că nu mai există perioadă de 
recuceri de tarif.

TRUSTUL DE CONSTRUCȚII INDUSTRIALE 
CLUJ-NAPOCA

GRUPUL DE ȘANTIERE ALBA IULIA 
Str. Clujului nr. 25, județul Alba 

încadrează prin transfer, repartizare forță 
muncă sau direct, pentru șantierele din Alba 
lulia, 
nai:

Orăștie, Teiuș, Zlatna, următorul perso-

zidari 
dulgheri 
mozaicari 
fierari-beton 
lăcătuși 
instalatori 
betoniști 
maiștri constructori.

încadrarea conform Legii nr. 12/1971 și Le- 
nr. 57/1974.
Se asigură cazare gratuită și masă la can

tină, contra cost, precum și posibilitatea plecă
rii la lucru în străinătate, după un stagiu cores
punzător.

Informații suplimentare la sediul grupului - 
biroul P.I.R., telefon 969/12919.
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publicitate
VINZ ARI- CUMPĂRĂRI

• Vlnd convenabil aparta
ment 4 camere, confort I, că
rămidă. Deva, Gojdu, central, 
bloc E14 A, seara n, aparta
ment 2 sau schimb cu două 
camere. (5253)
• Vînd casă în satul Nan- 

dru nr. 25, comuna Peștișu 
Mic. (5254).

• Vînd convenabil Lada 1500, 
consum 7,5 litri sau schimb 
cu Dacia 1300. Crișcior, tele
fon 235. (5238)
• Vînd Dada 1300, stare per

fectă. Deva, Dada, bulevardul 
Bălcescu, bloc 13, apartament 
1. (5293)
• Cumpăr semlcursieră 

„sputnik11, puțin rulată. Deva, 
telefon 11580, după-amiaza. (5252)

ÎNCHIRIERE
• Caut cu chirie cameră mo

bilată. Deva, telefon 15497, o- 
rele 17—19. (5274)
SCHIMBURI DE LOCUINȚE
• Schimb apartament trei 

camere, confort I, Hunedoara, 
cu apartament 2-S camere, De
va. Telefon 957/14788. (5265)

• Schimb apartament trei 
camere Brad, eu apartament 
două camere Deva, zonă cen
trală. Informații Deva, tele
fon 15158, după orele W. (5263)

DIVERSE

• Colectivul de muncă din 
schimbul condus de maistrul 
specialist Heitschy Carol, de 
Ia cariera Crăciunești urează 
tovarășului BORDEAN DUMI
TRU, cu ocazia pensionării, să
nătate și viață lungă. (5286)

DECESE

• Familia Jurca Alexan
dru transmite sincere mul
țumiri și recunoștință ru
delor, prietenilor, colegilor 
de muncă și tuturor celor 
care i-au fost alături cu 
prezența, flori sau telegra
me in momentele de grea 
Încercare suferită prin pier
derea neașteptată a mult 
iubitei mame și bunici

JURCA SMARANDA, 
în vîrstă de 79 ani.

îi vom păstra mereu o 
vie amintire. (5300)

• Vera fiică, Nicu, Pe
ter șl Arpi fii, nurorile, gi
nerele șl nepoții anunță eu 
adinei durere încetarea din 
viață a scumpei lor mame 
șl bunică

MEZEI ileana.
înmormfatarea are loo 

astăzi, S7 aprilie, arde 19, 
la cimitirul Emlnescu, De
va. (9298)
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