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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Calitatea și eficiența — laturi prioritare 
ale producției de metal

• După patru luni din acest an, colectivul mun
citoresc de la C. S. Hunedoara a realizat suplimentar: 
6 000 tone cocs metalurgic, 13 400 tone fontă, 7 800 
tone oțel, 12 200 tone laminate finite • S-a obținut 
o producție marfă în plus de peste 23 milioane lei • 
La export s-au livrat suplimentar produse în valoare
de 41 milioane lei.

Sarcinile puse in fața 
siderurgiei de Congresul al 
XII-lea și Conferința Na
țională ale partidului, orien
tările și indicațiile formu
late la fața locului de 
către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu ocazia vizitei 
de lucru efectuate în com
binatul nostru in toamna 
anului 1982, programul cu 
privire la îmbunătățirea 
laturilor calitative și de 
eficiență a producției de 
metal se situează în centrul 
preocupărilor organelor și 
organizațiilor de partid, ale 
consiliului oamenilor mun
cii, ale organizațiilor de 
masă și obștești din com
binat. Avem permanent în 
atenție soluționarea proble
melor de fond ale produc
ției de metal ; creșterea 
nivelului tehnic și calitativ, 
reducerea și optimizarea 
consumurilor, folosirea la 
parametri ridicați a bazei 
tehnico-materiale de care 
dispunem, creșterea indi
celui de scoatere la metal, 
realizarea unor produse

1984 - anul marilor evenimente 
politice, al efortului susținut 
pentru înfăptuirea sarcinilor 

economico-sociaie
— Prin ce se caracterizează, 

tovarășă prim-secretar. Floa
rea Dîrvan, obiectivele eco
nomice ce revin orașului O- 
raștie in anul 1984 ?

— Pentru oamenii muncii din 
Oroștie anul 1934, penulti
mul an al actualului cinci
nal, cuprinde sarcini și obi
ective deosebit de importan
te. Producția globală ce se 
va realiza la nivelul orașului

Organizația orășenească de partid Orăștie

va fi de peste 3,3 miliarde 
lei, cu sarcini sporite la ex
port față de anul 1983. O 
comparație cu anul 1974 a- 
rată că producția globală a 
orașului a crescut aproape 
de 4 ori, iar exportul a a- 
juns la peste 240 milioane 
iei, față de 55 milioane lei 
în 1974. Orașul beneficiază 
și în acest an de importan
te investiții pentru construi
rea de noi capacități de pro
ducție — la întreprinderile 
mecanică și chimică, noua 
secție de lanolină din ca
drul întreprinderii „Vidra", 
dezvoltări la „Plafar", U.F.E.T,, 
I.S.C.I.P., I.P.N.C., I.C.I.T.B.
ș.a., volumul investițiilor fiind
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Vizita oficială de prietenie a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, 

in Republica Islamică Pakistan
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competitive, care să satis
facă pe deplin cerințele 
economiei noastre națio
nale.

Comitetul de partid, con
siliul oamenilor muncii au 
acționat pentru aplicarea 
cu fermitate în viață a 
indicațiilor secretarului ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
cu privire la asigurarea 
economiei naționale cu 
oțeluri de calitate, aliate 
și înalt aliate, destinate 
fabricării rulmenților, uti
lajelor și instalațiilor pen
tru apă grea, centralelor 
nuclearo-electrice, a oțelu
rilor destinate tehnicii de 
vîrf a economiei. In acest 
sens au fost îmbunătățite 
tehnologiile de elaborare a 
oțelului Martin și electric, 
de turnare a oțelurilor 
prin utilizarea gazelor iner
te și a aluminiului Ia dez- 
oxidare și microaliere, de- 
carburarea avansată a oțe
lului inoxidabil în vid. Tre
buie arătat că anul trecut 
au fost omologate 92 produ- 

de peste 627 milioane lei. 
Paralel, s-a amplificat viața 
social-culturală a acestei 
vechi așezări.

Din analizele efectuate de 
Comitetul orășenesc de partid 
rezultă că sînt asigurate toa
te condițiile pentru realiza
rea integrală a tuturor obi
ectivelor planului pe acest 
an. Acum, decisivă pentru 
realizarea integrală a preve

derilor planului este răspun
derea cu care acționează fie
care colectiv din întreprin
deri, fiecare om al muncii, 
sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid.

— Proporțiile și complexi
tatea sarcinilor impun, evi
dent, cerința creșterii compe
tenței și răspunderii organe
lor și organizațiilor de partid.

— Pornind de la exigențele 
creșterii rolului conducător al 
organelor ți organizațiilor de 
partid, biroul Comitetului o-

Interviu realizat de 
CORNEL ARMEANU

(Continuare in pag. a 3-a)
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se și s-au asimilat 70 mărci 
de oțel și tipodimensiuni 
de laminate, acțiune care 
continuă anul acesta, cînd 
ne-am stabilit să asimilăm 
60 noi mărci de oțel și ti
podimensiuni de Laminate, 
să urgentăm acțiunea de 
omologare a acestora cu 
beneficiarii noștri interni 
și externi.

Un capitol deosebit de 
important căruia îi acor
dăm toată atenția este cel 
al calității metalului, al 
înnoirii producției de oțel, 
in contextul cerințelor tot 
mai diversificate și com
plexe ale economiei noastre 
naționale. Preocupîndu-ne 
statornic de promovarea 
progresului tehnic, introdu
cerea unor tehnologii noi 
de fabricație și moderniza
rea celor existente, la ora 
actuală sîntem în măsură 
să elaborăm mărci de oțel 
cu caracteristici fizico-

IACOB TOPLICIAN, 
secretarul Comitetului 

de partid de la 
C. S. Hunedoara 

(Continuare in pag. a 2-a)
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Eforturi concentrate la întreținerea și recoltarea legumelor
în unitățile C.U.A.S.C. 

Simeria lucrările prioritare 
se desfășoară in aceste zi
le în fermele legumicole. 
De dimineața devreme pi- 
nă seara tîrziu, cooperato
rii prășesc, plivesc și re
coltează legume, care sînt 
expediate proaspete spre 
piețe.

Am remarcat în raidul 
nostru de marți și preo
cuparea pentru buna între
ținere a instalațiilor de 
irigat, care să poată fi fo
losite cu randament ma
xim în caz de nevoie.

La C.A.P. Simeria erau în 
funcțiune două motopompe 
la care erau racordate două 
aripi de ploaie. în grădina

—

C.A.P. Timpa. Se pregătesc utilajele de irigat pentru a putea ti folosite in cav. de 
nevoie.

Președintele Republicii 
Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțiți de pre
ședintele Republicii Islami
ce Pakistan, general Zia-ul 
Haq, au părăsit Islamaba
dul. plecînd. miercuri, la 
Karachi — cel mai impor
tant centru economic al ță
rii și cel mai mare oraș al 
Pakistanului.

La plecare, pe aeropor
tul internațional din Isla
mabad. au fost acordate 
inalților soli ai poporului 
român cele mai înalte o- 
noruri civile și militare.
Președintele Nicolae 

Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu și președintele 
Zia-ul Haq au trecut in 
revistă garda de onoare. 
Fanfara militară a intonat, 
apoi, imnurile de stat ale 
României și Pakistanului.

In timpul călătoriei spre 
Karachi, președintele 
Nicolae Ceaușescu și pi-e- 
ședintele Zia-ul Haq au 
continuat schimbul priete
nesc de vederi asupra u- 
nor aspecte de interes co
mun, ale relațiilor româno- 
pakistaneze. precum și cu 
privire ia unele probleme 
actuale ale vieții interna
ționale.

După aproape două ore 
de zbor — timp în care 
aeronava avînd la bord pe 
inalțîi soli ai României so
cialiste a survolat terito
riul țării, de la nord spre 
sud — s-a aterizat la Ka
rachi.

în onoarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a to
varășei Elena Ceaușescu, 
la aeroport au fost arbo
rate drapelele de stat ale 
României și Pakistanului.

de legume funcționau o 
electropompă, la care erau 
legate trei coloane de iri
gare și două motopom pe 
cu două aripi de ploaie. 
Cele 48 de aspersoare asi

CU.A.S.C. SIMERIA

gurau o stropire zilnică a 
2.5 ha cultivate cu ceapă, 
varză de vară, salată, ri
dichi și rădăcinoase.

în ferma legumicolă a 
C.A.P. Rapolt se efectuea
ză udarea • prin aspersiune 
și prin canale gravitațio
nale.

— Pentru a asigura în

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați 
cu deosebită stimă de gu
vernatorul provinciei Sind, 
general locotenent Jahan 
Dad Khan, de primul mi
nistru al provinciei, A. Sami 
Qureshi, de alte oficialități 
locale, care le-au urat un 
călduros bun-venit la Ka
rachi.

Numeroși locuitori ai o- 
rașului, veniți la aeroport, 
au aplaudat și ovaționat cu 
căldură pe înalții soli ai 
poporului român, manifes- 
tindu-șt satisfacția de a-i 
avea ca oaspeți, aclamind 
pentru prietenia dintre 
popoarele și țările noastre.

LA ÎNTREPRINDEREA PETROLIERĂ 
„NATIONAL REFINERY LTD."

Președintele Republicii 
Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
însoțiți de președintele Re
publicii Islamice Pakistan, 
generalul Zia-ul Haq, au 
fost, miercuri, oaspeții 
muncitorilor întreprinderii 
petroliere de stat „Națio
nal Refinery Ltd.“, una 
din puternicele unități in
dustriale din Karachi, care 
reflectă eforturile depuse 
de această țară pentru dez
voltarea unei industrii pro
prii, menită să valorifice 
bogățiile naționale, în sco
pul progresului și bunăstă
rii țării, al întăririi inde
pendenței sale. Edificarea 
acestei rafinării și dezvol
tările ei ulterioare au fost 
făcute cu sprijinul Româ
niei.

Sosirea distinșilor soli ai 
României socialiste a fost (Continuare in pag. a 4-a)

permanență apa necesară 
legumelor — releva Cornel 
Tărăpoancă. inginerul șef 
al cooperativei — avem 
montată o motopompă pe 
rîul Mureș, care alimentea

ză cu apă un canal colec
tor principal. De aici, ea 
este preluată cu trei insta
lații APT și distribuită 
peste culturi. De asemenea, 
am stăvilit cursul de apă 
al Văii Rapolțelului și am 
dirijat-o în grădina legu
micolă. Reușim astfel să 
udăm zjinic 5 ha de teren.

In această atmosferă, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu, 
însoțiți de președintele Pa
kistanului, general Zia-ul 
ITaq, au părăsit aeroportul, 
îndreptîndu-se spre reședin
ța rezervată pe timpul șe
derii la Karachi.

Străbătînd bulevardele și 
străzile orașului, numeroși 
locuitori au făcut aceeași 
caldă manifestare de sim
patie solilor poporului ro
mân, aplaudînd pentru 
prietenia dintre cele două 
țări și popoare, pentru con
tinua dezvoltare a colabo
rării româno-pakistaneze.

așteptată cu multă bucurie 
de muncitorii și specialiș
tii rafinăriei — pakistanezi 
și români.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați 
cu deosebită căldură de 
președintele societății „Sta
te Petroleum Corporation11 
(PER AC), Javad Mirza, 
de membrii Consiliului de 
conducere al societății, de 
Mohammad Hussein, direc
tor general la „National 
Refinery Ltd.“, de nume
roși specialiști care le-au 
urat un călduros bun-ve
nit.

Gazdele au invitai pe 
oaspeții români să vizite
ze cele două obiective 
construite de România, 
prezentînd principalele ca
racteristici ale acestora.

în momentul de față sînt 
destul de avansate lucră
rile la amenajarea unei su
prafețe irigate de 130 ha 
cultură mare. Este termi
nată stația de electropom- 
pe la Mureș, montată co
loana de alimentare afe
rentă unei suprafețe de 61 
ha, sînt terminate și cămi
nele pentru cei opt hi- 
dranți. AT trebui, însă, ca 
tovarășii de la întreprin
derea de rețele electrice 
Deva să se mobilizeze și 
să asigure alimentarea cu 
energie electrică a electro- 
pompelor, iar cei de la 
I.E.E.L.I.F. să urgenteze 
montarea hidranților, în ve
derea punerii în funcțiune 
a instalațiilor de irigare în 
timp util.

Pentru a se asigura iri
garea unei suprafețe de 
peste 30 ha cultivată cu 
sfeclă de zahăr și plante 
furajere, aparținînd A.E.I. 
și C.A.P. din Bobîlna s-a 
zăgăzuit cursul Văii Bobîl- 
nei eu un baraj.

— în momentul de față 
— aflăm de la Sabin Iga, 
președintele C.U.A.S.C. Si
meria — barajul este ter
minat, a fost reparat un 
APT vechi și pus în func
țiune, s-au montat conduc
tele de aducțiune pe un ki
lometru. Deci, nimic nu

MIRCEA LEPÂDATU

(Continuare in pag. a 2-a)
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Solemnitatea depunerii de coroane și jerbe 
de flori cu prilejul zilei de 9 Mai

împlinirea a 107 ani de la 
proclamarec independenței 
de stat a României și a 39 
de ani de la victoria asupra 
fascismului a prilejuit ieri 
dimineața, la Deva, o emo
ționantă solemnitate - depu
nerea de coroane și je-be 
de flori la cimitirul ero'o: 
români și sovietici care și-cu 
jertfit viața în luptele pen
tru eliberarea țării de sub 
dominația fascistă.

La solemnitate au luat 
parte membri-, ai bircu- or 
comiteteloî județean și 
nicipal de partid, o' corn te
telor executive ale cc->-- z 
populare județean și 
pal, ai consiliilor judetec- s 
municipal al sindiccte'or, c 
comitetelor județecn ș mu
nicipal ale U.T.C.. co*s or 
județean și municipal o'e 
organizației pionierilor, re

prezentanți ai organizațiilor 
obștești, cadre de condu
cere din întreprinderi și insti
tuții, sute de oameni ai mun
cii din municipiul Deva, pio
nieri și șoimi ai patriei.

Dună intonarea Imnului 
de Stat o! Republ'Ciî Socia
ble Ron-â-t a și a Imnutui 
oe Stat ai UniunS Republici
lor Screc-ce SccaSste, in 

ic- e—.-e ove Irsn». 
Iu> erorix și Marșul» fune
bru de CSepăn. ou fost de
puse coreene de Sori. -TCO- 
d*ote de escrie rcaoe ți 
*oșe. aen pc~tea C n 
,-uoeteo* H,*exc3 ol 
P.CJt și o CoauSeM popo
te.' județean. Coc» netiăte
■wniepoi de pvtid Dem
și a Cenomâri pocher om- 
.niopai. co-i -cr juaetec” și 
mucucpai oe »”•< Tteior. 
comitetelor juăetea- și

nicipal ale U.T.C., Inspectora
tului județean de interne. 
Centrului militar județean, 
întreprinderii de oiospecțiuni 
și explorări geo'ogice Deva, 
întreprinderii eiecl'ocentraie 
Deva. Țesăto'iei de mătase 
Deva, Direcției sanitare ju
dețene. Pionieri și șoimi ai 
patriei au depus jerbe și bu
chete de flat.

Ofițeri, luptători din găr
zile patriotice. tineri din 
formațiuniie de p'egotire 
pe-tru apc-orea patriei, pio
nieri ou făcut de ga*dă lo 
■wonueienteie e-»lor -omâni 
ș> saw»eCci-

in incheăerec sclem-ității. 
go'do de onoare formată 
o-n luptători ai gărzilor pa- 
triptice și tineri cin fo'mc- 
țiwne de p'egâti'e pentru 
opo-e-ea patriei, o prezentat 

onond.

« „LUNA CULTURII CINE
MATOGRAFICE, IIUNEDORE- 
NE“. cea cle-a Ul-a ediție 
a prestigioasei manifestări or
ganizată de întreprinderea ci
nematografică județeană s-a 
inaugurat sub auspiciile isto
ricelor evenimente ale acestui 
an. Montajul literar-clnema- 
tografic organizat Ia sala 
„Patria" din Orăstie, cu tema 
..Ostașii români — de la Du
năre la Munții Tatra” a fost 
realizat cu concursul prof. 
Doina Loleanu, Gheorghe Fă
gaș, veteranul de război Viorel 
Cngircanu, recitatorii Cecilia 
Borza, Mirela Irimie, Angela 
Adamescu și duetul folk — 
Adrian Miclean, Liliana Ciur- 
dârescu. Manifestarea a fost 
inspirat susținută cu secvențe 
din filmele „Porțile albastre 
ale orașului-, „Ultima fron
tieră a monii”, „Am fost 
Șaisprezece-, „Pe aici nu se 
trece”.

• SIMPOZION. „Din istoria 
metalurgici romanești- a fost 
tema simpozionului care a 
marcat, la clubul „11 Iunie” 
din Călău încheierea manifes
tărilor din cadrul „Lunii cărții 
ia întreprinderi »i instituții”. 
Comunicările : „Metalurgia

Ritm ți calitate în realizarea 
INVESTIȚIILOR

■ ..........

Toate obiectivele din plan sînt 
importante; toate trebuie 

finalizate la termen!
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Pionieri și șoimi ai patriei au depus jerbe și barbar fe dan ia Maooa

Manifestări 

politico-educative 

și coitural-artistice

m a- fierului in Evul 
KtfM.sou de dr. 1. An- 

p^Dervottarea metalur- 
<3n rxcxâsrșri in Evul mediu* 

LxzAr) ca și prrzen- 
țarea <ArtE _r>i- istoria ■eta- 
îarpei : «âai luerare care 

priacre amorf și pe 
Csllan. s-au 

*waa de ua vxu interes 
rmdut participant ilor.

Colegii mei eroi
Dacă e soare sau nor, 

ceață sau senin, dacă sini 
abătut, sau liniștit, mihnit 
sau dispus — in fiecare zi 
de 9 Mai mă indrept con
stant spre Cimitirul Eroi
lor.

Mulțimea copiilor, o ti
nerilor, a adulților și bâ- 
trini/or ce se revarsă spre 
același ioc simbolic im 
umple inima de lumină, o 
lumină caldă din pulbere 
de stele și de dor. Apoi... 
bărbați, temei, drapele, co
roane și flori — se mistuie-n 
sufletu-mi invadat de emoții 
fierbinți și se topesc in so
lemna incandescență a răs
colitoarei armonii muzicale 
in care sint învăluite tulbu
rătoarele cuvinte :

„Presărați pe-a lor 
morminte

Ale laurilor toi..."
Acesta e momentul su

prem de vibrație emoțio
nală, cînd prin minte im 
trec nenumărații eroi c 
neamului căzuți la Posada. 
Rovine, Vaslui, Călugăreai, 
Șelimbăr, Plevna, Mără- 
șești..., pe oasele cărora 
— cum spunea Barbu Ște- 
fănescu Delavrancea - 
„ ...s-a așezat și stă tot 
pămîntul României, ...ca pe 
umerii unor uriași".

Printre acești uriași a’ 
neamului se află și eroii de 
la Păuliș, intre care între
zăresc aievea imaginea că
pitanului loan Fătu, coman
dantul companiei a Vl-a 
pușcași eroul-eroilor noștri 
de la Păuliș ; alături de 
aceea a sublocotenentului 
Gheorghe Cismaru, viteazul 
comandant al plutonului 
din linia întii a dispoziti
vului nostru de luptă.

Suita zguduitoarelor fap
te și emoții trăite pe alinia
mentul șanțului anticar de 
la Păuliș îmi aduce apoi în 
fața ochilor chipurile co
legilor ipel eroi, căzuți în 
marea luptă pentru apăra

rea păm.'ntu'ui sfînt o țâri' 
cotropite de invadatori. Ima
ginile lor îmi stăruie in 
memorie așa cum :-om vă
zut după crincenele și sin- 
geroasele încleștări din 14 
și 15 septembrie 1944 Ochi 
invăluiți in ceața de ■ zări 
cristar'ne au popas t dnd 
pe rînd asupra bl Casată 
Gr'gore, Coandă Petre. Co- 
mănescu Constantin. Gheor
ghe Dumtru, lor' Tiber u. 
Lera Slobodan, Mechenrc 
Dum tru, Motea Petru. Mo- 
treanu loan și Șerb Nicolae
— cu toți elev' sergenți din 
compania a Vl-o. ogodț- 
cu pămintul pe core l-au 
apărat și căruia i-au încre
dințat ultimele gindurr șr 
ultima respirație. Pe lețe 
li se așternuse lin'șteo eter
nă și, dacă nu i-ar ti trădat 
șuvițele de singe prelinse 
din gură sau rănile și pete
le insingercte de pe uni
forme, păreau că se odih
nesc după o trudo ”de un- 
gată și greo.

Nu știu de ce. oca. a 
intre ei, pe cimpoi Pău șu
iul, din fața Aradului, am 
trăit pentru un moment 
sentimentul eternității. Ei 
mi se păreau muguri imenși 
de viață retezată la 20 de 
ani și turnați în movile de 
bronz infipte pe veci in 
cimpia de vest a Ardealu
lui nostru.

l-am lăsat așa, in eter
nitatea tăcerii lor de era' 
și, ca să nu le tulbur li
niștea, am plecat cu pași 
ușori și cu sufletul încărcat 
de o povară grea ce o pori 
de-atunci mereu ca pe un 
dureros și prețios talisman
— pe care mă duc să-l 
revăd întotdeauna la 9 Mai, 
de Ziua Eroilor

Prof. DUMITRU SUSAN 
fost elev-sergent, 

combatant în 
„Detașamentul Păuliș"

RECOLTAREA 
LEGUMELOR 
(Urmare d<n oog 1>
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acest an. se află in plină 
desfășurare in intrt-prinderi și 
pe localități. La clubul mun- 
rst^resc de la Gura barza, trei 
echipaje. rrprezt-nund uzina 
<e preparare a minereurilor, 
Motoarele miniere și secția 
eAertr—m i Biiică a I^M. Bai za. 
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•ecxăe Ae mărie- Ecîupajui 
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• oJPAKTiriPAKr.% TINERI- 
nXIl, MB COMMIEIEA 
PAKTim LT I COMI XISI BO
RAX, LA LIFTA PEyTRL

uămăm >a reBibarit pmL
Wt'na Ceecea, prtaL Cavei 

Orecw ew-
prwRarnne educați? e si bifa lie 
•erata ORt ia Stoica-

t&irea I n țrsc
na iegu ziicoU a C_A_P Ra- 
polt se jRiu la locru pesse 
t» de cooperatori. Unii 

re a fost deja finalizată pe 
15 ha. alții o recoltau. Xu 
putem sări notăm pe tot i, 
dar de la inginerul Viorel 
Cornea, șeful fermei, aflăm 
pe cei mai harnici și con
știincioși : Victoria XuțUT 
Ana Morar. Marioara lan- 
cu, Cornelia Paștiu, Sihla 
Magda și mecanizatorii 
Ioan Filimon și Ioan Meri 
care erbicidau rădăcinoa- 
sele și terenul pentru to
mate și ardeioase. Tot de 
la șeful fermei aflăm că 
au fost recoltate și livrate, 
pînă marți, 45 tone de spa
nac, 50 000 legături de cea
pă, 9 tone de pătrunjel și 
păstîrnac.

Și in grădina de legume 
a C.A.P. Sî-meria s-a lu
crat bine la prășitul ma
nual și recoltatul cepei, la 
întreținerea răsadurilor de 
ardei și roșii. Erau la lu
cru peste 70 de cooperatori 
din brigăzile Cărpiniș și U- 
roi. Notăm pe cîțiva dintre 
fruntași : Maria Fodor, E- 
lisabeta Gridan, Emilia 
Irinca, Elena Poenar, Ma
ria Colcer, Elena Tudor și 
Aurelia Săbău. Și de aici 
s-au livrat centrelor de le
gume și fructe 30 000 le
gături de ceapă verde, 12 
tone spanac și 2.000 legă
turi de ridichi.

• -PARTID DE M-U. DE 
ACE SI DE nS*. Sub acen

—rviriărS a C de ani de U 
crearea PjCJL Șă-au dat eeo-

tnarrii ■■ari tori A.
Avn A- Dudaș, L
•a. L CladoL L Cîeanaș,

Brigada complexă nr. 1, 
din cadrul Trustului de 
antrepriză generală pentru 
construcții-montaj Deva, 
continuă să aibă ponderea, 
fizică și valorică, în acti
vitatea generală a trustu
lui. Vă rugăm, tovarășe 
Mircea Chirilă, șeful bri
găzii, să nominalizați prin
cipalele obiective din pla
nul pe acest an.

— în cadrul planului 
valoric anual de 122 milioa
ne lei, ponderea o au lo
cuințele. în 1934 avem de 
executat 500 de aparta
mente în Deva și 72 în 
Petroșani, care vor însuma, 
la parter, 17 000 mp spații 
comerciale. de asemenea 
spitalul (cu policlinică) din 
Deva, o cantină la Chișcă- 
daga — pentru fabrică de 
ciment — și un mare hotel 
ir. Petroșani. Majoritatea 
obiectivelor sînt începute șl 
se află în diferite stadii de 
execuție.

— Pentru că, iată, au 
trecut patru luni din an, 
am vrea să-i informăm pe 
cititori: noștri dacă sînteți 
•cu lucrările în grafice, 
dacă se vor muta la timp 
locatarii, in noile aparta
mente din Deva și Petro
șani. dacă celelalte obiec
tive se vor preda conform 
datelor stabilite.

— După rezultatele din 
trimestrul I, colectivul bri
găzii noastre s-a situat pe 
locul al II-Iea în întrece
rea socialistă pe trust. Bine 
s-a muncit și in aprilie, 
în preajma zilei de 1 Mai. 
impulsionați și ajutați de 
Comitetul județean de 
partid, am concentrat for
țe masive la policlinica 
din Deva, care a fost pre- 
dată beneficiarului, devan- 
.înd cu șase luni termenul 
de finalizare. In continuare 
vom intensifica ritmurile 
de execuție la spital. De 
asemenea, vom accelera 
lucrările la cantina de la 
Chișcâdaga și la hotelul 
din Petroșani.

— Și totuși locuințele — 
extremă urgență.

— Da, la locuințe nu se 
lucrează rău. în Devtf am 
predat pină acum 119 apar
tamente, in blocul nr. 54 și 
in blocul J. de pe bulevar
dul Decebal, iar la blocu
rile A, I și ar. 14 — Ulpia 
lucrăm la finisaje și la 
spațiile comerciale, urmînd 
să le predăm integral în 
acest al II-lea trimestru 
al anului. Tot în Deva vom 
finaliza ansamblul de lo
cuințe „Lenin — Horea" 
2—3. pînă în 15 mai vom 
ridica structura de rezis
tență la blocurile S și M,

în continuarea lui A și J, 
pe bulevardul Decebal, lu
crăm la fundațiile blocuri
lor R, P, O și D 4, în zona 
Cuza Vodă și, după toate 
planurile aioastre, avem 
condiții sa finalizăm Ia 
termen toate locuințele din 
Deva, cit și pe cele din 
Petroșani, precum și cele
lalte obiective din planul 
pe acest an.

— Cum apreciați noua 
structură de organizare a 
activității trustului și șan
tierelor și generalizarea for
mei de retribuire a muncii 
în acord global ?

— Sînt măsuri juste și 
necesare, menite să stimu
leze mobilizarea și dăruirea 
în muncă, să sporească in
teresele fiecăruia în preda
rea la termen a obiective
lor, îmbunătățirea calității 
lucrărilor și gospodărirea 
judicioasă a materialelor, 
să crească exigența tuturor 
oamenilor muncii din con
strucții pentru lucrul pe 
care-1 au de făcut. Credem 
că în acest fel se va pune 
mai multă ordine și în 
aprovizionarea tehnico-ma- 
terială și în Ceea ce pri
vește sprijinul din partea 
proiectanților și a benefi
ciarilor de investiții, iar 
noi, constructorii, va tre
buie să ne întărim sub toa
te formele disciplina mun
cii, să ridicăm cit mai sus 
ștacheta calității întregii 
activități.

— Evidențiați citi va din
tre cei mai buni lucrători 
ai brigăzii.

— Ar putea fi amintiți 
^efii de echipă Dumitiu 
Constantin, Alexandru Mol
dovan, Nicolae Covaci, Vic
tor Rusu, loan Preg, Petru 
Onciulenco, Andrei Kloss, 
Szabo Sigismund. Pruncise 
Steinbinder, Șimon Ladis- 
lau, Vasile Brătescu, Cris
tian Șerban — oameni de 
numele cărora sint legate 
multe locuințe și alte o- 
biective în Deva, în alte 
localități ale județului 
nostru. Cu ei, eu toți cei
lalți oameni din cadrul 
brigăzii ne vom spori stră
daniile în muncă.. în spi
ritul sarcinilor desprinse 
din cuvântarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu Ia ple
nara Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii, ne 
vom mobiliza puternic pen
tru a întîmpina cu rezul
tate deosebite cea de a 
40-a aniversare ' a revolu
ției de eliberare socială și I 
națională, antifascistă și 
antiimperialistă și Congre
sul al XlII-lea al parti
dului.

DUMITRU GHEONEA

Calitatea și eficiența
dm pag. 1)

mecanice superioare, mai 
cu seamă in ceea ce pri
vește paritatea și rezisten
ța la coroziune, la tempe
raturi înalte.

Dar așa cum ne cerea 
secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la recenta Ple
nară a Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii, în
treaga producție trebuie 
realizată în condițiile redu
cerii mai accentuate a con
sumurilor specifice, valori
ficării superioare a mate
riilor prime și materiale
lor, economisirii energiei și 
combustibililor, în vederea 
creșterii eficienței economi
ce a întregii activități de 
producere a metalului. Ne 
îndreptăm atenția cu prio
ritate spre reducerea con
sumului de cocs metalur
gic, feroaliaje, cilindri de

laminor, utilaje de turna-, 
re, produse refractare, 
combustibili și energie e- 
lectrică pe tona de produs 
finit. De asemenea, prin 
recuperarea, recondiționa- 
rea și refolosirea unor ma
teriale, energii șî produse 
secundare, piese de schimb 
vom întregi anul acesta 
baza tehnico-materială a 
combinatului cu 800 tone 
de- oțel, 100 tone fontă 
veche, aproape 800 tone 
metale neferoase, peste 
22 000 tone produse refrac
tare bazice și din șamotă. 
785 tone uleiuri uzate, alte 
produse.

Rezultatele hărniciei în 
muncă a comuniștilor, a 
întregului nostru colectiv 
de siderurgiști au fost ana
lizate de eurînfl și de către 
Biroul Comitetului județean 
de partid. Criticile formu
late cu acest prilej, ca și

aprecierile și recomandări
le ce ni s-au făcut, măsu-
rile stabilite constituie un 
îndreptar valoros în acti
vitatea noastră, în vederea 
sporirii producției de metal, 
îmbunătățirii calității lui, 
pentru ridicarea eficienței 
întregii activități.

Realizările dobîndite în 
primele patru luni din 
acest an sînt cea mai con
vingătoare dovadă a hotă- 
rîrii ferme a colectivului 
nostru muncitoresc de a 
acționa cu dăruire și înaltă 
răspundere pentru a întîm
pina aniversarea a patru 
decenii de la eliberarea 
patriei, Congresul al XIII- 
lea al partidului, precum 
și împlinirea unui secol 
de muncă pe vetrele cu foc 
continuu ale Hunedoarei 
cu noi și iot mai însemnate 
succese în ridicarea pres
tigiului produselor siderur
giei românești.
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1984 — anul marilor evenimente politice, al efortului 
susținut pentru înfăptuirea sarcinilor economico-sociale
(Urmare dîn pag. 1)

râșenesc de partid Orăștie 
acționează cu fermitate pen
tru mutarea mai accentuată 
a centrului de greutate al 
muncii în mijlocul colective
lor muncitorești, acolo unde, 
de fapt, se hotărăște soarta 
producției.

Pentru aceasta, ținem ca 
repartizarea membrilor Comi
tetului orășenesc de partid 
pe unități economice și obi
ective de investiții să fie con
stant dublata de întărirea 
răspunderii acestora în înde
plinirea sarcinilor ce revin 
colectivelor în care acționea
ză. in acest fel, cunoașterea 
realității, munca de îndru
mare și control au căpătai 
caracter permanent, acordîn- 
Ju-se sprijin diferențiat co
rectivelor care au înregistrat 
restanțe în îndeplinirea pla
nului economic.

De asemenea, decadal, în
treprindem analize asupra 
stadiului transpunerii în via
ță a măsurilor destinate rea
lizării producției fizice, indi
catorilor de eficiență econo
mică, reducerii consumurilor 
și îmbunătățirii calității pro
duselor, îndeplinirii ritmice a
e — — » — * — * — e — * — e-e — — •

Încadrarea in normele de conviețuire 

socială — obligație a fiecărui locatar
„Cum vă implicați în 

mobilizarea membrilor aso
ciațiilor de locatari la buna 
gospodărire și întreținere 
a locuințelor . și anexelor 
gospodărești, la achitarea 
la timp a cotelor de con
tribuție pentru acoperirea 
cheltuielilor comune, la 
respectarea regulilor de 
conviețuire socială ?-‘. Am 
adresat întrebarea unor 
membri ai comitetelor aso
ciațiilor de locatari nr. 45 
și 14 din municipiul IIu- 
Wedoara.

Gabriela Potra ; în cali
tate de administrator al 
asociației ce cuprinde 12 
blocuri în cartierul Micro 
V, împreună cu alți mem
bri ai comitetului asociației, 
intre care Grigore Grad, 
Maria Hăulică, Alexandru

Asociația locatarilor - cadrul în care 
se rezolvă problemele blocului

Stănescu, Siminic Poiană și 
Ioan Băran. am efectuat 
verificări în apartamente 
spre a cunoaște cum sînt 
întreținute acestea de către 
locatari și a depista anu
mite defecțiuni la insta
lațiile sanitare care produc 
mari pierderi de apă. Am 
notat că apartamentele 97, 
86, 83, 84, 82, 81 din blocul 
29, ca. și dependințele de 
folosință comună sînt foarte 
x>rost întreținute. De aseme
nea, apartamentul 5 din 
blocul 35 locuit de familia 
Gavril Nedelcu.

— Rea-voință față de a- 
pelurile noastre repetate — 
subliniază Radu Șerban, 
vicepreședintele aceleiași 
asociații —; manifestă cei 
care au restanțe la chel
tuielile comune, ca Lau- 
rențiu Popovici, locatar al 
apartamentului 23, blocul 
33, loan Zlătaru, aparta
mentul 26— bloc 29, ca și 
cei care ocupă locuințe de 
pe scara „E“ din același 
bloc. Nu se integrează în 
viața de colectivitate An
ton Ciobanu din aparta
mentul 30, bloc 40 și Du
mitru Dan — blocul 39 B 
care, prin chefurile repeta
te organizate în locuințe 
deranjează vecinii.

— Ce poate fi mai reve
lator, cînd ne referim la 
activitatea membrilor comi
tetului asociației nr. 14 din 
Microraipnul VI decît că 
au reușit, prin desele dis
cuții purtate cu unii lo- 

obligațiilor contractuale la 
export

Una din preocupările cen
trale ale organizațiilor de 
partid și conducerilor între
prinderilor este aplicarea fer
mă a indicațiilor date de to
varășul Nicolae Ceaușescu 
ca începînd cu trimestrul II 
a.c. în toate unitățile să fie 
asigurată o bună aprovizio
nare tehnico-materiaiă, con- 
stituindu-se în acest scop un 
stoc de materii prime și ma
teriale necesare desfășurării 
ritmice a procesului de pro
ducție. Asemenea preocu
pări sînt mai evidente la 
I.C.O., I.M.O., Plafar și Vi
dra.

Tot aici se acționează stă
ruitor în vederea realizării 
programelor speciale privind 
dublarea productivității mun
cii, utilizarea la capacitate 
a dotării tehnice, creșterea 
gradului de folosire a tim
pului de lucru, extinderea 
mecanizării și îmbunătățirea 
organizării mai bune a acti
vității auxiliare de deservire.

Pentru cuprinderea concre
tă a tuturor sectoarelor de 
activitate in unitățile produc
tive am întreprins analize la 
fața locului, cu participarea 
factorilor de conducere. Ast

catari cu restanțe, să ajun
gă de la 500 000 lei debit 
în 1981 la un sold de
bitor zero in prezent — 
sublinia Silvia Radu, in
spector în cadrul Oficiului 
organizatoric al Consiliului 
popular municipal.

Purtăm o discuție cu 
președintele asociației, Fi
ricel Sterian.

— Sînt, în cadrul aso
ciatei noastre, cetățeni 
eare-și întrețin bine atît 
locuințele cît și părțile de 
folosință comună și spa
țiile dintre blocuri. între 
aceștia pot fi amintiți cei 
care ocupă apartamentele 
blocului turn A, B 2 și B 3 
de pe strada Arenei și C 3 
din Intrarea Lanului, nr. 8.

— Cu ocazia unei re

cente vizite în apartamente, 
împreună cu alți membri 
ai comitetului între care 
Nicolae Chirițoiu, Dumitru 
Iloviceanu și Elena Dobai 
— intervine Ioana Bădescu, 
administrator, s-a constatat 
că sînt familii care nu-și 
îngrijesc casele cum se 
cuvine, așa cum de fapt ne 
obligă legea, dar și datoria 
noastră de cetățeni. Spre 
exemplu, apartamentele nr. 
3 din blocul C 5 și 20 din 
C 8 nu numai că sînt prost 
întreținute, . dar locatarii 
lor, respectiv Didina Mitroi 
și Rezmeveș Augustin, au 
mari debite la cheltuielile 
comune, loan Dăscălescu 
din apartamentul 21, blocul 
B1, nu se comportă civi
lizat față de vecini.

Se mai confruntă mem
brii asociației de locatari 
nr. 14 cu problema apei 
stagnante în subsolurile ce
lor mai multe blocuri. După 
cum aflăm, potrivit Deci
ziei Comitetului executiv al 
Consiliului popular muni
cipal, începînd cu data de 
1 iulie 1983 toate subsolu
rile blocurilor au fost 
preluate de către sectorul 
fond locativ al I.G.C.L. 
Cu toate acestea, întreprin
derea n-a trecut încă la 
măsuri practice, respectiv 
la evacuarea din ele a 
apelor uzate, la repararea 
instalațiilor din subsolurile 
tehnice și închiderea lor.

ESTERA ȘINA 

fel, la I.C.O., I.M.O., Vidra 
au fost organizate analize cu 
privire al realizarea indica
torilor de plan, a investiții
lor și punerea în funcțiune 
a noilor obiective, moderni
zarea tehnologiilor de fabri
cație, recuperarea și valori
ficarea materialelor refolosi- 
bile.

— Un domeniu solicitat 
pentru activitatea de partid 
este, fără îndoială, întărirea 
conducerii organizațiilor de 
masă și obștești, antrenarea 
lor mai activă la înfăptuirea 
sarcinilor economico-sociale. 
Ce ne puteți spune in legă
tură cu aceasta ?

— încă din stadiul plani
ficării și organizării activi
tății punem un accent spo
rit pe antrenarea largă și oc- 
tivă în toate acțiunile a or
ganizațiilor de masă și ob
ștești, pe îmbunătățirea con
trolului și îndrumării acesto
ra de către organele de 
partid. Organizațiile sindica
le, de pildă, inițiază acțiuni 
mai bune in orgoniza'ea în
trecerii socialiste, generali
zarea experienței înaintate și 
a inițiativelor muncitorești, 
ancorote in preocupările e- 
conomico-soc:ole majore. Lu
crează mai bine și o'goni- 
zațiile U.T.C. în mobilizarea

Activitatea lucrătorilor 
cooperativei meșteșugă
rești „Straja- din Lupeni 
se bucură de aprecieri, 
din partea cetățenilor, ca 
și în cadrul expozițiilor 
și prezentărilor de modă 
organizate cu prilejul 
unor manifestări pe plan 
județean, interjudețean 
sau pe țară. Dovada cea 
mai grăitoare o reprezintă 
rezultatele obținute de a- 
cest colectiv în 1983, cînd 
a ocupat unul din locuri
le fruntașe pe județ îp 
întrecerea socialistă orga
nizată între unitățile de 
profil, precum și rezulta
tele obținute în primele

Preocupare susținută pentru 
diversificarea și ridicarea 

calității prestațiilor de servicii
patru luni din acest an. 
Tntr-adevăr, în 1983 va
loarea producției marfă 
a fost realizată în propor
ție de 111,9 la sută, iar 
cea a producției nete 
109,6 la sută ; livrările la 
fondul pieței au reprezen
tat 104,8 la sută față de 
plan, realizîndu-se totoda
tă beneficii mai mari cu 
30,5 la sută față de cele 
planificate.

Dacă mai adăugăm la 
aceasta și faptul că au 
fost create 180 modele 
noi, apreciate în mod 
deosebit în cadrul pre
zentărilor la nivelul 
U.C.E.C.O.M., iar valoa
rea livrărilor de mărfuri 
se ridică la peste 6,4 
milioane lei, ne dăm sea
ma de seriozitatea și dă
ruirea pe care acest co
lectiv o manifestă pentru 
realizarea în mod exem
plar a sarcinilor economi
ce care ii revin, pentru 
a răspunde cerințelor ce
tățenilor. O remarcă se 
cuvine și pentru calita
tea lucrărilor și articole
lor produse, calitate re
flectată de numărul re
dus de refuzuri. Bilanțul 
realizărilor cooperativei 
este pozitiv și în lunile 
care au trecut din acest 
an cînd la nici unul din 
indicatori nu au existat 
minusuri de plan, sarci
nile fiind depășite de 
către toate secțiile și sec
toarele unității.

Și e firesc să fie așa — 
ne spunea președintele 

tinerilor pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce ne revin. Este 
însă adevărat că în această 
direcție mai sînt încă multe 
de perfecționat.

în activitatea de viitor tre
buie să ne concentrăm mai 
puternic atenția în direc
ția realizării sarcinilor de plan 
pe acest an și pe întregul 
cincinal in industrie, inves
tiții, agricultură, în celelalte 
domenii, accentuării laturilor 
calitative și de eficiență în 
toote domeniile. îmbunătăți
rii aprovizionării tehnico-ma- 
te'iale, asigurării și califică
rii forței de muncă, întări
rii peste tot a ordinii și dis
ciplinei, a legalității socia
liste. Acționăm mai i.-sistent 
pentru perfecționarea conti
nuă a activității organelor și 
organizațiile de partid în 
conducerea întregii activități 
economico-sociale, creșterea 
eficienței activității organiza
torice și politico-educative, 
mobilizarea colectivelor de 
muncă la realizarea planu
lui, a programelor de dez
voltare economică, a botăr:- 
.-ilor de partid și de stat, 
pentru forma'ea și educarea 
oamenilor, p-omovoreo spi
ritului revoluționar și a res
ponsabilității in muncă.

cooperativei. Constantin 
Adămuț — dacă ne gîn- 
dim că în unități își des
fășoară activitatea maiș
tri, lucrători și lucrătoa
re cu înaltă calificare, cu 
dragoste de muncă. Intre 
ei se numără Petru și 
Constantin Tolea de la 
secția snarochinărie, Petru 
Căldăraru de la secția 
construcții metalice, Ti- 
beriu Chilean de la tîm- 
plărie, Maria Malea de la 
secția croitorie pentru 
femei, Doina Rednic de 
la bobinaj, Sehraaus Au
rora de la secția confec
ții femei, Sabina Achim 
de la linia de la marochi- 

nărie și alți membri coo
peratori care și-au înțeles 
pe deplin menirea de a 
participa activ, cu com
petență și responsabilita
te la satisfacerea cerin
țelor oamenilor muncii.

Rezultatele bune obți
nute în anul trecut și în 
perioada care a trecut 
din acest an se datoiesc 
în mare măsură și modu
lui în care toți lucrăto
rii au înțeles să acționeze 
pe linia gospodăririi ju
dicioase a materialelor și 
energici, introducerii in 
producție a materialelor 
recuperabile, din care in 
1983 s-a realizat o pro
ducție marfă de peste 9,3 
milioane lei, iar în pri
mele 4 luni din acest an 
— de peste 2^5 milioane 
lei ; reducerii cu 19 lei a 
cheltuielilor la 1000 lei 
producție marfă. Pentru 
anul în curs, hotărirea co
lectivului cooperativei 
este de a se situa din 
nou pe un loc de frunte 
în întrecerea socialistă. 
S-a asigurat în acest scop 
o bună repartizare în te
ritoriu a unităților, pe 
principalele cartiere ale 
orașului, valorificarea mai 
accentuată a materialelor 
recuperabile și refolosibi- 
le, creșterea continuă a 
productivității muncii și 
ridicarea continuă a nive
lului calitativ al prestă
rilor de servicii către 
populație.

VASILE PÂȚAN

REZULTATELE PREINSCRIERII
ELEVILOR ÎN CLASA A IX-A DE LICEU

pe perioada 25—31 martie 1984,
pentru anul școlar 1984 -1985

Proiectul
\r
Crt Liceul și profilul planului 

de
Fișe 

depuse
școlarizare

25. Liceul industrial nr. 2 Lupeni
— chimie industrială 108 89
— mecanică 72 69

26. Liceul industrial Vulcan
— mine (numai băieți) 216 42
— mecanică 108 164
— electrotehnică 103 149
— construcții 72 9

27. Școala generală nr. 1 Petrila
— mecanică (numai fete) 36 48
— mine (numai băieți) 36 31

28. Școala generală nr. 2 Petrila
— mine (numai băieți) 72 31

29. Școala generală nr. 5 Petrila
— construcții 36 3

30. Școala generală nr. 6 Petrila
24— prelucrarea lemnului 36

— mine (numai băieți) 36 10
31. Școala generală nr. 4 Vulcan V

— industrie ușoară (numai fete) 72 69
32. Școala generală nr. 2 Uricani

— mecanică (numai fete) 72 41
— mine (numai băieți) 72 60

IV. ZONA BRAD
33. Liceul industrial „Avram Iancu“ Brad

— matematică-fizică 36 52
— mecanică 144 152
— electrotehnică 72 89
— industrial agricol 36 12

34. Liceul industrial Barza
— mine 108 30
— mecanică 72 78
— electrotehnică 36 40
— construcții 36 18

35. Școala generală Vața de Jos
— industrial agricol 36 33

36. Școala generală Luncoiu de Jos
— industrial agricol 36 40

37. Școala generală nr. 1 Brad
— industrie ușoară (numai fete) 36 37

38. Școala generală Baia de Criș
— silvicultură și expl. forestiere 36 17

39. Școala generală Băița
— mine (numai băieți) 18 25
— mecanică (numai fete) 13 17

49. Școala generală Blăjeni
— mecanică 18 14
— mine 18 16

V. ZONA ORĂȘTIE
41. Liceul industrial „Aurel VlaiciT* Orăștie

— matematică-fjzică 36 59
— mecanică 252 313

42. Liceul industrial nr. 1 Orăștie
— chimie industrială 108 93
— mecanică 72 43
— electrotehnică 36 35

43. Liceul agroindustrial Geoagiu
— industrial agricol 216 165

44. Școala generală Beriu
— industrial-agricol 36 7

45. Școala generală Orăștioara de Sus
— industrial-agricol 36 21

VI. ZONA HAȚEG
46. Liceul agroindustrial Hațeg

— industrial-agricol 130 92
— industrie alimentară 72 106
— elec; otehnica 72 84

47. Școala generală nr. 2 Hațeg
— silvicultură și expl. forestiere 36 18
— mecanică 36 74

48. Școala generală Brazi
— mecanică 72 61

49. Școala generală Pui
— industrial-agricol 72 60

50. Școala generală Petros-Baru
— materiale de Construcții 36 29

VII. ZONA ILIA
51. Liceul agroindustrial Ilia

— industrial-agricol 108 101
52. Școala generală Vorța

— mecanică 18 10
— mine 18 7

53. Școala generală Dobra
— silvicultură și expl. forestiere 36 26

54; Școala generală Zam
— industrial-agricol 36 30

VIII. ZONA CĂLAN . ■’
55. Liceul industrial Călan 5

— metalurgie 108 34
— mecanică 108 127
— electrotehnică 36 57

IX. ZONA SIMERIA t

56. Liceu) industrial Simeria »
— mecanică 216 140
— electrotehnică 72 138



Vizita oficială de prietenie a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa\

iElena Ceaușescu,
în Republica Islamică Pakistan
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(Urmare din pag. 1) co-

G.I.G.C.L DEVA
Sectorul prestări servicii aduce la cunoștința 

cetățenilor că
S-A DESCHIS ȘTRANDUL DEVEI.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost intimpi- 
nați cu multă căldură și 
dragoste de numeroșii spe
cialiști români care lucrea
ză aici, și care le-au făcut 
o manifestare de profundă 
stimă și prețuire. La rină ui 
lor, numeroși specialist! 
pakistanezi au saluta: cu 
simpatie pe solii României 
prietene.

Adresîndu-se președinte
lui Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu. 
președintele societății ^Sta
te Petroleum Corporation* 
a subliniat că îi revine o- 
noarea deosebită de a 
transmite din toată inima 
înalților oaspeți un cordial 
salut 
rilor, 
glllui 
ei, 
pentru această vizită care 
reprezintă o nouă mărturie 
a relațiilor strînse și trai
nice dintre România și Pa
kistan, a cooperării stator
nice între cele două țări.

Luînd cuvîntul, în înche
ierea întâlnirii, președintele 
Nicolae Ceaușescu a spus :

Aș dori să adresez un 
salut prietenesc constructo
rilor și tuturor lucrători
lor din rafinărie. Sînt bucu
ros că am avut prilejul să 
vizităm această rafinărie și 
construcția blocului de ulei 
care urmează să intre în 
curind în funcțiune.

Intr-adevăr, aceste obiec
tive reprezintă un rezultat 
al colaborării dintre spe
cialiștii și muncitorii ro
mâni și pakistanezi, un

din partea muncito- 
inginerilor, a intre- 
personal al rafinâri- 

profunde mulțumiri

LA IN i KtrKiNutKcA PETROLIERA 
NATIONAL REFINERY LTD.

simbol al prieteniei și
Uborârii dintre România și 
Pakistan. După cum ați 
auzit — și după cite cu
noașteți domneai oastră. cei 
de aici — rafinăria lucrea
ză deja cu o depășire im
portantă a capacității, ceea 
ce inwamnă că. in acest 
domeniu, colaborarea ro- 
mano-palcistanezâ este deo
sebit de avantajoasă ți

In cursul convorbirilor pe 
care le-am av ut cu domnul 
președinte și cu miniștrii 
pakistanezi, am ajuns la 
concluzia să dezvoltăm co
laborarea noastră și in al
te domenii. Avind in ve
dere rezultatele bune de la 
această rafinărie, am dis
cutat ca. eventual, să con
struim încă o rafinărie și 
un centru petrochimic ca
re, de asemenea, să repre
zinte un nou simbol al dez
voltării pe trepte superioa
re a colaborării romăno- 
pakistaneze.

Colaborarea dintre Ro
mânia ți Pakistan in rea
lizarea de noi obiective e- 
conomice constituie un fac
tor important peptru asi
gurarea progresului econo
mic ți social al țărilor 
noastre, pentru ridicarea 
bunăstării ambelor popoa
re, pentru întărirea inde
pendenței naționale.

Aș dori să vă urez 
dumneavoastră, muncito
rilor, specialiștilor, ingine
rilor români și pakistanezi 
din cadrul rafinăriei, pre
cum și constructorilor a- 
cestui important obiectiv 
economic, o colaborare cît 
mai bună, succese în da
rea cît mai rapidă în func-

țiune a aoii capacități de 
producție. Urez o colabo
rare strinsă între toți mun
citorii, inginerii, specialiș
tii români și pakistanezi, 
intre popoarele și țările 
noastre.

In același timp, în timpul 
convorbirilor, ne-arn înțe
les să intensificăm conlu
crarea noastră 
ternațional, în 
tru o politică 
independență 
Pentru a construi, pentru 
a-și asigura dezvoltarea e- 
conoinico-socială, 
Ie au nevoie de 
și constructorii 
toți muncitorii, 
intelectualitatea

pe plan in- 
lupta pen- 
de pace și 

națională.

popoare- 
pace. Deci 
rafinăriei, 

țărănimea, 
trebuie să

facă totul pentru a fi pace, ' 
pentru ca toate mijloacele, 
tot ceea ce construiesc și 
realizează prin munca lor 
să servească oamenilor, 
bunăstării, fericirii și in
dependenței popoarelor.

Să trăiască colaborarea 
și prietenia româno-pakis- 
taneză !

Urez poporului pakistanez 
prieten mult succes în dez
voltarea sa, în ridicarea 
bunăstării, în întărirea in
dependenței !

Să trăiască pacea și co
laborarea internațională ’ 

încă o dată vă doresc 
dumneavoastră succes 
multă sănătate ! (Vii 
plauze).

I
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DINEU
Republicii 

tova- 
N icol ae Ceaușescu,

și 
a-

l
I
I

Președintele
Socialiste România, 
râsul 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, au participat, 
miercuri seara, la un di-

neu oferit în onoarea 
de guvernatorul provinciei 
Sind, general locotenent 
Jahan Dad Khan.

Dineul s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă 
prietenie.

INTlLNIRE CU OAMENII DE AFACERI 
PAKISTANEZI

Republicii
România, tova- 

Nicolae Ceaușescu, a 
miercuri după-amia- 
întîlnire cu oameni 
afaceri pakistanezi, 

Federației ca-

Președintele 
Socialiste 
râsul 
avut, 
ză, o 
de 
membri ai 
merelor de comerț și in
dustrie. "

întilnirea a fost deschisă 
de Mian Saifullah Khan 
Paracha, președintele Fe
derației camerelor de co
merț și industrie, care a 
subliniat că oamenii de a- 
faceri și industriașii din 
Pakistan sînt deosebit de 
onorați de a avea în mijlo
cul lor pe șeful statului ro

lor I

I
I
I
Imân și a exprimat bucuria 

și deosebita lor satisfacție 
pentru vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu in Pa
kistan.

Kăspunzind invitației gaz
delor, a luat cut intui pre- |

I
1

ședințele Nicolae Ceaușescu. 
Cuvântarea a fost sublinia
tă în repetate rînduri cu 
vii aplauze, fiind urmărită 
cu deosebit interes de par
ticipant.

In încheierea intîlnirii, 
președintele Nicolae 
Ceaușescu s-a întreținut 
cordial cu personalități ale 
vieții economice pakistane
ze.
• _ •• _ •

■- Schimb de mesaje kt nivel înalt româno-bulgar Acțiuni în favoarea păcii și dezarmării
SOFIA 9 (Agerpres). — 

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, s-a transmis to
varășului Todor Jivkov, 
secretar general al Comi
tetului Central al Partidu
lui Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 
Bulgaria, un salut priete
nesc, împreună cu cele mai 
bune urări de succese 
poporului bulgar în făuri
rea societății socialiste dez
voltate.

Exprimînd vii mulțumiri 
pentru mesajul primit, to

varășul Todor Jivkov a ru
gat să se transmită tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu 
un salut călduros și cele 
mai bune urări de sănăta
te și fericire, iar poporului 
român urări de noi și tot 
mai mari realizări în con
strucția societății socialis
te multilateral dezvoltate.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
de către tovarășul Todor 
Jivkov a tovarășilor Gheor- 
ghe Stoica, secretar al C.C. 
al P.C.R., și Gheorghe Da
vid, ministrul agriculturii 
și industriei alimentare, ca
re efectuează o vizită de 
lucru în R.P. Bulgaria.

COPENHAGA 9 (Ager
pres). — Primul ministru 
al Spaniei, Felipe Gonza
lez, care a efectuat o vizi
tă oficială de două zile la 
Copenhaga, a ținut o con
ferință de presă, relevînd 
că țara sa sprijină toate 
eforturile vizînd eliminarea 
armelor nucleare în lume, 
transmite agenția France 
Presse. Totodată, el a men
ționat că Spania nu va au
toriza niciodată instalarea 
pe teritoriul său de arme 
nucleare și s-a pronunțat 
în favoarea creării unei zo
ne denuclearizate în nor
dul Europei.

I
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■ BERLIN. - Agenția 
ADN informează că la Ber
lin a avut Ioc o ședință 
festivă a C.C. al P.S.U.G., 
a Consiliului de Stat, Con
siliului de Miniștri și Con
siliului Național al Frontu
lui Național ale R.D.G., con. 
sacrată celei de-a 39-a a- 
niversări a eliberării țării 
de sub fascism.

Despre importanța eveni
mentului a vorbit Alfred 
Neumann, membru al Bi

roului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., prim-vicepreședin- 
te al Consiliului de Miniș
tri al R.D.G.

■ BERLIN. - Agenția 
ADN anunță că, potrivit 
Comisiei electorale a R.D.G., 
candidații Frontului Națio
nal în alegerile comunale 
desfășurate la 6 mai au în
trunit 99,88 la sută din vo
turile exprimate.

■ BRUXELLES. - La Bru
xelles s-a încheiat reuniu
nea miniștrilor agriculturii 
ai țărilor Pieței comune.

Ministrul francez de re
sort, Michel Rocard, care

prezidează în acest semes
tru reuniunile miniștrilor a- 
griculturii ai „celor zece", 
a estimat că „rezultatele 
sesiunii nu sînt concluden
te", menționează agenția 
Reuter. In principalele pro
bleme de pe ordinea de zi, 
relevă agenția citată, „nu 
au fost adoptate decizii", 
dosarul agricol continuînd 
să rămînă una din princi
palele probleme divergente 
ale C.E.E.

*

BRUXELLES 9 (Ager
pres). — Amplasarea pe te
ritoriul Belgiei a celor 48 
de rachete nucleare cu ra
ză medie de acțiune, așa 
cum prevăd planurile 
NATO, mărește pericolul 
unui război nuclear pe 
continent, a declarat Sall- 
mone Jean-Louis, preșe
dinte al organizației Fede
rația Tinerilor Socialiști 
din Belgia. Referindu-se la 
lupta tinerilor socialiști 
belgieni pentru pace, el a 
relevat că organizația sa 
se pronunță pentru lichi
darea arsenalelor nucleare 
amplasate în Europa, in
terzicerea amplasării de noi 
arme nucleare și crearea 
unei zone denuclearizate 
în această parte a conti
nentului.
> MMV Z MM Z MM Z MM Z MM Z MM

Ieri, în meci restanță

MUREȘUL EXPLORĂRI 
DEVA — 

CONSTRUCTORUL
TIMIȘOARA 2—1 (2—1)
Au marcat Fogoroși (T8) 
și Preda (’35), respectiv 
Suba (’23). Echipa devea- 
nă totalizează acum 33 de 
puncte.
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Costul unui bilet este de 6 lei de persoană, 
iar pentru elevi și studenți, care prezintă legi
timație, tariful se reduce cu 50 la sută.

U.G.I.R.A. DEVA
strada Decebal nr. 8, telefon 13727

VINDE 
pentru unitățile socialiste

ÎMPLETITURĂ DE STRMĂ ZINCATĂ
De asemenea, execută ÎMPLETITURĂ DE SÎR-

MĂ LA DIMENSIUNILE CERUTE DE BENEFICIAR.

COOPERATIVA DE PRODUCȚIE, 
ACHIZIȚII SI DESFACEREA MĂRFURILOR 

ORĂȘTIE
Str. Nicolae Bâlcescu, nr. 8 
ÎNCADREAZĂ ÎN MUNCĂ =

• LUCRĂTORI GESTIONAR!
• UN ViNZÂTOR pentru magazinul mixt nr. 

2 din strada Căstăului, Orăștie.
Informații suplimentare la biroul comparti

mentului plan-retribuții-personal, telefon 41716.

ANSAMBLUL DE CÎNTECE SI DANSURI 
„BALADA CERNEI" 

din județul Caraș-Severin
după turnee de succes în Danemarca, Suedia, 

Olanda, Israel, R.S.F. Iugoslavia, Austria, R.F.G., 
i invită pe iubitorii cîntecelor și dansurilor popu

lare la
SPECTACOLUL EXTRAORDINAR

„FLORI DE CiNTEC ROMÂNESC" >
® miercuri, 16 mai 1984, orele 17,00 și 20,00 

la sala Casei de cultură din Hunedoara ;
• joi, 17 mai a.c., orele 17,00 și 20/0 la Sala 

sporturilor din Deva ;
O vineri, 18 mai a.c., orele 17,00 la Clubul | 

sindicatelor din Simeria și la orele 20,00 la Casa 
de cultură din Orăștie.

își dau concursul :
Constantin Gherghina, cîștigătorul „Trompe- j 

tei de aur", la Bratislava, Angelica Stoican, Pe- i 
trica Moise și Nicoleta Voica-

Biietele se găsesc la agențiile teatrale din j 
localitățile respective.

rmica""
publicitate

• Vind taragot Stowasser,
original. Timișoara, strada 
Rubinului 11, scara B, apar
tament 10, zona Matei Ba- 
sarab. (685)

• Schimb apartament trei 
camere, confort I Hunedoara,

V I N Z A R I

• Vind apartament trei
camere. Hunedoara, strada 
Arenei, nr. 1, apartament 9. 
Informații la apartamentul 6, 
telefon 11732. (681)
• Vind apartament două

camere. Deva, bulevardul Băl- 
cescu. telefon 21959. după orele 
17- (675)
• Vind apartament două

camere. Orăștie, strada Prica- 
zului, bioc 58. scara B. a- 
partament 30. etajul II, telefon 
47143. (684)

• Vind casă (grădină). Șoi-
muș 385. situată pe șoseaua 
spre Brad, sau schimb cu 
apartament Deva. (670)

• Vind Dacia 1 300, neri
dicată. Termen de ridicare — 
imediat. Hunedoara, telefon 
13829. după orele 16. (679)

• Vind Dacia 1 300. stare
perfectă. Vața de Jos, telefon 
106, orele 8—16. (637)
• Vind Lada 1 200, stare

perfectă. Deva, telefon 23666, 
după orele 18. (686)

• Vind Moskvici 408. stare
bună. Deva, Dacia, bloc 32, 
apartament 13. (665)

• Vind Trabant 601, motor
de rezervă. Simeria, telefon 
60379, orele 17—20. (664)
• Vind motoretă „Mobrș 

Super*. Orăștie, telefon 41976, 
după orele 16, Vereș. (678)
• Vind mașină de scris, por

tabilă. Deva, telefon 17988.
(657)

SCHIMB DE LOCUINȚA

cu apartament 2—3 camere
Deva. Telefon 957/14788.

(680k-

PIER D E R E

• Pierdut dovadă seria
18250. din 18 noiembrie 1983, 
eliberată de Centrul de pre
luare a animalelor Hațeg, 
pentru 184 kg porumb, pe nu
mele Hălmagi loan. Bă iești 
142. O declar nulă.

DECESE

• Familia Palcău, din Timi
șoara, anunță cu profundă du
rere încetarea din viață a ce
lui ce a fost

Col. (r.) dr. 
PALCAU IOAN CORVIN,

în virstă de 61 ani.
înmormîntarea are loc joi, 

10 mai a.c., orele 14,00, în lo
calitatea Mînerău, Hunedoara.

• Familia anunță cu a- 
dîncă durere încetarea din 
viață a celui ce a fost soț, 
tată socru, frate și bunic 

JOSAN NISTOR 
în vîrstă de 81 ani.

înmQrmînțarea are log vi
neri, 11 mai, orele 15,00 in 
cimitirul din str. Eminescu, 
Deva.
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