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Plenara Comitetului județean de partid, cu 
activul din industrie, construcții, transporturi, 

finanțe
Ieri

circuiația mărfurilor și
a avut loc la Deva 

plenara Comitetului jude
țean Hunedoara al P.C.R., 
eu activul 
construcții, 
circulația 
finanțe, la care au parti
cipat și membrii Consiliu
lui județean 
muncii, 
narei 
membrii 
pleanți ai Comitetului ju
dețean de partid, membrii 
Comisiei județene de re
vizie și ai Colegiului ju
dețean de partid, primii 
secretari și secretarii cu 
problemele economice ai 
comitetelor municipale și 
orășenești de partid, secre
tarii comitetelor de partid 
și ’ ai comitetelor U.T.C., 
președinții comitetelor sin
dicatelor, directorii și con
tabilii șefi din unitățile in
dustriale, conducătorii in
stituțiilor județene de sin
teză, reprezentanți ai orga
nizațiilor de masă și ob
ștești, alte cadre.

La plenară a luat parte 
tovarășul MAKIN ENACHE, 
membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al 
C. C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste Româ
nia.

în cadrul plenarei, to
varășul Radu Bălan, prim 
secretar al Comitetului ju
dețean Hunedoara al P.C.R., 
președintele Comitetului 
Executiv al Consiliului 
popular județean, a prezen
tat Raportul cu privire la 
modul în care au acționat 
organele și organizațiile de 
partid, de masă și obștești, 
organele colective de con-

din industrie, 
transporturi, 

mărfurilor și

La 
au

Ș>

al oamenilor 
lucrările ple- 

luat parte 
membri su-

ducere pentru realizarea 
planului de stat pe primele 
patru luni din acest an 
și sarcinile ce Ie revin. în 
lumina orientărilor și indi
cațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, cuprinse 
în cuvîntarea rostită la 
plenara Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii 
din 4—5 mai a.c.

Pe marginea materialului 
supus atenției participanți- 
lor la plenară au luat cu- 
vîntul tovarășii : Sabin
Faur, Viorel Faur, Viorel 
Dănilă, Constanța Stan, Va
ier Gheorghe. Alexandru 
Ciortjgaru, Cornel Arsin, 
Iulian Costescu, Elena Brin- 
dușa, Vladimir David, Io
sif Bulea, Ioan Popa, Con
stantin Maracu.

Raportul prezentat, cit și 
participanții la dezbateri au 
făcut o analiză amănunțită, 
într-un profund spirit critic 
și autocritic, 
desfășurate 
patru luni 
unitățile 
construcții, 
circulația mărfurilor și 
finanțe pentru îndeplinirea 
prevederilor de plan ce re
vin județului Hunedoara 
din Planul național unic 
de dezvoltare economico- 
socială a patriei pe anul 
1984, au evidențiat rezulta
tele bune obținute, reliefînd 
totodată lipsurile și nea
junsurile care s-au mai 
manifestat și care au făcut 
ca în unele întreprinderi și 
sectoare sarcinile să nu se 
realizeze, să se înregistreze 
restanțe.

S-a subliniat că orga
nele și organizațiile de

consiliile oamenilor 
s-au preocupat 
de mobilizarea 

or la activitate 
au militat

undei 
desfășurarea în 
normale a produci 
riale.

Astfel, au fost realizate 
peste prevederile de plan 
8 253 tone huilă netă. 1 965 
tone fier în minereu mar
fă, 159 ' tone metale în 
concentrate, 22,6 milioane 
kWh energie electrică, 7 976 
tone oțel, 13 314 tone lami
nate finite, 490 tone utilaj 
minier. 126 tone produse 
prelucrate din mase plasti
ce. 3 350 mc prefabricate

partid, 
muncii 
ruitor 
lectivel 
ținută,
gență și

stă- 
co- 

sus- 
exi-

pentrt 
onditi

a activității 
în primele 

ale anului în 
industriale, de 

transporturi, 
mărfurilor

din beton armat, confecții 
textile în valoare de 8.4 
milioane lei, alte produ
se. Comparativ cu aceeași 
perioadă a anului trecut, 
în cele patru luni din 1984 
s-au înregistrat 
3,7 la sută la 
lectrică total și 
la cea produsă 
cărbune, 2,8 
huilă netă, 3 la 
metalurgic, 
fontă, 2,8 
7,3 la sută 
dovadă a 
acordate 
tehnico-materiale și orga
nizării superioare a pi c- 
ducției și a muncii, folo
sirii mai bune a capaci
tăților, forței de muncă și 
timpului de lucru, a insis
tenței pentru creșterea pro
ductivității muncii.

Acționînd consecvent în 
spiritul indicațiilor tovară
șului Nicolae Ceaușescu

creșteri de 
energie e- 
6,3 la sută 
pe buză de 
la sută la 
sută la cocs
la sută la9 

ta sută la oțel, 
la ciment — 

atenției sporite 
aprovizionării

(Continuare în pag. a 2-a)
r I . mv . mv . * ■— > •

ACTIVITATEA DE EXPORT 
calitate • dinamism • eficiență

Cea mai sigură recomandare
calitatea

— Nu vă spun o noutate 
afirmînd că la noi se acor
dă cea mai mare atenție 
producției destinate expor
tului — sublinia inginerul 
Petru Pop, secretarul co
mitetului de partid de la

produselor
— Mai întîi notați că pe 

patru luni ne-am realizat 
planul la export în procent 
de 115,84 la sută, valoric 
depășindu-ne producția 
pentru export cu peste două 
milioane lei. Exportăm

întreprinderea „Marmura" Simeria

întreprinderea „Marmura11 
Simeria. Ritmicitatea și 
chiar devansarea termene
lor de realizare a produc
ției contractate cu partene
rii externi și, mai cu sea
mă, calitatea produselor 
sînt probleme prioritare pe 
agenda zilnică de lucru a 
comitetului de partid și a 
consiliului oamenilor mun
cii, a întregului nostru co
lectiv.

— Ce exportați și unde ? 
— l-am întrebat pe tovară
șul loan Bățălan, șeful bi
roului desfacere-transpor- 
turi-export.

plăci de marmură de dife
rite dimensiuni și culori, 
marmorit (granule de mar
mură), dale mozaicate și 
blocuri din marmură. 
Destinațiile acestora : R.S. 
Cehoslovacă, Statele Unite 
ale Americii, R.F. Germa
nia, Japonia, Libia, R. P. 
Ungară, R. P. Polonă și 
alte țări. Produsele noas
tre sînt bine apreciate 
pe piețele externe, dovadă

GH. I. NEGREA

(Continuare în pag. a 3-a)

Vizita de prietenie a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu,

impreuna cu tovarașa 
Elena Ceaușescu,

in Republica Arabă Siriană
PRIMIRE 

CĂLDUROASĂ 
LA DAMASC

Cu manifestări de caldă 
prietenie și cele mai înal
te onoruri, populația Da
mascului — capitala Siriei 
— a salutat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar 

al Partidului Co-general
munist Român, președinte
le Rej 
mânia,

blicii Socialiste Ro- 
care, împreună cu 

tovarășa Elena Ceaușescu, 
a sosit, joi, 10 mai, într-o 
vizită de prietenie în Re
publica Arabă Siriană, la 
invitația secretarului gene
ral al Partidului Baas Arab 
Socialist, președintele Re
publicii Arabe Siriene, Ha
fez Al-Assad, și a doamnei 
Anisse Al-Assad.-

Ceremonia sosirii înalți- 
lor soli ai poporului român 
a avut loc pe Aeroportul 
internațional din Damasc, 
împodobit sărbătorește cu 
drapelele de stat ale Ro
mâniei și Siriei, care în
cadrau portretele președin
ților Nicolae Ceaușescu și 
Hafez Al-Assad.

Pe aeroport se aflau nu
meroși locuitori ai Damas
cului, care au exprimat 
simpatia și stima deosebi
te nutrite de poporul sirian 
prieten față de poporul ro
mân. față de președintele

(Continuare in pag. a 4-o)

ÎN ZIARUL DE AZI :

ÎNCEPEREA CONVORBIRILOR OFICIALE
Joi, 10 mai, au început 

la Damasc convorbirile o- 
ficiale între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, și Hafez 
Al-Assad, secretar general 
al Partidului Baas Arab 
Socialist, președintele Re
publicii Arabe Siriene.

Cei doi șefi de partid și 
de stat și-au exprimat sa
tisfacția pentru dezvoltarea 
multilaterală a raporturilor 
de prietenie și cooperare 
dintre România și Siria, 
ceea ce corespunde pe de
plin intereselor celor două 
țări și popoare, cauzei pă
cii și colaborării interna
ționale. A fost evidențiat 
rolul deosebit al întîlniri- 
lor la nivel înalt de la 
București și Damasc pen
tru dezvoltarea acestor re
lații. A fost exprimată ho- 
tărîrea de a se acționa în 
continuare pentru transpu
nerea fermă în viață a înțe
legerilor convenite pentru 
soluționarea tuturor proble
melor legate de intensifi
carea și dezvoltarea pe mai 
departe a colaborării și

președinți au însărci- 
pe membrii delegații- 

participante la convor- 
să examineze proble-

cooperării în inițierea u- 
nor obiective-economice și 
acțiuni de interes comun.

Exprimînd convingerea 
că dezvoltarea multilatera
lă a relațiilor româno-si- 
riene corespund pe deplin 
intereselor progresului am
belor țări și popoare, cei 
doi 
nat 
lor 
biri
mele prâctice ale lărgirii 
colaborării și cooperării e- 
conomice și în alte dome
nii și să găsească noi căi 
și posibilități de a spori și 
mai puternic volumul 
schimburilor economice în 
mod reciproc avantajos.
Președintei e Nicolae 

Ceaușescu și președintele 
Hafez Al-Assad au început, 
de asemenea, un schimb de 
păreri cu privire la situația 
internațională actuală și 
la procesele care au loc în 
lumea contemporană.

Convorbirile se desfășoa
ră într-o atmosferă de 
caldă prietenie și înțelege
re reciprocă, caracteristică 
bunelor raporturi statorni
cite între țările, partidele 
și popoarele noastre.

CAMPANIA AGRICOLA M PRIMĂVARĂ

Educarea revoluționa
ră, patriotică a elevi
lor — sarcină 
cărei catedre

a fie-

în 
vederea autofinanță
rii

Măsuri concrete

Săptănnna viitoare la 
televiziune

Campionatul județean 
de fotbal

I.A.C.K.S. Hunedoara. Maiștrii Constantin Diaconcscu și 
Nicolae Deliu au gindit și pus in lucru un procedeu tehnic 
care permite recuperarea și re utilizarea cămășilor cilindru 
de la motoarele autocamioanelor ,,TATRA°. Acest lucru con
tribuie la economii de aproximativ 2 000 lei la reparația unui 
motor. Foto NICOLAE GHEORGHIU

in ferestrele dintre ploi se 
muncește ia întreținerea 

culturilor și recoltatul .furajelor
Miercuri a plouat, cu in- 

terașitențe, toată ziua, 
atari eonditii 
C.U.A.S.C. 
cit, 
ploi 
lor, recoltarea legumelor și 
s-au efectuat alte lucrări 
necesare în acest sezon. în 
același timp o atenție deo
sebită s-a acordat pregăti
rii instalațiilor de irigat, 
pentru a puhsa fi utilizate

în
în unitățile 

Deva s-a mun- 
în ferestrele dintre 
la prășitul culturi-

prafață de 4 ha din cele 5 
planificate. Foarte bine s-a 
rezolvat aici problema udă
rii culturilor. Cursul de apă 
al Văii Bozului a fost ză
găzuit în mai multe locuri, 
în acumulările de apă in- 
stalîndu-se o electropompă, 
care alimentează trei co
loane cu 33 aspersoare, cu 
care s-a udat în grădina 
legumicolă și o motopompă 
cu două aripi de ploaie,

C.U.A.S.C. DEVA

cu randament optim dacă 
va fi necesar.

La C.A.P. Leșnic a înce
put prășila manuală la ră- 
dăcinoase. “ ' 
tivate cu 
împărțite 
lucru —
Belea, președintele coope
rativei. La fel s-a procedat 
și la cartofi și sfecla fura
jeră. Mecanizatorul Cornel 
Magda a erbicidat toate ce
le 30 ha cultivate cu car
tofi, iar Gheorghe Rusu a 
semănat porumb după ra- 
piță. Pînă miercuri a -reu
șit să semene 10 ha de po
rumb pentru boabe și 10 ha 
porumb siloz. Tot în ziua 
respectivă cooperatorii Fe
licia Ludovic, Adolfi Mun- 
teanu, Reghina Toma și 
Galenifi Blaj au finalizat 
un baraj 
pregătind 
în caz de 
gată o 
ha, cultivată cu cartofi.

La Brănișca — ne spunea 
inginera Viorica Jula, șefa 
ferme’, legumicole a C.A.P. 
— s-au pus în cîmp răsa
durile de tomate pe o su-

Cele 5 ha cul- 
morcovi au fost 
pe formații de 
arăta Virginia

pe Valea Bratii, 
locul de unde, 

nevoie, va fi iri- 
suprafață de 19

cu ajutorul căreia s-a udat 
tarlaua cultivată cu cartofi 
și lucerna. Firește, acum 
instalațiile amintite au fost 
oprite dar pot fi puse în 
funcțiune imediat ce va fi 
nevoie.

Bine s-a acționat la 
C.A.P. Vețel unde mecani
zatorul Lucian Bobar a 
terminat rebilonatul carto
filor pe o suprafață de 30 
ha. Miercuri, un mare nu
măr de cooperatori execu
tau prașila manuală la sfe
cla furajeră. împreună cu 
ei se afla Ion Nistor, ingi
nerul șef al cooperativei, 
de la care aflăm că s-au 
prășit deja 10 ha și mai 
notăm numele cîțorva din
tre cei mai vrednici coope
ratori : Irina Căta, Ghize- 
la Drăghici, Viorica Popa, 
Maria Nica, Olivia Bulea 
și Abel Popa.

— La noi se acționează 
pe mai multe fronturi — 
sublinia Aurel Luca, pre
ședintele C.A.P. Șoimuș. Un 
grup de cooperatori din 
brigăzile Șoimuș și Boholt

MIRCEA LEPĂDATU

(Continuare în pag. a 3 a)
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Plenara Comitetului județean de partid, cu activul din industrie, 
construcții, transporturi, circulația mărfurilor și finanțe 15.00 li 

15,05 M
M

15.20 V]
15,40 d(Urmare din pag. 1)

privind urmărirea realiză
rii și livrării ritmice a 
producției pentru export, 
asigurarea unei Înalte cali
tăți și competitivități a 
produselor contractate cu 
partenerii externi, oame
nii muncii din unități eco
nomice cum sint-C-S. Hu
nedoara, C.S.V. Călan. LC. 
Orăștie, „Marmura- Sime- 
ria, întreprinderea de con
fecții Vulcan și altele au 
contribuit în mare măsură 
la depășirea prevederilor 
de plan. Ia acest indicator, 
pe primele patru luni ale 
anului, pe ansamblul jude
țului, cu 31,5 milioane iei. 
iar a producției de- export 
în unități cu 324,4 milioane 
lei.

Unele rezultate pozitive 
s-au obținut și în activita
tea de investiții, unde preo
cupările principale au vizat 
asigurarea la timp a docu
mentațiilor de execuție și 
deschiderea finanțărilor, 
aprovizionarea tehnico-ma- 
terială corespunzătoare la 
fiecare punct de lucru, 
concentrarea activității la 
obiectivele cu termen de 
punere în funcțiune în a- 
cest an. Așa s-a reușit ca 
pe primele patru luni din 
an să se execute un 
volum de lucrări cu 43.7 la 
sută mai mare decît în 
perioada similară a anului 
1983; Cu realizări mai 
bune se înscriu întreprin
derea de antrepriză pentru 
construcții și reparații si
derurgice Hunedoara, în
treprinderea de antrepriză 
pentru construcții și mon
taje miniere Petroșani, 
Antrepriza pentru construc
ții hidrotehnice Rîu Mare- 
Retezat, iar dintre unită
țile beneficiare s-au evi
dențiat C.M.V.J. Petro
șani, C.M. Deva, I.M. Bar
za, I.M. Hunedoara, Inspec
toratul silvic județean. La 
baza realizărilor din in
vestiții au stat in ultima 
vreme, pe lingă factorii 
amintiți mai sus și apli
carea corectă a noilor 
structuri organizatorice, 
precum și generalizarea 
formei de retribuire a mun
cii în acord global.

Din raport și din discu
țiile participanților s-a des
prins că au fost înregis
trate unele rezultate pozi
tive și la producția nar- 
fă, unde realizările pe 
patru luni sînt cu 2,9 la 
sută mai mari față de cele 
din perioada corespunză
toare a anului trecut, 60 
la sută fiind obținute pe 
seama creșterii productivi
tății muncii, că s-au depus 
eforturi stăruitoare, con
cretizate într-o serie de 
realizări în direcția aplicării 
programelor adoptate de 
partid privind creșterea 
mai accentuată a producti
vității și perfecționarea 
organizării și normării 
muncii, îmbunătățirea ni
velului tehnic și caiitativ al 
produselor și reducerea 
consumurilor de materii 
prime, de combustibili și 
energie. Acțiunile între
prinse pentru valorificarea 
deplină a potențialului teh
nic și uman, utilizarea la 
parametri superiori a capa
cităților de producție, a 
forței de muncă și a timpu
lui de lucru,' întărirea or
dinii, disciplinei tehnologi
ce și a muncii au deter
minat creșterea producti
vității pe patru luni din 
acest an cu 1 665 lei pe 
lucrător, un număr de 22 
unități economice depășin- 
du-și prevederile de plan.

La capitolul îmbunătăți
rea nivelului tehnic și ca
litativ al produselor s-au 
evidențiat rezultatele din 
producția de oțel, unele 
utilaje și echipamente mi
niere, diferite tipuri de 
prefabricate, iar în ceea ce 
privește încadrarea în con
sumuri, diminuarea con
tinuă a acestora, economi

sirea pe toate căile a ma
teriilor prime, materialelor, 
combustibilului și ener
giei, recuperarea, recon- 
diționarea și refolasirea 
resurselor secundare s-au 
făcut sublinieri favorabile 
per.tru unități ca C. S. 
Hunedoara. CAL Deva. 
CMVJ. Petroșani. LM 
Hunedoara, L C. Orăștie. 
LM. Barza. LPXG. Deva. 
LV AL Petroșani. „Mar- 
mura*  Simena și altele

Apreciind activitatea rod
nică și rezultatele pozi
tive obținute, raportul pre
zentat și participentu la 
dezbateri au arătat că a- 
cestea pcteau S superioa
re dacă în munca unor 
organe și organizații de 
partid. de sindicat. și 
U.TjC, a unor consilii ale 
oamenilor muncii nu se 
manifestau o serie de 
lipsuri și neajunsuri, dacă 
se acționa cu mai multă 
hotărire pentru soluționa
rea operativă a prooleme- 
lor care au mai apărut ia 
producție, de aprovizi-nare 
tehnico-materială. de or
ganizare a muncii și de 
disciplină tehnologică, de 
funcționare . normală. la 
parametri optimi, a capa
cităților de producție. Ast
fel, creșterile producției 
brute și nete de cărbune, 
realizările pe patru luni 
au fost diminuate de nein- 
deplinirea planului la 
huilă pentru cocs, ca ur
mare, in principal, a neasi- 
gurării capacităților de pro
ducție, folosirii neraționa
le a mașinilor și utilajelor 
miniere și abaterilor teh
nologice la minele Lupeni. 
Bărbăteni. Aninoasa și 
cariera Cîmpu lui Xeag.

Organele și organizațiile 
de partid, consiliile oame
nilor muncii din aceste în
treprinderi miniere, ca și 
din altele din Valea Jiu
lui trebuie să acționeze 
mai hotărit, în spiritul in
dicațiilor și îndemnurilor 
date de secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la re
centa plenară a Consiliului 
Național al Oamenilor 
Muncii, pentru adoptarea 
urgentă a măsurilor ce se 
impun în vederea înlătură
rii lipsurilor și neajunsu
rilor care mai persistă în 
activitate, îndeplinirii rit
mice și depășirii produc
ției de cărbune. îmbună
tățirii continue a cali
tății acestuia. S-a relevat 
acest lucru, avîndu-se în 
vedere că depășirea con
ținutului de cenușă în căr
bunele extras și preparat 
a grevat asupra indicato
rilor financiari ai unită
ților respective, influențînd 
negativ și activitatea uni
tăților beneficiare. Tot în 
sarcina minerilor Văii Jiu
lui stau și creșterea con
tinuă a productivității 
muncii, folosirea la para
metri optimi a utilajelor 
și instalațiilor, întărirea 
ordinii și disciplinei și 
respectarea riguroasă a 
tehnologiilor de lucru și a 
normelor de protecție a 
muncii și nu în ultimă 
instanță recrutarea, pregă
tirea și stabilizarea forței 
de muncă.

în sectorul extracției și 
preparării minereurilor, a- 
tenția4 principală trebuie 
orientată spre îndeplinirea 
ritmică a planului de mi
nereu și metale și spre îm
bunătățirea calității aces
tora, iar conducerile între
prinderii miniere Barza și 
Exploatării miniere Co- 
randa-Certej să insiste pen
tru finalizarea tuturor 
lucrărilor de Ia obiective
le Valea" Morii-Brad și 
Coranda-Hondol, urgenta
rea atingerii parametrilor 
în noile uzine de prepa
rare.

Deși s-au apreciat rezul
tatele bune obținute în 
primele patru luni din an 
de colectivele C.S. Hune

doara, s-a recomandat ca 
aici să se acționeze mai ho
tărit pentru atingerea pro
centului planificat de scoa
tere a metalului, pentru a- 
similarea de noi mărci de 
oțeluri și tipodimensiuni 
de laminate, cu precădere 
pentru ramurile de virf 
ale economiei naționale, 
pentru evitarea oricăror 
pierderi de metal în pro
cesul de elaborare, prin 
perfecționarea tehnologii
lor existente și promova
rea altora nul, de mare 
randament și eficiență, așa 
cum a indicat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în re
petate rinduri cit și la re
centa plenară a Consiliului 
Națioaal al Oamenilor 
Muncii.

S-a relevat că și la C5.V. 
Călan s-au făcut unele 
pregrese in producția de 
fontă la furnalele mari, 
față de anal trecut, dar 
continuă să se mențină încă 
serioase lipsuri și neajun
suri in conducerea procese
lor de producție, exploata
rea și întreținerea agrega
telor și respectarea tehno
logiilor de elabc rare. Deoa
rece. multe d:n aceste 
neajunsuri se pecetuează 
de mai multă vreme pe 
noua platformă a C.S.V 
Călan. plenara a considerat 
că este timpul ca- secre- 
ta-ul comitetului de partid 
și directorul unității. se
cretarii celorlalte comitete 
și organizații de partid și 
directorii uzinei or să-și re
considere stilul și metodele 
de muncă. să intervină 
operativ. cu fermitate și 
eficiență pentru soluționa
rea tuturor problemelor 
care apar în producție, să 
desfășoare o susținută ac
tivitate preventivă, intr-o 
perspectivă unitară, pe in- 
tregul flux de producție, 
avîndu-se in vedere că 
aici s-a dovedit, în unele 
perioade, că se poate lu
cra bine, că sarcinile zilni
ce de plan se pot realiza.

Cu mai multă fermitate 
și răspundere se cere ac

ționat și in unitățile in
dustriei constructoare de 
mașini — la I.U.M. si 
I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani, 
la U.U.M.R. Crișcior și 
I.M. Orăștie — pentru în
deplinirea ritmică a planu
lui fizic, în sortimentația 
stabilită, asimilarea de noi 
mașini. utilaje și echipa
mente cu performanțe su
perioare " și îmbunătățirea 
continuă a calității aces
tora. îndeosebi a comple
xelor mecanizate de tăiere 
și susținere, a cărbunelui, 
a stîlpilor hidraulici și a 
vagoneților de mină și de 
funicular, precum și a ca
lității reparațiilor utilaje
lor și agregatelor în aba
tajele miniere.

în raport și în cuvîntul 
participanților s-a apreciat 
că în domeniul energetic 
dispunem de o bună expe
riență privind realizarea 
producției de energie elec
trică, funcționarea și re
pararea agregatelor și insta
lațiilor, menținerea puterii 
nominale constante a gru
purilor energetice, asigu- 
rînd sistemului național 
cantități sporite de energie 
electrică. La C.T.E. Mintia 
și U.E. Paroșeni trebuie 
însă acționat mai energic 
pentru îndeplinirea produc
ției de energie electrică pe 
bază de cărbune, punîndu-se 
un accent deosebit pe efec
tuarea Ia termenele stabi
lite și de cea mai bună 
calitate a reviziilor și re
parațiilor capitale la agre
gatele planificate în acest 
an, asigurînd astfel func
ționarea la parametri op
timi a tuturor capacităților 
în perioadele de maximă 
solicitare din timpul iernii, 
așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la ple
nara Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii.

Referiri concrete, inte

resante și utile s-au făcut 
și asupra activității colec
tivelor din întreprinderile 
industriei lemnului și ma
terialelor de construcții 
din județ, unde realizările 
din primele patru luni nu 
s-au ridicat la nivelul sar
cinilor de plan la unele 
produse cum sînt cimentul, 
mobilierul din lemn, buș
teni total, lemnul de mi
nă și pentru celuloză, anu
mite sortimente de mate
riale de construcții. Este 
adevărat, s-a apreciat, că 
au existat și unele greu
tăți datorate prelungirii 
anotimpului rece în zonele 
de exploatare a lemnului, 
neasigurării în anumite 
perioade a condițiilor ma
teriale de realizare a pla
nului. dar Ia minusurile 
de producție înregistrate 
au contribuit și factori le
gați de utilizarea sub ran
damente a mașinilor, utila
jelor și instalațiilor. în 
toate aceste unități se cere 
ca organele și organizațiile 
de partid, consiliile oame
nilor muncii, comitetele 
sindicatelor să acționeze 
cu mai multă fermitate 
pentru întărirea spiritului 
de răspundere la toate 
nivelurile. întronarea unui 
climat de exigență, ordine 
ți disciplină, incit pînă ia 
sffrsitul semestrului 1 al 
anului să fie recuperate 
integral restanțele la pro- 
ducția fizică — așa cum 
recomanda secretarul ge
neral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, la 
plenara Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii, 
să se realizeze produse 
peste plan.

La întreprinderile „Chi
mica- Orăștie și „Vîscoza" 
Lupeni. principalele preo
cupări trebuie orientate, 
de asemenea, spre îndepli
nirea ritmică a planului 
fizic, sortimental și îmbu
nătățirea calității produse
lor — a reperelor din 
mase plastice pentru in
dustria de autoturisme și a 
firelor de vîscoză —, spre 
încadrarea riguroasă în 
normele de consum plani
ficate.

In cadrul plenarei s-a 
menționat că nici în unele 
unități ale industriei ușoa
re nu s-a dat toată atenția 
aprovizionării ' tehnico-ma- 
teriale și bunei organizări 
a proceselor de producție, 
utilizării raționale a dotă
rii tehnice, a forței de 
muncă și a timpului efec
tiv de lucru, respectării 
tehnologiilor de fabricație 
și disciplinei de producție, 
stări de lucruri ce s-au 
repercutat asupra îndepli
nirii planului fizic la țesă
turi de bumbac și mătase 
și la încălțăminte, asupra 
calității unor produse la 
„Vidra" Orăștie, Fabrica 
de încălțăminte Hunedoa
ra, țesătoriile de mătase 
din Deva și Lupeni și care 
trebuie să stea, în conti
nuare mai mult în aten
ția organizațiilor de partid 
și conducerilor colective 
ale respectivelor unități 
economice.

Totodată, plenara a con
siderat că este necesar ca 
în domeniul transporturi
lor auto și feroviare să se 
acționeze mai dinamic pen
tru utilizarea la parametri 
a capacităților, generaliza
rea tractării remorcilor și 
eliminarea transporturilor 
în gol, folosirea rațională 
a carburanților și extinde
rea introducerii gazului 
metan pe mijloacele auto, 
îmbunătățirea proceselor 
tehnologice de compunere 
și descompunere a trenu
rilor și creșterea tonajului 
acestora — toate în scopul 
asigurării ritmice a bene
ficiarilor cu mijloacele de 
transport necesare.

Raportul șl participanții 
la dezbateri au insistat și 

asupra activității de export, 
considerînd că rezultatele 
puteau fi mai bune dacă 
toate întreprinderile cu 
plan la acest indicator ar 
fi acordat întreaga atenție 
realizării fondului de mar
fă pentru export, asigură
rii de contracte și condiții 
comerciale de expediere a 
mărfurilor. S-a relevat că 
și la I.F.E.T. și I.P.L. Deva, 
la U.J.E.COOP. există 
posibilități de onorare a 
contractelor încheiate cu 
partenerii externi, că în 
toate întreprinderile trebuie 
acordată maximă atenție 
nivelului lor tehnic și de 
competitivitate, diversifică
rii gamei de oferte, venind 
astfel în întîmpinarea ce
rințelor partenerilor ex
terni.

Un capitol amplu, im
portant, în raport și în 
cuvîntul participanților, l-a 
constituit domeniul inves
tițiilor, ca factor hotărîtor 
al îndeplinirii prevederilor 
de plan la producția ma
terială. Deși realizările pe 
patru luni sînt superioare 
celor din perioada cores
punzătoare a anului tre
cut, ele se situează sub 
nivelul planului. Cu res
tanțe mai mari au fost 
nominalizate Antrepriza de 
construcții hidrotehnice 
Rîu Mare-aval, Trustul de 
antrepriză generală pentru 
construcții-montaj Deva. 
Antrepriza de construcții- 
montaj și reparații De
va, întreprinderea de e- 
xecuție și exploatare a 
lucrărilor de îmbunătă
țiri funciare, iar din
tre unitățile beneficiare 
— I.F.A. „Vîscoza" Lupeni, 
I.E. Hațeg, C.S.V. Călan, 
C.S. Hunedoara, I.E. Deva, 
I.U.M. Petroșani, F.P.R. 
Baru, I.F.E.T. Deva și alte
le. S-a apreciat că princi
palele cauze care au gene
rat nerealizările de plan 
amintite au fost Reasigu
rarea la timp a unor do
cumentații și deschiderea 
cu întîrziere a finanțărilor, 
deficiențe în organizarea 
muncii și insuficienta co
laborare între constructori, 
beneficiarii de investiții, 
proiectanți și furnizorii de 
materiale de construcții și 
utilaje.

Plenara a recomandat 
organelor și organizațiilor 
de partid, consiliilor oa
menilor muncii din unită
țile cu restanțe în activi
tatea de investiții, tuturor 
factorilor care au sarcini 
și răspunderi în acest do
meniu să-și concentreze și 
coordoneze eforturile spre 
obiectivele cu termene de 
punere în funcțiune în 
acest an, în mod deosebit 
a celor miniere din Valea 
Jiului, hidrotehnice de la 
Rîu Mare, de la I.U.M. 
Petroșani și „Vîscoza" Lu
peni, să instaureze un 
climat ferm de ordine 
și disciplină pe toate 
șantierele. Noua structură 
organizatorică a activității 
de investiții și generaliza
rea formei de retribuire 
în acord global să consti
tuie pîrghii importante de 
mobilizare și stimulare a 
constructorilor pentru res
pectarea riguroasă a ter
menelor de punere în 
funcțiune și chiar devansa
rea unor lucrări, încadra
rea în cheltuielile de deviz, 
îmbunătățirea calității lu
crărilor și eliminarea ri
sipei de materiale, asigura
rea unei eficiențe ridicate 
a întregii activități de 
investiții.

Plenara a examinat, de 
asemenea, modul în care au 
fost îndepliniți pe primul 
trimestru al anului indica
torii economico-financiari, 
cauzele care au făcut ca 
aceștia să se situeze sub 
nivelul planului, a nomina

lizat unitățile economice 
care nu și-au îndeplinit 
prevederile la productivi
tatea muncii, la producțiile 
marfă și netă, care au 
depășit cheltuielile totale 
și materiale Ia 1 000 lei 
producție marfă, ori care 
nu au realizat beneficiile 
planificate. Pentru înlătu
rarea neajunsurilor din a- 
ceste domenii, îmbunătă
țirea activității și realiza
rea tuturor indicatorilor 
de eficiență, s-a recoman
dat ca organele și organi
zațiile de partid, de masă 
și obștești, consiliile oa
menilor muncii să vegheze 
cu mai multă fermitate și 
răspundere pentru utiliza
rea rațională a dotării 
tehnice, extinderea moder
nizării și perfecționării 
tehnologiilor de lucru, dis
tribuirea rațională a for
ței de muncă și dimensio
narea acesteia la nivelul 
realizării planului, întări
rea disciplinei muncii, ri
dicarea nivelului pregătirii 
profesionale și de con
știință a personalului mun
citor, aplicarea operativă 
a măsurilor corespunzătoa
re ori de cîte ori situația 
o cere.

Față de aceste stări de 
lucruri s-a considerat ne
cesar ca și băncile, celelal
te organe financiare să-și 
exercite în mai bune con
diții atribuțiile, să acțio
neze mai energic în spiri
tul noului mecanism eco- 
nomico-financiar, să iniție
ze și să efectueze analize 
temeinice în unități, să le 
sprijine mai substanțial în 
soluționarea problemelor 
specifice.

Plenara Comitetului ju
dețean de partid cu acti
vul din industrie, construc
ții, transporturi, circulația 
mărfurilor și finanțe a re
comandat organelor și or
ganizațiilor de partid, con
siliilor oamenilor muncii 
să se implice cu toată ho- 
tărîrea și răspunderea în 
problematica vastă, con
cretă a realizării sarcini
lor de plan și a angaja
mentelor asumate în între
cerea socialistă, la fiecare 
indicator, la fiecare produs 
fizic, să soluționeze opera
tiv toate problemele care 
apar în procesul de pro
ducție. Totodată, Consiliul 
județean al oamenilor mun
cii, organizațiile de masă 
și obștești să se integreze 
mai organic și mai eficient 
în acțiunile întreprinse 
pentru îndeplinirea sarcini
lor de plan, să stimuleze 
angajarea deplină a co
lectivelor de muncă la ac
tivitate susținută în toate 
domeniile, să vegheze la 
dezvoltarea climatului de 
activitate creatoare, de or
dine și disciplină.

Adoptînd un cuprinză
tor program de măsuri 
tehnico-economice și orga
nizatorice, plenara și-a 
exprimat convingerea că 
materializarea lor exem
plară va determina înde
plinirea integrală a pre
vederilor de plan în toate 
sectoarele de activitate, 
oamenii muncii hunedo- 
reni răspunzînd astfel în- 
flăcăratei chemări a se
cretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, adresată între
gului popor la plenara 
Consiliului Național al Oa
menilor Muncii, de a în- 
tîmpina cu rezultate re
marcabile în producție 
marile evenimente ale a- 
cestui an — cea de a 
40-a aniversare a revolu
ției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și 
antiimperialistă și Congre
sul al XIII-lea al partidu
lui.

în încheierea lucrărilor 
plenarei a luat cuvîntul to
varășul MARIN ENACHE.
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Educarea revoluționară, 
patriotică a elevilor — 

sarcină a fiecărei 
catedre

Multilateralitatea — iată 
caracteristica principală a 
preocupărilor dovedite de 
cadrele didactice de la 
Liceul industrial din Că
lan în abordarea unor mo
dalități diverse și eficien
te de educare a elevilor în 
spiritul dragostei față de 
patrie, partid și popor, al 
prețuirii trecutului glorios 
de luptă și prezentului lu
minos pe care îl trăim.

„Intr-adevăr, în îndepli
nirea acestei nobile sar
cini ce revine învățămîn- 
tului — ne spunea prof. 
Angela Ciontu, director ad
junct cu probleme educati
ve — folosim o gamă di
versă de acțiuni menite să 

Sensibilizeze elevii, să-i 
stimuleze la o participare 
plenară, nu doar ca bene
ficiari ai actului educativ, 
ci și în calitate de au
tori. Exemplificarea aces
tei idei se regăsește 
tivifatea cercurilor 
tuite, preponderent, 
velul catedrelor de 
umaniste. Aici ar fi locul 
să relevăm și unele lipsuri 
pe care, de altfel, ne vom 
strădui să le eliminăm 
într-un timp cit mai scurt. 
Este vorba despre o anu
mită discrepanță ce se ma
nifestă în agrenarea fie
cărei discipline la educarea 
patriotică, revoluționară a 
elevilor. Mai precis, se 
simte nevoia ca și discipli
nele de tehnologie, de acti
vitate practică să-și facă 
mai mult simțită prezența, 
să nu se limiteze la orga
nizarea sporadică a concur
surilor pe meserii. Este 
dovedit faptul că educarea 
tinerilor 
pentru 
cea mai 
iWriotism.

com-

F.rnest
ne-au

în ac- 
consti-
la ni- 
științe

Masuri concrete în
autofinanțării

vederea întreținerea 
culturilor

prin 
muncă

bună 
De 

este necesară o 
mai strînsă între

muncă și 
reprezintă 
lecție de 

asemenea, 
conlucrare 
discipline-

le ce se predau în școa
lă, creîndu-se astfel cadrul 
de desfășurare a unor ac
țiuni complexe și 
plete".

Profesorii Uscar 
și Ion Ocolișan
vorbit despre felul in care 
științele sociale contribuie 
practic la educarea elevi
lor în spirit revoluționar, 
patriotic ; lecțiile din ma
nuale sînt ancorate în rea
litățile economico-sociale 
ale județului nostru, chiar 
ale orașului

Abordînd. 
purtate și 
didactice de 
dustrial tema educației pa
triotice. revoluționare a 
elevilor am mai reținut : 
• există preocupări pentru 
atragerea la activitățile di
feritelor cercuri și a elevi
lor mai slabi Ia discipli
nele respective ; • rezul
tatele concrete, semnifica
tive Înregistrate în activi
tatea de educație materia- 
list-științifică, la care sînt 
antrenați și unii elevi care 
manifestă carențe în gîndi- 
re și comportare ; ® ine
xistența unui așa-numit 
„fenomen infracțional" în 
rîndul tineretului studios al 
Călanului ; • propaganda 
vizuală bine pusă la punct, 
atractivă, actualizată.

Confirmarea calității ac
tului educațional ce se face 
zi de zi în această școală 
o dau comportamentul, 
atitudinea înaintată 
de muncă și viață a 
rilor 
care, 
elevi 
sînt 
maiștri, 
disciplinați, 
nădejde ai urbei.

Călan.
în discuțiile 

cu alte cadre 
Ia liceul in-

Călanului 
pînă mai 
ai liceului, 
muncitori, 

ingineri... 
oameni

ieri.

față 
tine- 

cei 
erau

iar astăzi 
tehnicieni. 

Harnici, 
de

MIRCEA DIACONU

Un nou punct corn rcial
în hala pieței din 

I.C.S.A.P. a deschis
Deva, 

un 
punct fix pentru desfacerea 
produselor tip „Gospodina". 
Preparatele puse în vînza-

re sînt pregătite în labora
torul 
tului 
vite 
xului

propriu al restauran- 
cu linie de autoser- 
din cadrul Comple- 
comercial central.

SĂPTĂMÎNĂ
DUMINICĂ, 13 MAI

• 8,30 Teleșcoală e 9,00 Alma
nahul familiei ® 9,30 De strajă pa
triei • 10,00 Muzica pentru toți • 
10,30 Viața satului (parțial color) • 
11,45 Lumea copiilor • 12,30 Telefil- 
moteca de ghiozdan (color) 0 13,00 
Telex • 13,05 Album duminical (par
țial color) * Melodiile primăverii * 
fu?ică ușoară * Cascadorii rîsului 

Pe aripile valsului * Virtuozi ai 
muzicii populare * Sub cupola cir
cului * Un zîmbet pe 16 mm * De
sene animate * Drumuri printre a- 
mintiri * Cînd castanii înfloresc... 
la Ploiești. Reportaj * Romanțe și 
melodii populare * Dăm legătura cu 
Studioul de... fono-audiologie Pan
duri * Tineri interpreți în recital * 
Secvența telespectatorului 0 17,10
Micul ecran pentru cei mici 0 17,30 
Telesport 0 19,15 Telejurnal (par
țial color) 0 19,40 Cîntarea Româ
niei. Emisiune de cîntece și versuri 
0 20,20 Film artistic. „Rămin cu 
tine". Premieră Tv. Producție a 
Casei de filme Patru (color) 0 21,45 
Telejurnal (parțial color) ★ Sport.

LUNI, 14 MAI

• 20,00 Telejurnal (parțial co
lor) • 20,20 Orizont tehnico-științi- 
fic • 20,40 A patriei cinstire. Muzică 
și poezie • 20,50 Copiii — florile 
vieții • 21,00 Film. „Convoiul". Ul
tima parte (color) • 21,45 Stop-ca- 
dru pe mapamond (color) • 22,00 Pe 
plai nou de Mioriță. Melodii popu
lare • 22,20 Telejurnal (parțial 

A.olor>,

Dintr-o analiză a Comi
tetului executiv al Consi
liului 
privind 
autofinanțare a consiliilor 
populare comunale, orășe
nești și municipale a reieșit 
că, prin creșterea venituri
lor proprii, reducerea chel
tuielilor și prin unele mă
suri organizatorice pot să 
se autofinanțeze, în acest 
an. 50 de unități teritoria
le din care 37 de comu
ne. Intre acestea se numă
ră comunele Baia de Criș, 
Be.iu, Brănișca, Bulzești, 
Certej, Densuș ș.a. Tot 
penti-u acest an este pro
gramată să se autofinanțe
ze 
in 
zat 
re 
60

popular județean 
posibilitățile de

și comuna Băcia care 
anul trecut și-a reali- 
planul de autofinanța- 

în proporție de circa 
la sută.

— Pină in prezent, din 
planul de autofinanțare al 
comunei. care 
pentru acest an

(Urmare din

reprezintă
1.2 milioa-

ne lei — ne spunea tovară
șul Traian Cîrstoi. primarul 
comunei Băcia — s-au rea
lizat venituri de aproape 
500 000 lei. O parte din 
veniturile respective provin 
din confecționarea cozilor 
de unelte la secția de pro
ducție industrială a C.A.P. 
Băcia. prin valorificarea

Comuna Băcia

ciupercilor cultivate 
brigada din Petreni, 
are o ciupercărie de 
mp, suprafață ce va fi ex
tinsă la 1S0 mp. Avem în
ființate. de asemenea, două 
maternități de scroafe pen
tru reproducție la C.A.P. 
Băcia și Tîmpa și una de 
creșterea iepurilor, produși! 
obținuți fiind livrați mem
brilor cooperatori care au 
contractat cu statul. Pre-

la 
care 

100

conizăm — și am luat deja 
măsuri — ca la Băcia și 
Tîmpa să înființăm o plan
tație de circa 3 ha cu sorg 
pentru producerea de mă
turi. activitate care ne va 
aduce anual, după calcu
lele noastre, un venit de 
cel puțin 250 000 lei.

în atenția 
popular va 
continuă 
servicii, 
urmînd ca 
reprezintă 
lei.

F olosirea 
bilităților de autofinanțare 
prin stabilirea unor mă
suri concrete de creștere 
a veniturilor proprii și re
ducerea cheltuielilor buge
tare duc la concluzia că la 
nivelul comunei Băcia ac
tivitatea de autofinanțare 
stă permanent în atenția 
consiliului popular.

(Urmare din pag 1)

consiliului 
sta sporirea 

a prestărilor de 
volumul acestora 

în acest an să 
circa 246 000

tuturor posi-

VASILE PĂȚAN

Calitatea produselor

execută prașila manuală la 
sfecla de zahăr. Pînă azi 
(miercuri — n.n.) s-au pră
șit deja 17 ha, cei mai 
harnici dovedind u-se ztvel 
Lugojan, Remus Moga, loan 
Chițiba și Traian Pasc, din 
brigada Boholt, Iosif Becsa, 
Nicolae Păcurar, Petru Ga
bor și Mar'a Ancaș, din 
brigada Șoimuș. Mecani
zatorul Iosif Răbulea a 
prășit mecanic și rebilonat 
20 ha de cartofi. A efec
tuat o lucrare de bună ca
litate. Avem pregătite 5 ha 
prevăzute a fi semănate cu 
castraveți și în momentul 
cînd se va opri ploaia, în
cepem semănatul.

Tot la Șoimuș am întîl- 
nit miercuri oameni la coa
să. Erau cooperatorii Aurel 
Turcu, Gheorghe Ioța, Pe
tru Turc, Cornel Moga, Io
sif Moga și alții, care e- 
fectuau prima coasă Ia tri
foi și lucernă. în două zile 
ei au tăiat trifoiul și lu
cerna de pe 14 ha.

pag. 1)

mai mari.

general al 
tovarășul

comenzile tot 
acoperirea cu contracte și 
comenzi fiind încă din luna 
martie a.c. de 147,85 la 
sută.

Inginera Ana Muk, șe
ful compartimentului C.T.C.. 
explică m’odul în care se 
face controlul calității pe 
flux a produselor pentru 
export.

— In lumina indicațiilor 
secretarului 
partidului,
Nicolae Ceaușescu, am re
organizat întregul sistem 
de control al calității pro
duselor, în sensul că acest 
control nu se mai face 
prin sondaj, ci bucată cu 
bucată, la toate punctele 
de pe fluxul de producție. 
Au fost revizuite tehnolo
giile de fabricație, iar 
maiștrii și șefii de echipe 
care lucrează pentru ex
port au fost examinați teo
retic și practic în vederea 
cunoașterii normativelor 
tehnice care reglementează 
calitatea produselor desti
nate partenerilor străini. 
Subliniez că nu am înre
gistrat reclamațîi la calita
tea producției livrate pieței 
externe.

Am urmărit la lucru.

la liniile de producție, cum 
se muncea în schimbul de 
dimineață și ne-am con
vins că afirmațiile interlo
cutorilor noștri au acope
rire în fapte. Fiecare bu
cată de placaj, bloc, dală 
este examinată minuțios 
pe parcursul drumului de 
fabricație pînă a deveni 
produs finit „bun pentru 
export". Muncitorii, fie că 
sînt tăietori, șlefuitori ori 
formatori de dale sînt și 
proprii lor controlori de 
calitate.

— Avem meseriași buni, 
harnici și pricepuți, din 
mîinile cărora iese lucru 
de_calitate — aprecia șeful 
de echipă 
unul dintre muncitorii cu 
experiență 
șlefuirea marmurei, 
sînt Vaier Dara, 
Bartok, Violina Ștefan, 
Evdochia Bălgrădean, Szi- 
tas Atila, Didina Amaran- 
dei, Didina Lung. Miron 
Munteam Viorel Radu, 
Viorel Deheiean, Elena 
Trif. Muncim împreună de 
mulți ani și am cules mereu 
aprecieri după munca bine 
făcută.

— Se poate spune că de . 
la începutul anului ne-am 
respectat termenele con
tractuale, ba pentru R. S.

Siitto Emeric,

îndelungată în 
Așa 

loan

Cehoslovacă am livrat dale 
mozaicate în avans — a 
ținut să precizeze în înche
iere tovarășul loan Hațe- 
gan, directorul 
al întreprinderii, 
vul nostru este 
să găsească noi 
vederea obținerii 
lități superioare 
selor destinate exportului, 
să-și sporească și diversi
fice producția 
port, după cum recomanda 
secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la recenta ple
nară a Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii. Vrem 
să ieșim cu produse noi 
pe piețe noi și să cîștigăm 
aceste piețe. Există premi
se sigure ca pînă la finele 
anului să înregistrăm o 
însemnată depășire a pla
nului la export, să ne în
deplinim exemplar sarci
nile.

comercial 
Colecti- 

preocupat 
soluții în 
unei ca- 
a produ-

pentru ex-

• — •

VIITOARE LA TELEVIZIUNE
MARȚI, 15 MAI

• 15,00 Telex • 15,05 Clubul ti
neretului • 15,20 Viața școlii • 15,45 
M-am născut in România • 16,00 
Agrozootehnia pe înțelesul tuturor • 
16,20 Desene animate • 20,00 Tele
jurnal (parțial color) • 20,20 Stră
lucită solie de pace, prietenie și 
colaborare (color). Vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în Republica 
Islamică Pakistan și în Republica 
Arabă Siriană • 21,05 înflorești,
pămint al bucuriei! Cîntece patrio
tice și revoluționare • 21,20 Actua
litatea in economie • 21,35 Teatru 
Tv. „Trenul de noapte", de Cristian 
Munteanu (color) • 
(parțial color).

MIERCURI,
• 15,00 Telex •

în sprijinul invățămîntului politico- 
ideologic • 15,20 Laureați ai Festi
valului național „Cîntarea Româ
niei". Melodii populare • 15,30 E- 
misiune în limba maghiară (parțial 
color) • 20,00 Telejurnal (parțial co
lor) • 20,20 Actualitatea în econo
mie • 20,35 Rapsodia română (co
lor) • 20,50 Magistrala revoluției. 
Strategia dezvoltării economico-so- 
ciale • 21,10 Film artistic. „Ușa fără 
lacăt". Premieră pe țară. Producție 
a studiourilor sovietice • 22,20 Tele
jurnal (parțial color) * Sport.

JOI, 17 MAI
• 15,00 Telex • 15,05 Agronomia 

Tv. • 15,20 Imagini din Norvegia • 
15,85 Studioul tineretului • 16,20 
Desene animate • 20,00 Telejurnal 
(parțial color) • 20,20 Actualitatea

22,15 Telejurnal

16 MAI
15,05 Consultații

însemnate cantități 
de legume proaspete 

livrate pieței
La ferma nr. 1 a Aso

ciației economice de stat 
și cooperatiste horticole 
Deva se recoltează și li
vrează zilnic unităților de 
legume și fructe însemnate 
cantități de legume proas
pete de sezon. Pînă ieri — 
aflăm de la inginera Geor- 
geta Vlad, șefa fermei — 
de aici s-au expediat spre 
magazinele I.L.F. 82 tone 
spanac, 100 000 legături de 
ceapă verde, 50 000 legă
turi de usturoi și două to
ne de pătrunjel verde. Re
coltatul la rădăcinoase și 
usturoi continuă. 'în ace
lași timp se pregătesc 15 
ha de teren pentru toma
te, ardei și vinete.

CAMPIONATUL JUDEȚEAN DE FOTBAL
SERIA VALEA MUREȘULUI

Rezultate : Recolta Băcia — Unirea Zam 8—0 ; 
Voința Ilia — Constructorul Huned. 1—0 ; Foresta O- 
răștie — Dacia Service Huned. 1—1 ; C.F.R. Simeria 
— Streiul Sim. Veche 1—0 ; I.M.C. Bîrcea — Streiul 
Boșorod 6—0 ; Metalul Crișcior — Minerul Teliuc 
5—1 ; Mureșul Pricaz — Oxigenul Huned. 2—1.

CLASAMENTUL '

în economie • 20,35 Laureați ai 
Festivalului național „Cîntarea 
României". Cîntece și dansuri popu
lare • 20,50 Lumea contemporană 
și confruntările de idei • 21,30 Film 
serial. „Zborul vulturului". Copro
ducție Suedia—R.F.G. (color) • 22,20 
Telejurnal (parțial color).

• 20,00 Telejurnal (parțial
• 20,20 Actualitatea în eco-
• 20,35 împliniri și perspec- 
21,10 Cadran mondial • 21,30

VINERI, 18 MAI
0 15,00 Telex 0 15,05 Școala edu

cației cetățenești 0 15,30 Viața cul
turală 0 15,50 La volan 0 16,00 E- 
misiune în limba germană (parțial 
color) 
color) 
nomie 
tive 0
Telefilmoteca de aur. Toma Caragiu. 
Medalion teatral și cinematografic. 
Partea I (parțial color) 0 22,20
Telejurnal (parțial color).

SÎMBÂTĂ, 19 MAI
0 13,30 Telex 0 13,35 La sfîrșit 

de săptămînă (parțial color). Din 
sumar * Melodii cunoscute * Ma
rile momente al baletului * Ecranul 
copiilor. „Dumbrava minunată" * 
Șah * Desene animate * Tainele 
naturii... * Magnetoscop muzical * 
Muppets * Telesport * Ritmuri tine
rești * Surpriza muzicală a emisiu
nii 0 16,45 Săptămînă polit.că 0 19,00 
Telejurnal (parțial color) 0 19,20 Noi 
și copiii noștri 
lui 0 19,55 Teleenciclopedia
20,25 Film serial, 
flăcări" • 21,15 
mască (color) •
(parțial color) * Sport 0 22,30 Melo
dii de neuitat, romanțe, cîntecF în
drăgite (color).

Cascadorii rîsu-
•

„Un august în 
Cu mască... fără
22,15 Telejurnal

1. C.F.R. Simeria 23 18 3 2 85—12 39
2. ■Constructorul Huned. 23 13 5 5 61—20 31
3. Voința Ilia 23 13 5 5 45—20 31
4. Streiul Sim. Veche 23 12 4 7 35—17 28
5. Metalul Crișcior 23 10 5 8 45—28 25
6. Oxigenul Hunedoara 23 9 6 8 49—38 24
7. Recolta Băcia 23 7 8 8 40—37 22
8. Dacia Service Huned 23 8 6 9 36—49 22
9 Unirea Zam 23 9 3 I) 36—63 21

lb. Foresta Orăștie 23 7 6 10 30—44 20
11. Mureșul Pricaz 23 8 4 11 24—61 20
12. I.M.C. Bîrcea 23 6 3 14 31—49 15
13. Streiul Boșorod 23 5 2 16 29—71 12
14. Minerul Teliuc 23 3 6 14 26—63 11

Notă : Meciul Recolta Băcia — Voința Ilia 2—1 pe
teren a fost omologat cu 3—0 pentru Voința.

Etapa viitoare: Unirea Zam — Mureșul Pricaz ; 
Oxigenul Huned. — Metalul Crișcior ; Minerul Teliuc,
— I.M.C. Bîrcea ; Streiul Boșorod — C.F.R. Simeria ; 
Streiul Sim. Veche — Foresta Orăștie ; Dacia Service
— Voința Ilia ; Constructorul Iluned. — Revolta Băcia.

SERIA VALEA JIULUI
Rezultate : Măgura Pui — Avîntul Hațeg 1—0 ; 

Parîngul Lonea — Hidromin Petroșani 4—1 ; Autobu
zul Petroșani — Minerul Bărbăteni 2—0 ; Preparato
rul Petrila — Minerul Boița 3—0 ; C.F.R. Petroșani —

•’

Minerul Uricani 1—3 ; Sănătatea1 Vulcan — Prepa-
ratorul Lupeni 3—2.

CLASAMENTUL
1. Minerul Uricani 17 16 0 1 58— 9 32
2. Parîngul Lonea 17 12 2 3 50—14 26
3. Preparatorul Petrila 17 11 0 d 56—22 22
4. Hidromin Petroșani 17 10 1 6 45—23 21
5. Avîntul Hațeg 17 10 1 6 36—20 21
6. Preparatorul Lupeni 17 10 0 < 39—39 20
7. Măgura Pui 17 6 2 9 30—41 14
8. Autobuzul Petroșani 17 6 1 10 35—42 13
9. C.F.R. Petroșani 17 4 2 11 31—37 10

10. Minerul Bărbăteni 16 4 1 11 15—41 9
11. Minerul Boița 17 4 0 13 20—70 8
12. Sănătatea Vulcan 16 3 0 13 12—69 6

Hațeg — Sănătatea Vul-
C.F.R. Petroșani ; Mine-

Etapa viitoare: Avîntul
can ; Preparatorul Lupeni —
rul Uricanî — Autobuzul Petroșani ; Minerul Bărbă- 
teni — Preparatorul Petrila ; Minerul Roița— Pa- 

( rîngul Lonea ; Hidromin Petroșani — Măgura Pui.



Vizita de prietenie a tovarășului i
Nicoiae Ceaușescu, împreună cu tovarășa^ 

Elena Ceaușescu, Ș
in Republica Arabă Siriană î

PRIMIRE CĂLDUROASĂ LA DAMASC
(Urmare din pag. 1)

Nicolae Ceaușescu, apreciat 
și aici, ca pretutindeni în 
lume, drept o proeminentă 
personalitate a lumii con
temporane, luptător neînfri
cat pentru înțelegere și 
cooperare între toate sta
tele, pentru salvgardarea 
păcii mondiale. pentru 
dezarmare.

Este ora 12,20, ora loca
lă. Avionul prezidențial a- 
terizează.

La scara avionului, înal- 
ții soli ai poporului român 
sînt întîmpinați cu deose
bită cordialitate de pre
ședintele Hafez Al-Assad 
și doamna Anisse Al-Assad. 
Gei doi șefi de stat își 
string cu căldură mîinile, 
se îmbrățișează.

în semn de salut sînt 
trase 21 de salve de arti
lerie.

Un grup de copii oferă 
președinților Nicolae 
Ceaușescu și Hafez Al- 
Assad, tovarășei Elena 
Ceausescu și doamnei A-

nisse Al-Assad buchete de 
flori — simbol al ospita
lității poporului sirian.
Președintele Nicolae 

Ceaușescu, împreună cu 
președintele Hafez Al- 
Assad. au luat loc pe un 
podium special amenajat 
Au fost intonate imnurile 
de stat ale României și Si
riei. Cei doi șefi de stat 
au trecut apoi în revistă 
garda de onoare.

în această atmosferă en
tuziastă. președinții Nicolae 
Ceaușescu și Hafez Al- 
Assad. tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna A-
nisse Al-Assad iau loc în 
mașinile oficiale, îndrcp- 
tîndu-se spre Damasc. De-a 
lungul autostrăzii de peste 
25 de kilometri ce leagă 
aeroportul de capitală e- 
rau arborate drapelele de 
stat ale României și Siriei.

Coloana de mașini a stră
bătut marile bulevarde ca
re duc spre reședința ofi
cială rezervată inalților 
oaspeți, situată în centrul 
orașului.

Li reședință, președinții 
Ni ,lae Ceaușescu și Hafez 
Al \ssad s-au întreținut 
în', -o ambianță de cordia
litate și caldă prietenie.

Primirea făcută tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu 
reprezintă o pregnantă ex-

DINEU
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și 
tovarășa Elena Ceaușescu 
au luat parte, joi, la un 
dineu oficial oferit în o- 
noarea inalților oaspeți 
români de Hafez Al-Assad, 
secretar general al Parti
dului Baas Arab Socialist,

DEPUNEREA UNEI
Joi, 10 mai, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președinte
le Republicii Socialiste Ro
mânia, împreună cu tova-

presie a convingerii că
noua întilnire dintre pre- ■ 
ședinții celor două țări va < 
da un nou impuls viguros J 
colaborării dintre România | 
și Siria în cele mai diver- » 
se domenii și conlucrării I 
rodnice dintre cele două " 
țări pe arena internaționa- i 
lă. <

OFICIAL I
președintele Republicii A- | 
rabe Siriene, și doamna - 
Anisse Al-Assad.

Președintele Hafez Al- , 
Assad și președintele] 
Nicolae Ceaușescu au ros- ’ 
tit toasturi, urmărite cu 2 
deosebită atenție și viu a- I 
plaudate de cei prezenți. *

Dineul s-a desfășurat în- j 
tr-o atmosferă de caldă . 
cordialitate și prietenie. |

COROANE DE FLORI •
rășa Elena Ceaușescu, a , 
depus o coroană de flori la j 
Monumentul Martirilor, J 
înălțat în memoria eroilor > 
sirieni căzuți în lupta de I 
eliberare a patriei. J

LA 13 MAI 1984
TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ LOTO

SE ATRIBUIE ;
• Autoturisme „Dacia 1300" la ambele faze 

ale tragerii;
@ Ciștiguri în numerar;
® Excursii în U.R-S.S.
- Se efectuează 7 extrageri în 2 faze ;
- Se extrag 66 de numere ;
- Se cîștigă și cu 3 numere din 18 sau 24 

extrase.
Vînzarea biletelor : pînă sîmbătă, 12 mai 

1984.

a
încheierea vizitei oficiale de prietenie 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună

cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
in Republica Islamică Pakistan

PLECAREA
10 mai, s-a încheiat 
oficială de prietenie

DIN KARACHI
Joi, 

vizita 
întreprinsă de președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceausescu. în 
Pakistan, la invitația pre
ședintelui Republicii Isla
mice Pakistan, general Mo
hammad Zia-ul Haq.

Ceremonia plecării înal- 
ților oaspeți români a avut 
loc pe aeroportul din Ka
rachi. unde erau arborate 
drapelele de stat ale Ro
mâniei și Pakistanului.

De la reședința oficială 
și pînă la aeroport, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost însoțiți de preșe
dintele Republicii Islamice 
Pakistan, general Moha
mmad Zia-ul Haq.

Numeroși pakistanezi, a- 
flați la aeroport, au salu
tat cu bucurie și entuziasm 
pe solii poporului român.
Președintele Nicolae 

Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați 
la plecare de guvernatorul 
provinciei Sind, general-lo- 
cotenent Jahan Dad Khan, 
de primul ministru al gu
vernului provinciei, de 
membri ai guvernului pa
kistanez, de un mare nu
măr de oficialități locale și 
reprezentanți ai vieții po-

CEREMONIA
UNEI COROANE DE FLORI

o-

Joi dimineața, președin
tele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în
soțiți de președintele Pakis
tanului, general Zia-ul Haq, 
au adus un înalt omagiu 
fondatorului națiunii pakis

>1 cultu-

Președinții Nicolae 
Ceaușescu și Mohammad 
Zia-ul Haq s-au îmbrăți
șat cu prietenie, exprimîn- 
du-și satisfacția pentru a- 
ceastă întilnire atit de rod
nică. Cu aceeași cordiali
tate. tcvarășa Elena 
Ceaușescu și-a luat rămas 
bun de la șeful statului 
pakistanez.

Așa cum subliniau pre
ședinții Nicolae Ceausescu 
și Mohammad Zia-ul Haq 
înainte de a se des
părți. vizita. încununată 
cu deplin succes, rezulta
tele sale vor impulsiona 
puternic legăturile de prie
tenie și colaborare româ- 
no-pakistaneze și vor servi 
progresului și bunăstării 
celor două popoare. Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit călduros pen
tru ospitalitatea deosebită 
de care s-a bucurat, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în timpul vizi
tei și a adresat președinte
lui Mohammad Zia-ul Haq 
invitația de a veni în Ro
mânia. Acceptînd cu deo
sebită plăcere invitația, 
președintele Pakistanului a 
mulțumit încă o dată pen
tru vizită președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu.

DEPUNERII

Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțiți de gene
ralul Zia-ul Haq au depus 
o coroană de flori la mor- 
mîntul lui Mohammad Aii 
Jinnah. S-a păstrat un mo
ment de reculegere.

Ceremonia depunerii co
roanei de flori a fost mar
cată solemn prin onoruri 
militare.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au semnat apoi 
în Cartea de onoare.

CONVORBIRI PRIVIND 
LĂRGIREA COLABORĂRII ECONOMICE

Cu prilejul vizitei oficia
le de prietenie a președin
telui Republicii Socialiste 
România in Republica Isla
mică Pakistan. tovarășii 
Gheorghe Oprea, prim vi- 
ceprim-ministru al guver
nului, și Ion M. Nicolae. 
viceprim-ministru al guver
nului, au avut convorbiri 
cu Ghulam Ishaq Khan, 
ministru de finanțe și pen
tru probleme economice, 
președintele părții pakista
neze în Comisia mixtă gu
vernamentală de coopera
re economică, ștințifîcă și 
tehnică, Mohammad Asad 
Khan, ministru de stat pen-

wni

tru petrol și resurse natu
rale, Ejaz A. Naik, secre
tar general pentru proble
mele economice, Hasan Za- 
heer, secretar pentru pro
bleme de producție, cu 
alți membri ai guvernului 
pakistanez.

taneze, QUaid-i-Azam-Mo- 
liammad Aii Jinnah, pri
mul guvernator general al 
Pakistanului, la Mausoleul 
ridicat în onoarea acestuia 
la Karachi — prima capi
tală a țării după obținerea 
independenței.
Președintele Nicolae

*

*
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UiEDsiâO
g Viena. - La Muzeul 

lanneum din orașul Groz a 
avut loc vernisajul expozi
ției „Minerale din Româ
nia", care cuprinde valo
roase piese din colecția 
Muzeului județean Mara
mureș. Exponatele, 
cute sub numele de „flori 
de mină", oferă vizitatori
lor posibilitatea de a cu
noaște una dintre îndelet
nicirile străvechi ale locui
torilor acestor meleaguri. 
La vernisaj au fost prezenți 
reprezentanți ai autorități-
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Au fost identificate, cu i 
acest prilej, căi și mijloace I 

iîn vederea transpunerii în 
viață a înțelegerilor conve
nite între șefii de stat ai 
celor două țări, adoptîn- 
du-se măsuri corespunză
toare privind lărgirea și a- 
dincirea colaborării econo
mice, în general, a coope- . 
rării industriale și relații- I

i
I

lor comerciale.

J

■ BEIJING. - Lo Beijing ) 

s-a desfășurat, in zilele de ’ 
9 și 10 mai, o nouă rundă 
de negocieri intre delega- i 
țiile guvernamentale ale '

lor locale, un numeros pu
blic.

pic guvcinwniciiiuiu uic. . 
R.P. Chineze și Marii Bri- ț 
tanii cu privire la problema l 
teritoriului Hong Kong — i 

cunos-' relatează agenția China 1
Nouă. După cum a decla
rat purtătorul de cuvînt ai 
ministrului chinez al aface
rilor externe, au fost con
tinuate, cu acest prilej, 
convorbirile utile și con
structive în problema dis
cutată.
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ANUNȚ
Cooperativele de producție, achiziții și des

facerea mărfurilor din toate comunele și orașe
le județului cumpără de la gospodăriile popu
lației și de la alte unități deținătoare, CĂI RE
FORMĂ, iepuri de casă, miere de albine, fin 
natural, pene gîscă și rață și alte produse din 
obligațiile de livrări la fondul de stat.

Prețurile de achiziții se găsesc la toate uni
tățile achizitoare ale cooperativelor comunale 
și orășenești.

Caii vor fi însoțiți de bilete de proprietate, 
dovadă de maleinare și certificat de analiza sîn- 
gelui.

Dalele recepției pentru luna mai în zilele de :
21 mai - zona Ilia ;
22 mai - zona Brad ;
23 mai - zonele Deva, Simeria, Hunedoara, 

Orăștie ;
24 mai - zona Călan, Hațeg, Valea Jiului.
Cei interesați vor lua legătura cu coopera

tivele si agenții achizitori ai acestora, sau U.J.E.- 
COOP Deva, telefon 14530, sector contractări 
achiziții.

FABRICA DE PRODUCȚIE 
INDUSTRIALĂ MICĂ Șl PRESTĂRI 

SERVICII HUNEDOARA
str. Ecaterina Varga nr. 3, telefon 12933, din 

cadrul secției C C.B.D.P.
execută următoarele lucrări

• tîmpiărie ; corpuri suspendate, măști chiu
vetă, lăzi scule auto și mobilier pentru 
instituții;

• vulcanizare auto, moto, velo ;
• confecționare și remedieri baterii acumu

latori auto ;
• confecționat covoare manual;
• spălat chimic, festonat, franjurat covoare ;
• picturi pentru goblenuri;
• tablouri în ulei.
Execută la comandă, la adresa N. Bălcescu 
nr. 9, telefon 11883.,
• argăsit, vopsit, tuns piei diverse și confec

ții din blănuri ;
• curățat, vopsit haine piele și blană;
• spălat covoare ;
• spălătorie ;
• reparații lenjerie.

■m.ca—
publicitate

V î N Z A R I
• Vînd convenabil aparta

ment două camere și Dacia 
1 100, piese schimb. Deva, te
lefon 22207. (694)

• Vînd Lada 1 500, nouă. 
Hunedoara, strada Simion Băr- 
nuțiu, 10 A. telefon 14297. (692)

• Vînd Dacia 1 300. Deva, 
Gojdu, bloc A 10, apartament 
18. telefon 13480. (699)

ANIVERSARE
• Soția și fiicele urează dra

gului soț și tată NELEGA 
SABIN cu prilejul aniversării 
a 50 de ani ..Ba muiți ani !“.

(633)

• Pica soție, Gabriela fii
că mulțumesc pe această 
cale colectivului I.C.S. Ali
mentara, C.S. Hunedoara^ F 
tuturor cunoștințelor, prie
tenilor și colegilor de școa
lă, care în momentele deo
sebit de grele, cauzate de 
pierderea scumpului lor soț 
și tată Dombrovschl Mihail 
(Mișu), le-au fost alături, 
conducindu-1 pe ultimul 
său drum.

Amintirea lui va rămîne 
veșnic în sufletele noastre.

(696)

• Soțul Emil. surorile 
Aurelia, Mia și Lucreția, 
împreună cu întreaga fa
milie, aduc pe această cale 
sincere mulțumiri celor ce 
prin prezență, flori și cu
vinte calde le-au împărtă
șit nemărginita durere cau
zată de pierderea prematu
ră a celei ce a fost scum
pă soție și soră RADU 
EUGENIA.

îi vom păstra veșnic a- 
mintirea luminosului ei 
chip. (695)

• Elisabeta, Lidia, Ell, 
Alexandru, Gheorghe și 
nepoții Anemarie, Klaus 
anunță cu adîncă durere 
încetarea fulgerătoare din 
viață a celui ce a fost

NÂSTASOIU ȘTEFAN 
în vîrstă de 57 ani, un bun 
soț, tată minunat și un 
bunic iubitor. >

Nu te vom uita nicioda
tă 1 înhumarea va avea loc 
sîmbătă, 12 mal 1984, la ci
mitirul din Brad.
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