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Produse de calitate, livrate 
operativ beneficiarilor

în această perioadă, la 
întreprinderea de trico
taje tip lină Hunedoara 
exportul se află în prim- 
planul activității întregului 
colectiv. A devenit, cum 
se spune, prioritate ab
solută. Beneficiarii din U- 
niunea Sovietică și din

cește mult mai bine față 
de acum cîțiva ani. colec
tivul a crescut profesio
nal și ca nivel de conștiin
ță, fiecare lucrătoare este 
preocupată să facă lucru 
de cea mai bună calitate. 
Apoi, în spiritul orientă
rilor și indicațiilor date de

ACTIVIT AȚEÂ DE EXPORT 
calitate • dinamism • eficiența

trecut la predarea și pre
luarea schimbului din 
mers, fără oprirea mașini
lor, crescînd productivita
tea muncii și eliminlndu- 
se timpii neproductivi, și 
tot în aceste scopuri. în 
secția tricotaje. a fost 
reorganizat fluxul tehnolo
gic pe faze de execuție. 
De asemenea. an sporit 
răspunderile în privința ur
măririi realizării produse
lor pentru export și a cali-

0 delegație de partid și de stat români, 
condusă de tovarășul Nicolae Caaușescu, va face 

o vizită oficială da prietenie
O delegație de partid și 

de stat a Republicii Socia
liste România, condu
să de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu-

blicii Socialiste România, 
va face, în prima decadă 
a lunii iunie a.c„ la invi
tația tovarășului Wojciech 
Jaruzelski, prim-secretar al 
Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc U-

in R.P. Polonă
nit Polonez, președintele 
Consiliului de Miniștri, și 
a conducerii superioare de 
stat a Republicii Populare 
Polone, o vizită oficială de 
prietenie în Republica 
Populară Polonă.

Vizita de prietenie în țara noastră 
a președintelui Republicii Togoleze,

Gnassingbe Eyadema
CONTINUAREA CONVORBIRILOR OFICIALE 

DINTRE PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl PREȘEDINTELE GNASSINGBE EYADEMA
In cursul după-amiezii de 

joi. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral ai Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
s-a reintflnit, Ia Palatui 
Consiliului de Stat, cu ge
neral Gnassingbe Evade-

ma. președintele fondator 
al Adunării Poporului To- 
golez. președintele Repu
blicii Togoleze.

Cei doi președinți au con
tinuat schimbul de păreri 
în probleme bilaterale de 
interes comun, precum și 
in legătură cu unele as-

pecte ale situației interna
ționale actuale.

Convorbirile s-au desfă
șurat într-o atmosferă cor
dială, evidențiind dorința 
ambelor țări de a extinde 
și aprofunda colaborarea 
dintre ele, pe diverse pla
nuri. in folosul și spre bi
nele ambelor popoare, al 
cauzei păcii și cooperării 
între națiuni.

(Continuare în pag. a 4-a)

Statele Unite ale Ameri
ca, din zi in zi mai exi- 
genți, trebuie să primească 
la timp tricotajele de la 
Hunedoara, iar acestea să 
întrunească total exigen
țele calitative impuse.

— Fără falsă modestie, 
patern spune ca produsele 
noastre întrunesc parame
trii de competitivitate de 
pe piața externă — apre
cia directoarea unității, 
ing. Cornelia Vizitiu De 
mai bine de doi ani nu am 
avut reclamații sau refu
zuri din partea benefi
ciarilor externi. Adevă- 

mun-

seci ii generai al pari 
dului. tovarășul Nicol; 
Ceaușescu, referitoare 1, 
dezvoltarea și îmbunătăți 
rea activității 
am luat o ser 
tehnice și 
a căror n

ceputul ani
Am cons 
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de export, 
de măsuri
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lucrul pe trei
tricîn secția 

organizat 
schimburi, aprovizionarea 
fiecărui loc de muncă e- 
fectuîndu-se dimineața, s-a
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(Continuare in pag. a 3-a)

IN ZIARUL DE AZI -.
■ PAGINA BUNULUI 

GOSPODAR. Repor
terii noștri reiate 1- 
ză despre preocupă
rile oamenilor mun
cii din comuna BUL- 
ZEȘTII DE SUS pri
vind înfăptuirea pro
gramului dezvoltării 
fiecărei gospodării ță
rănești

(pagina a Ii-a)
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CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ

Se acționează intens la întreținerea 

culturilor și recoltatul furajelor
Mobi

1-2 3(

cu cițiva

■

rină in urmă 
ani, intrarea în Petroșani, 
prin poarta sa 
făcea pe o panglică îngus
tă de asfalt, măi mult rup
tă și punctată cu gropi 
decît întreagă, care des
părțea modesta uzină de 
utilaj minier și reparații de 
un și mai modest depozit 
de combustibil. Timpul nos
tru socialist și-a lăsat șl 
aici puternic amprenta.

Nici drumul vechi, nici, 
depozitul de combustibil nu 
mai există. Pe locul lor se 
inafță halele noi, spațioa
se, ale întreprinderii de uti
laj minier Petroșani.

Dar de ce această uni- 
•«

estică, se

II

ctitorii mărețe

i de îndemnu- 
ite lucrătorilor 

icultură de secreta- 
îerel al partidu- 

tovarășul Nicolae 
«seu. la pienara Con
ți Național al Agri- 

ulturii. Industriei Alimen- 
are. Silviculturii și Gospo

dăririi Apelor și de che
mările cuprinse în Hotărî- 

a-Apel, cooperatorii și

rul

C

n

cutiv al consiliului popular 
comunal, care coordona ac
tivitatea — string zilnic 
furajele de pe cite 5 ha. 
Pînă acum au fost însilo- 
zate aproape 400 tone. Nu 
uitați să-l treceți și pe 
mecanizatorul Cornel Ola- 
ru. El este la siloz, la 
sat“.

Tarlaua .La gară“ 
C.A.P. Peșteana a fost

ta-

a
re-

în anii SOCIALISMULUI

kepere in timp ale unei mari uzine
constructoare de utilaj minier

fcrte nu mai este și de re
parații ?

— D'm simplu! motiv co 
nu mai face reparații, ne 
spune Ion Predai, secreta
rul comitetului de partid 
al I.U.M. Petroșani. Această 
reprofilare s-a produs doar 
cu cîțiva ani in urmă, după 
vizita de lucru a 

ai

fața
să

condițiile
Văii Jiului, să

ndjitr-e' 
adoptăm 

de

C.U.A.S.C. TOTEȘTI

zervată în totalitate cul
turii cartofului. Pe cele 
30 de ha găsim lâ lucru 
aproape 80 de cooperatori. 
,Am efectuat pînă acum 
două prășite mecanice — 
ne spune Petru 
inginerul șef al 
vei —, dar am 
că este nevoie .
șilă manuală. Cooperatorii 
vin zilnic la lucru în nu
măr mare. Să-i numesc pe 
cei mai harnici ? Sînt prea 
mulți. La noi toți sînt 
vrednici. Dar aotați-i pe 
mecanizatorii Teofil 
Ioni, Voicu Iosivoni, 
Moldovan și Liviu 
roni, care sînt acUm 
coltat și însilozat furaje. 
Ei și-au adus o 
țte însemnată la

specialiștii din C.U.A.S.C. 
Totești au ieșit în aceste 
zile în număr mare la în
treținerea culturilor și re
coltatul furajelor. Lată, suc
cint, cîteva aspecte de 
muncă surprinse în cursul 
raidului efectuat miercuri 
in unele unități din zonă.

La C.A.P. Totești, pe 
tarlaua .Cîrnpu lui Barb“, 
mecanizatorul loan Mora- 
ru efectua a doua prașilă 
mecanică La cartofi. Nu 
departe, alături de sediul 
S.M.A.. pe o tarla de 15 
ha, am întilnit o mare con
centrare de mijloace me
canice Mecanizatorii Oc
tavian Cohuț, Doinei Du
mitrescu, Teodor Nicodim 
și Marin Sălăjan recoltau 
și transportau secara masă 
verde. .Muncesc bine me
canizatorii noștri — subli
nia Băiuț Drăghin, vice
președintele biroului exe-

Micloșoni, 
cooperati- 
considerat 
și de pra-noi cdaboânr. permanent, 

fructuos.
Trecem prin secțiile șî 

atelierele intrepcinderii. Cete 
vechi s-ou extins și moder
nizat. Au apărut altele nd, 
care ixnp-esionează prin di
mensiuni, prin gabaritul 
utHaielor ce se canst'jlesc 
aid. Ș- se lucrează In con
tinuare la noi capacități. 
„Tratamentul termic s-a 
extins, forja s-a modernizat, 
au apărut halele de mon
taj pentru combne de a-

ce se pun în 
carbonifere, 
utilajele la 
zăcămînt ale 
le creștem tot mai mult pa
rametrii funcfionoli și de 
calitate. Cuvintu! secretaru
lui genera! al partidului 
este, după cum se vede 
faptă împlinită. No-’ om 
os'-mrlat și construim o 
gamă tot mai largă de uti- 
toj minier, iar pentrj repa
rarea sa a loot ființă o 
unitate specializată: 
IAS.R.U.E.EX, situată ir, 
cealaltă parte a orașului, 
spre Uvezeni, dar cu care

Pave-
Ionel 
Lăză- 
la re-

secretom- 
partidutui. 

Nicolae 
unitatea

lui general 
tovarășul 
Ceaușescu, 
noastră. Ne-a spus atunci 
că este necesar să facem 
din această uzină o mare 
unitate constructoare de 

ta nivelul 
mai mari

î/i contribu- 
mersul

utilaj minier, 
exigențelor tot

DUMITRU GHEONEA

(Continuare io pag. a 3-a)

M. LIONEL

(Continuare în pag. a 3-a)Imagini din noua înfățișare economico-socială a județului

Clubul muncitoresc Petrii».întreprinderea de tricou je Up lîn* Hunedoara.



PROGRAMUL UNIC - PROGRAMUL DEZVOLTĂRII
—————————————— —— I - ! »——■ I ■■ I » I ■ ■ —■ IMM— I I 1,11 !—. ! —I.U.MI «IU ——II |l I I II11 ll III 11 I H 11—I I———■——Wț

FIECĂREI GOSPODĂRII ȚĂRĂNEȘTI
16,'

>«r

20,<

20y

20,!

21,1

2i,:

22^

22,1

Comună răsfirată pe văile și, mai ales, pe înălți
mile Apusenilor, nu departe de Muntele Găina. Pan
tele domoale, bogate în pășuni și pomi fructiferi (cine 
n-a auzit de gustoasele mere și cireșe de Bulzesti 3 
alternează cu piscuri semețe „bulzuri“, cum le zic 
localnicii, și văi abrupte, toate conferind locurilor • 
frumusețe aparte, in acest cadru, viața oamenilor care 
se desfășoară pe diagonala zilnicelor urcușuri si cobo- 
rîșuri din și spre gospodăriile cățărate pină pe cres
tele munților este dominată de două coordonate : as
primea naturii și a locurilor in care trăiesc si o oare
care distanțare față de cuceririle șl avantajele vieții 
Citadine. Ele și-au pus, de altfel, amprenta pe sufle
tul și caracterul oamenilor. Bulzeștenii sint cunoscuți 
ca firi dirze, mîndre, ca oameni harnici și pricepuți in 
creșterea animalelor — tradiționala îndeletnicire, 
perpetuată de-a lungul veacurilor pe aceste meleaguri. 
Din cei aproape 800 de locuitori care trăiesc in cele 
nouă sate ale comunei, în prezent, doar 38 fac naveta. 
Ceilalți își cîștigă traiul din creșterea animalelor.

îndeosebi, din cultivarea pămintului și pomicultură, 
livrind la fondul de stat, prin sistemul de contracte 
m achiziții, in fiecare an cantități mari de carne, lapte, 
fructe să alte produse.

Dacă pină nu cu mulți ani in urmă familii de bul- 
zeșleni si-au părăsit satul natal, mutindu-se spre alte 
tocuri mai darnice, in prezent acest fenomen a înce
tat, o dată cu pătrunderea electrificării și a altor ele
mente menite să îmbunătățească traiul oamenilor.

Deși viața la munte nu-i ușoară (gîndiți-vă doar la 
multele să asprele zile si nopți de iarnă, la pămintul 
care se muncește greu, lăsindu-și smulse roadele cu 
sudoare, tar creșterea animalelor se face cu multă 
trudă), balzesXenii nu se pling de nimic, își îndepli
nesc toate cele hărăzite cu răbdare, pricepere și răs
pundere. Dar in ultimii ani nu mai prididesc să facă 
față navalei turmelor de mistreți care dau iama prin 
culturi. d;strugindu-!e recoltele și lupilor care le ră
pesc nu doar oile și vițeii, ci și clinii din lanț.

Cu toate acestea comuna Bulzeștii de Sus rămîne

racordată plenar la viața politică și economico-socia- ț 
lă a județului, fiind una din comunele care contribuie 
permanent la înfăptuirea programului de autocondu- 
cere și autoaprovizionare teritorială. Referindu-se la 
acest aspect, loan Aslău, vicepreședinte al biroului 
executiv al consiliului popular comunal, spunea :

— Oamenii din Bulzeștii de Sus — zic asta deoa
rece îi cunosc foarte bine, eu fiind fiu al acestor me
leaguri — își înțeleg deplin rostul ce-1 au ca locui
tori ai unei comune de munte, rolul ce le revine în 
realizarea fondului de autoaprovizionare și a fondului 
de stat. Insușindu-și prevederile Programului unic de 
creștere a producției agricole în gospodăriile membri
lor cooperativelor agricole de producție și în gospodă
riile producătorilor particulari ei se străduiesc să ț 
le traducă integral în viață — așa cum a cerut secre- t 
tarul general al partidului, tovarășul Nicolae J 
Ceaușescu, și la recenta plenară a Consiliului Națio- ' 
nai al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silvicultu- l 
rii și Gospodăririi Apelor. i
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Dialog pe uii tapșan...
Pe un tăpșan în pantă, 

cu iarbă grasă și pomi în 
floare, doi bărbați își păș
teau vitele. Am numărat 
27 de vaci, juninci și viței. 
Cei doi erau Gheorghe To
ma din satul Tomnatec și 
Ioan Pavel din Grohot. 
Vrednici crescători de a- 
nimale — aflăm de la loan 
Aslău, vicepreședintele bi
roului executiv al consiliu
lui popular comunal —, 
care contribuie în fiecare 
an la fondul de autoapro
vizionare. Pină fotoreporte
rul și-a pregătit aparatele, 
între vicepreședinte și cei 
doi se înfiripă o discuție:

— Care sint animalele 
tale, Gheorghe ?

— Cele douăsprezece din
tre meri.

— Anul ăsta te-a între
cut Ioan. Are cinsprezece. 
Insă adevăru-i că amîndoi 
aveți animale frumoase. Ca 
întotdeauna. Da, ia spuneți, 
în 1984 ce ați contractat ?

— Mă știți, eu în fiecare 
an am predat în plus peste 
ce-am contractat — răs
punde Gheorghe Toma. Nici 
acum nu m-oi lăsa mai pre
jos. Am predat deja un 
tăuraș, un porc, o oaie și 
lapte. Am pregătit încă 
trei viței să-i predau mai 
în vară. Lapte voi preda 
peste 3 200 litri. Voi preda 
și alte produse, că am de 
Unde. Țin în ogradă și 13 
porci și 10 oi—

— Familia mea — dă 
replica Ioan Pavel — nici

odată nu s-a gîndit să 
plece din sat, în căutarea 
de mai bine, cum au mai 
făcut unii de pe Ia noL 
Am rămas aici, la munte 
și am tras din greu cu pă
mintul și animalele. Dar 
munca mi-a adus ciștiguri 
pe măsură și bucurii— Pe 
lîngă ce vedeți aici, mai 
am 24 de oi, patru porci— 
Nu zic, Gheorghe-i vred
nic crescător de animale și 
contractant. Dar nici eu 
nu mă las. In fiecare an 
am predat — știe tovară
șul „vice“, e aici de față 
— peste 2 000 kg de carne. 
Anul ăsta, de pildă, am în
cheiat contract pentru două 
vaci, doi tăurași, cinci oi, 
un porc și 2 000 1 lapte de 
vacă.

ARGUMENTE
ale dezvoltării econo- 
mico-sociale a comu
nei și creșterii contri
buției ei la înfăptui
rea autoaprovizionă- 

rii teritoriale
• La finele primului 

trimestru din acest an, în 
gaspooăriile populației 
existau 1 275 bovine. 1 161 
ovine și caprine, 604 por
cine, aproape 3 000 pă
sări. 204 familii de albi
ne ș.a. Asta înseamnă că 
fiecărei familii ii revin, in 
medie, patru bovine, patru 
ovine, doi porci și 10 
păsări.

• Planul de contrac
tare și predare la fondul 
de stat a fost realizat ți 
depășit la toți indicatorii. 
Depășiri substanțiale s-au 
înregistrat la bovine, un
de planul a fost depășit 
cu 54 de capete, ți la 
porcine. Pină în prezent 
au fost predate 60 bovine, 
15 porci. 35 oi și 235 hl 
lapte.

• In 23 aprilie ax. s-au 
aprins lămpile electrice și 
în satul Rusești. Acesta 
este al șaselea sat elec
trificat din cele nouă ale 
comunei.

Un crez de-o viată
Gospodăria familiei Stă- 

nilă, din satul Păulești, 
este așezată pe-o coamă 
de munte, undeva în ve
cinătatea „bulzului-* de la 
care și-a tras numele co
muna. Damian, capul fa
miliei, deși are bătuți pe 
muchie 70 de ani este un 
bărbat vioi, plin de vitali
tate și sfătos. O viață în 
care munca i-a fost sin
gurul crez și principala 
sa menire.

„Ascultați ce vă zice 
baciu: oriunde trăiește
omul să-și facă datoria de

om. Toată viața mi-am 
condus-o după acest crez. 
La noi, la munte, baza-i 
creșterea animalelor și 
pomicultura. Pămîntu-i 
sărac, greu îi smulgi roa
dele. De cînd m-am întors 
din război, totdeauna am 
ținut multe animale. Nici
odată n-am avut sub cinci 
vite. Acum sîntem mai 
vîrstnici, dar tot ținem, 
eu și muierea, șapte vite, 
nouă porci, găini. E drept, 
munca-i multă, toată ziua 
sîntem după animale pe

creste și văi. Dar ce se 
face fără muncă ? Am 
avut și am animale faine 
care mi-au îndestulat fa
milia. Contractez mereu 
cu statul carne, lapte și 
altele și obțin cîștiguri 
bune. Și în anul acesta 
am contractat două vite, 
un porc și 1 600 litri lap
te de vacă. Ziceți că vreți 
să mă trageți în chip cu 
animalele ? Da, dar ză
boviți să-mi îmbrac por
tul meu de cînd am fost 
fecior. Să-l vadă toți, 
că-i tare mîndru și-i păcat 
că cei tineri nu-1 mai 
știu".
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Imaginea surprinsă de 
fotoreporterul 
ograda familiei 
Aurelia Draia, 
zeștii de Jos, 
ca vrednici crescători de 
animale și gospodari — la 
această dată au 10 bovi
ne, 3 porci, capre și oi — 
putea fi foarte bine luată 
și din gospodăriile lui 
Aron Rus și Simion Io
nel din Păulești, Nicolae 
Raț și Vasile Danciu din 
Tomnatec, Roman Pavel

nostru In 
loan și 
din Bul- 
cunoscuți

și Simion Pavel din Gro- 
hot, Constantin Aslău din 
Rusești, Gheorghe Pleșa 
din Giurgești, Viorel Stan 
din Bulzeștii de Jos, de 
asemenea vestiți și harnici 
crescători de animale. 
Fiecare din familiile a- 
mintite dețin între 8 și 14 
bovine, capre, oi, porci 
în număr mare, livrînd în 
fiecare an însemnate can
tități de carne, lapte și 
alte produse la fondul 
de stat.

Pagină realizată de T. BONDOR, M. LEPADATU 
Fotografii. N. GHEORGHIU
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Ambruș Martin îl co
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a 1 la

Repere în timp ale unei mari uzineconstructoare de utilaj minier
bataj, de susțineri mecani
zate, de echipament hi
draulic. Unitatea nu mai 
arată ca acum 12—13 ani, 
ci nd m-am încadrat eu ca 
inginer aici, ori ca în urmă 
cu vreo 25 de ani. cind 
după absolvirea școlii pro
fesionale lucram ca mun
citor. Și colectivul a cres
cut. Numeric, dar ți ca 
pregătire profesională 
nivel

Pe 
nasc 
unul 
meseriași din întreprindere. 
„Aproape nu-mi vine să 
cred că sînt tot aici. Am 
venit de la Cluj, după ab
solvirea „profesionalei', să 
văd cum arată Petroțcr. u! 
și să plec. Și vată, au tre
cut 30 de on: de atunci. 
Am crescut cu fabrica ți 
cu oamenii ei. Am învins 
destule greutăți și sînt min- 
dru că, prin tot ceea ce 
tac la strungul meu, le
sînt de folos minerilor, 
în abatajele de cărbune".

Maistrul Viorel Anghel 
merge mai departe in timp,

poate și pentru că este 
unul dintre veteranii în
treprinderii, dar șl pentru 
a puncta mai convingător 
dinamica sa de nebănuit. 
El a venit ca ucenic la 
Atelierele centrale Petro
șani in 1938. „Sigur, erau 
niște oteliere mici, rudimen
tare. De la strungul cu 
curea de transmisie, din 
anii uceniciei mele. la 
strungul cu comandă pro
gram de azi este o dis
tanță de.. 46 de ani. Am 
trăit aici 
împliniri, 
frumoasă 
modernă 
hidraulic 
acum. Azi

multe bucurii ți
Ultima și cea moi 

este ha'a osia 
de echipament 
în care lucrez 

facem așa ceva 
noi, la Petroșani, nu mai 
aducem dm import. Un sin
gur regret mă încearcă fi 
anume că 'a 1 iunie ax. 
ies la pensie. Dar ies mul
țumit că m'-cm făcut da
toria și cu speranța că 
uzina va crește in conti
nuare. Are oameni de mare 
valoare*.

încă unul dintre ace șt. 
oameni este maistrul tur
nător Gheorghe Maghiaro, 
fi el de aproape trei de
cenii la l.U.M.P. „N-are

să mai spun cum orâ-rost 
ta turnătoria acum 30-20 
sau chiar 10 ani. Veniți pe 
la 1 iunie aici să vedeți cum 
va arăta cea nouă. Vrem 
ca în cinstea „Zilei con
structorilor de mașini* ți a 
aniversării a 75 de oni de 
la înființarea uzinei 
e 'aborăm pr mo
noua turnătorie, 
oceste evenimente 
pregătiri intense*

D'scutăm din nou, 
tinaiul documentării,
loan Predoi. Despre cei 75 
de ani ai unității, despre 
dinamica producției de uti- 
loj minier — scop primor
dial ți ajutor indispensabil 
al minerilor în abataje 
despre oameni, despre 
„oamenii de mare valoa
re' de care spunea cu
noscutul maistru Viorel Ar.- 
ghel. „La panoul de onoa
re, d„pâ 
mu,fi. 
Constantin Pir joi 
pe întreprindere 
losii Stern, 
Traian 
Marc. 
Maro, 
Bodeo, 
Mihai Jelegredean

să 
forjă în 

Pentru 
se foc

in
Ol

cum vedeți, sînt 
Notați-i pe cîț/vo : 

~ ' (locul I 
in 1983). 

loan Hertea, 
N'cooră, Gheorghe 
Leaau Leja, Ștefan 
Petru Ariene':, LI viu 

Constantin Lupșa,

Se acționează intens Ia întreținerea 
culturilor și recoltatul furajelor

! iubiri 
.: Răz- 
ile l-II 
; Un

(Mo- 
igostea 
i (Fia- 

soare 
: Rin- 
cenușa

bun al lucrărilor în 
tă primăvară".

La C.A.P. Densuș 
era la recoltatul 
Mecanizatorul Petrică Ălbu 
nu prea avea chef de vor
bă. Se grăbea — ne-a spus 
— deoarece din cauza te
renului îmbibat cu apă a 
trebuit să intre mai tîrziu 
în cîmp. Și acum vrea să 
recupereze timpul pierdut. 
Silozul îl executau meca
nizatorul Siminie Fluieraș, 
cooperatoarele Cornelia Ni- 
culescu și Sofia Frenț, sub 
îndrumarea atentă și me
ticuloasă a lui Eugen Vă-

lean, președintele coopera
ți vet In -Luncă*, la prășit 
sfecla furajeră, găsim un 
mare număr de coopera
tori. Tot acolo se afla și 
Leonița Dănescu, primarul 
comunei. Venise să vadă 
cum stau oamenii cu prași- 
la, cine sînt cei care nu 
vin să-și îndeplinească o- 
bligațiile. Și erau cîțiva. 
Solomin Tomuș, Cornelia 
Gardean, Dămuc Vasiloni, 
Teodor Ștefănesc și Ma- 
rioara Făletar, încă nu au 
ieșit la prășit. Spre deo
sebire de Lucreția Boier, 
Aron Dinișoni-Puică, Mi
ron Prejban, Romuluț Ni- 
culescu. Cornelia Moca,

i (Mi-
Slir- 

iresc); 
,il de 
Irzat) ;

> l?iu-
UlIAȘ- 
pflr’.liu 
.;>r;i 
-BAI : 
le I-II 
ytec; : 

i (Da
ni eri-

».’£
isa de 
' an- 
trtista, 
(I. umi
lea ai

pentru 
rremea 
asă și 
fi mai 
ta pre
ta for- 
ploaie, 
i elec- 
a mo- 
iri lo- 
ată în 
î sud- 

mini- 
între 

le ma- 
grade.

s trei 
în ge- 
icoroa- 
;eputul 
rul va 
i local 
ploaie 

i elec- 
fi va- 
averse 
înă la 

sudic 
ile mi- 
grade, 
tre 19 
ate în 
og de 
luliu).

• „Vorbește istoria nea
mului" a fost genericul 
sub care, în perioada 
14—20 mai a.c., în comu
na Boșorod s-au desfă
șurat manifestările celei 
de-a XlV-a ediții a Săp- 
tămînii cultural-educati
ve. Manifestările organi
zate pe parcursul săptă- 
mînii și mai cu seamă 
cele din ultima zi — du
minică, 20 mai a.c. — au 
dat consistență acțiunii. 
Pe platoul Luncanilor, în 
vecinătatea cetății dacice 
de la Piatra Roșie, în 
prezența a peste două 
mii de spectatori — ală
turi de localnici au ținut 
să participe și oameni 
ai muncii din Hunedoara, 
Călan, din comunele în- 
venitate — Ion Groza, de 
Ia Muzeul județean, a vor
bit despre istoria acestor 
meleaguri, iar primarul 
comunei, Ieronim Grecu, 
a prezentat realizările no
tabile în activitatea de 
zi cu zi a localnicilor, 
oameni care, prin întrea
ga lor activitate au făcut 
din Boșorod una dintre 
frumoasele și bogatele 
comune ale județului nos
tru.

Timp de mai bine de 
șase ore, pe scena ame
najată pe platou au evo
luat formațiile de dan
suri, taraful și soliștii de 
muzică populară, grupu
rile folclorice și vocale 
din satele comunei. în 
fața spectatorilor au evo-

luat, de asemenea, cîntă- 
reața bănățeană Elena 
Jurjescu, precum și tara
ful, grupul satiric și for
mația de muzică ușoară 
„Selena" din Călan.

• „Orăștioara, șatră 
milenară". Din programul 
săptăminii cultural-edu
cative. desfășurate sub 
acest generic în comuna 
Orăștioara de Sus, am 
reținut ca acțiuni deo
sebit de interesante : sim
pozionul „Comuna noas
tră, vatră milenară a pă- 
mîntului strămoșesc", co
locviul de istorie „200 
de ani de Ia răscoala lui 
Horia, Cloșca și Crișan", 
precum și reușitul specta
col artistic la care și-au 
dat concursul renumitele 
formații de călușeri, ta
raful reprezentativ, gru
purile folclorice și vocale, 
recitatorii, soliștii vocali 
și instrumentiști ai că
minelor culturale din sa
tele comunei — Costești, 
Bucium, Ludești, Orăș
tioara de Sus.

• „Norul" — este titlul 
filmului realizat de cu- 
rînd în județul nostru, 
destinat perfecționării 
pregătirii de specialitate 
a subunităților de gărzi 
patriotice. Noua peliculă 
a fost realizată de cine- 
clubul devean, în colabo
rare cu studioul de film 
al Televiziunii Române, 
după un scenariu de lt. 
col. 
nea 
nel 
fost 
cutul 
Diplan.

Vasile Popa Imagi- 
este semnată de îo- 
Bujor, iar regia a 
asigurată de cunos- 

actor Constantin

Leonița Iorgoni, Mihai Can
dler. Axente Scorobete și 
Ana Merian, care au ter
minat de mult timp pră- 
șituL

„La noi — ne spune Pe
tru Bara, inginenil șef al 
CA.P. Unirea — s-a în
cheiat prima prașilă ma
nuală la sfecla furajeră, 
prașila a doua mecanică și 
erbicidatul la cartofi, unde 
mecanizatorii Gheorghe Bă- 
călete și Dumitru Laver au 
făcut o lucrare de calita
te. Am început prima pra
șilă la porumb. Mecaniza
torul Constantin Coșea, spe
cialistul nostru la acest 
gen de lucrări „merge* cu 
25 ha pe zi. Recoltatul fu
rajelor este aproape înche
iat. Mai avem de cosit 8 
ha din cele 30 cultivate cu 
orz, din care am insilozat 
pînă acum 320 tone".

(Urmare din pag. 1)Notez cu pecete, m bă
taia generoasă o rozelor 
de moi, nume de oameni 
care duc marote. de mu'ți 
ani, pe umerii lor puternici, 
încercați la scoa'-c muncii, 
emblema unea dintre cele 
moi mari ți moi modeme 
uzine de utrioj minier din 
țară. Este doar unul din 
repere e industriei socia
liste hunedorene, ctitorit — 
în fo."no so ce azi - în 
anii cei mai pi mi ai Roma
nței socrc ste, anii de după 
Congresul ol fX-lea ol 
partxi-lui. Și, așa cum ni 
se spunea, drumul „iumpu- 
hri* continuă mai viguros, 
io noi cote de caritate și 
progres tehnic, moi ales că 
in curind aci se vor sărbă
tori importante evenimente 
locale, >ar moi apoi. In 
cinstea celei de a 40-a ani
versări a eliberării patriei 
fi o Congresului al Xlll-lea 
al partidului, colectivul 
IAJ.M. Petroșani vrea să se 
alinieze cu realizări din
tre cele moi bune. In acest 
fel vor să Indndă ți mai 
mult mina minerilor, in an
gajarea comună de a asi
gura patriei 
cărbune.

Produse de calitate, 
livrate operativ 

beneficiarilor
toate fazele de fabricație — 
spune interlocutoarea —, 
apoi, in final, bucată cu 
bucată, astfel ineît nici 
măcar un tricotaj să nu 
iasă pe poarta fabricii chiar 
și cu... îndoieli privind ca
litatea. Așa am reușit ca 
în totalul producției între
prinderii, cea mai mare 
parte să fie de calitatea 
extra și I, cu tendința ca 
întreaga producție să fie 
de această calitate. Aș mai 
vrea să spun că am elimi
nat din munca noastră 
„declasatele". Sigur, însă, 
mai avem rezerve nevalo
rificate, se poate lucra și 
mai bine".

Confecționera Marița 
Mindreanu, care lucrează 
la așa-zisa operație „chet“ 
— aplicarea diferitelor cu
sături, desene, embleme — 
ne spune că a intrat deja 
In conștiința fiecărei mun
citoare grija permanentă 
pentru calitatea produse
lor pentru export. „Dacă 
vedem că la un tricotaj 
ceva nu e în regulă, ne 
atenționăm una pe alta, ca 
lucrul să iasă cît mai bine 

arată interlocutoarea.

SĂPTĂMÎNA
DUMINICA, 27 MAI

• 830 Telescoală: Consultații 
pentru invățămintul serat Baca
laureat *84 — Matematică • 930
Almanahul familiei • 930 De stra
jă patriei • 1030 Viața satului
(parțial color) • 11,15 Muzica pen
tru toți • 11,45 Lumea copiilor • 
12,40 Telefilmoteca de ghiozdan. 
„Pistruiatul". Episodul 1 • 13,00
Telex • 13,05 Album duminica] 
(parțial color) • 1830 Micul ecran 
pentru cei mici. „Cu inima ca raza 
dimineții" — Program de versuri și 
cîntece pionierești dedicate patriei, 
partidului, zilei de 1 Iunie • 18.50 
1 001 de seri • 19,00 Telejurnal (par
țial color) • 19,20 Cintarea României 
(color) • ,r 
„Calculatorul 
Premieră tv. 
filme Unu • 
zicale (color) 
(parțial color) 
programului.

20,00 Film artistic: 
mărturisește" (color). 
Producție a Casei de 

’ 21,30 Varietăți mu-
• 21,50 Telejurnal
• 22,00 închiderea

LUNI, 28 MAI

• 20,00 Telejurnal (parțial color) 
• 20,20 Orizont tehnico-științific • 
20,40 A patriei cinstire • 20,50
Copiii, bucuria vieții • 21,00 Film. 
„Ultima noapte de dragoste" (color). 
Partea a Il-a • 21,45 Stop-cadru pe 
mapamond (color) • 22,00 
folcloric • 22,20 Telejurnal 
Color) • 22,30 Închiderea 
mului.

Tezaur 
(parțial 
progra-

MARȚI, 29 MAI

• 15,00 Telex • 15,05 Clubul ti
neretului • 15,20 Viața școlii • 15,45

dorim ca beneficiarii noș
tri să fie mulțumiți. Și, 
din cîte știm, sînt“.

Am văzut, am înțeles, 
întregul colectiv se preo
cupă stăruitor și respon
sabil de îndeplinirea pla
nului la export. De curînd 
s-au trimis colecții de mo
dele în mai multe țări și 
se așteaptă comenzi.

„De fapt, releva inginera 
Doina Stoica, șefa secției 
confecții, în această lună, 
mai, 80 la sută din produc
ție o livrăm la export. 
Muncitoarele noastre, har
nice și pucepute, între 
care Marinela Stan. Ma
riana Foca. Silvia Aione- 
sei, Raduli Roza, Balint 
Roza, Tine u ța Cataranciuc 
și altele, știu de acum să 
lucreze și repede și bine, 
să-și realizeze ritmic sar
cinile de plan".

în discuține purtate cu 
factorii de conducere din 
fabrică și cu muncitoare 
am reținut și alte preocu
pări și măsuri vizînd rea
lizarea planului și per
fecționarea continuă a 
întregii activități, care au 
făcut ca de la începutul 
anului planul să fie înde
plinit la toți indicatorii, 
calitatea » sa crească cu 
aproape 4 procente față de 
perioada corespunzătoare 
a anului trecut, producti
vitatea muncii — cu a- 
proape 15 la sută, iar 
beneficiile cu peste o ju
mătate milion lei, chel
tuielile totale la 1000 lei 
producție -a fie reduse, 
față de planul pe patru 
luni din acest an, cu 42,5 
lei și cele materiale cu 
12,2 ‘ 'lei.

Aceste i ealizări — re.
leva directoarea întreprin
derii
să le amplificăm 
tinuare, sa 
cu sprijinul 
resort, aprovizionarea teh- 
nico-materialâ, îndeosebi 
cu materii prime de la 
Buzău și B j.oșani, să ac
centuăm și mai mult pe 
calitate și pe 
pentru expoi t, 
care va trebui 
gurați, prin 
perioare de 
cu comenzi 
chiar peste 
nului.

noi avem datoria 
în eon- 

imbunătățim, 
centralei de

producția 
domeniu în 
să fim ași- 

fortaile su- 
speeialltate, 

ia nivelul și 
nivelul pla-

VIITOARE LA TELEVIZIUNE
Sub steagul comunistului destin 
(color) • 1630 Agrozootehnia pe în
țelesul tuturor • 16,20 Desene ani
mate • 1630 Închiderea programu
lui • 20,00 Telejurnal (parțial co
lor) • 2030 Actualitatea in econo
mie • 2030 Împliniri și perspective 
• 2135 Teatru tv. „O întimplare", 
de Horia Lovinescu. Premieră tv. •

•Telejurnal (parțial color) 
Închiderea programului.

MIERCURI. 30 MAI

creația compozitorilor români • 
2135 Cadran mondial (parțial co
lor) • 21,25 Film serial. „Zborul 
Vulturului". Ultima parte (color) • 
2230
22,30

Telejurnal 
închiderea

VINERI,

(parțial eolor) • 
programului.

1 IUNIE

15,00 Telex • 15,05 Copiii, 
Repere tunisie- 
grădina copilă-

bucuria țării • 15,15 
ne • 15,35 Flori in 
riei • 15,50 La volan • 16,00 Emi
siune în limba germană (parțial co
lor) • 16,30 închiderea programului 
• 20,00 Telejurnal (parțial color) * 
Sub semnul anului jubiliar • 20,20 
Actualitatea în economie • 20,30
Din inimi de copii, dragoste și re
cunoștință. Cop.ii, primăvara țării. 
Program artistic literar-muzical- 
coregrafic (color) • 21,15 Film ar
tistic. „Alarmă în Deltă" (color). 
Producție a Casei de filme Trei • 
2230 
22,30

15,00 Telex • 15,05 Consultații•
sprijinul invățămintului politico- 

ideologic • 1530 Copiii, florile vie
ții. Emisiune de Mersuri • 1530
Emisiune in limba maghiară (par
țial color) • 1630 închiderea pro
gramului • 20,00 Telejurnal (par
țial color) * Sub semnul 
jubiliar • 2030 Actualitatea 
nomie • 20,35 Socialismul 
știința țării • 20,55 Film 
„Cele patru zile ale orașului Nea- 
pole". Producție a studiourilor ita
liene • 2230 Telejurnal (parțial co
lor) * Sport • 22,30 închiderea 
programului.

in

anului 
in eco- 
în con- 
artistic. Telejurnal (parțial color) • 

închiderea pr< gramului.

SlMBATĂ, 2 IUNIE

1330 Telex • 13,35 La sfîrșit

JOI, 31 MAI

• 15,00 Telex • 15,05 Agronomia 
tv. Factorii care influențează 
nrea efectivului de taurine • 
Studioul tineretului. 1 Iunie — 
internațională a copilului • 
Desene animate • 16,30 închiderea 
programului • 20,00 Telejurnal
(parțial color) • 20,20 Actualitatea 
în economie • 20,35 Copiii din 1984 
• 20,45 Alfabetul bucuriei (color). 
Program de cîntece pentru copii din

spo- 
1530 
Ziua 
16,20

•
de săptâmînă (parțial color) • 16.20 
Orașe italiene • 16 10 Mai, cronica 
evenimentelor politi'*e • 17,00 în
chiderea programul”! • 19,00 Tele
jurnal (parțial color) * Sub semnul 
anului jubiliar • 1°20 Noi și copiii 
noștri. Voci de P’-ț-”ăvară • 19.35 
Sub cupola circul»? • 19,50 Tele- 
enciclopedia • 20,2'1 Film serial, 
„Un august în flăcări" • 21,10 Va
rietăți™ varietăți C'-Mor) • . 22,10 
Telejurnal (parțial color). • 22,20 
Melodii de neuitat 'color) • 2?,0v 
închiderea pro; -amv'ui.



vizita de prietenie în tara noastră a președintelui 
Republicii Togoleze, Gnassingbe Eyadema

U. F. E.T. ORĂȘTIE

ÎNCADREAZĂ

OASPETE AL UNOR UNITĂȚI ECONOMICE 
Șl DE CERCETARE

Președintele Republicii 
Togoleze, general Gnassing
be Eyadema, a vizitat, în 
cursul dimineții de joi, u- 
nități economice și de 
cercetare din județul Pra
hova și din municipiul 
București, prilej pentru 
oaspete de a cunoaște noi 
aspecte ale dezvoltării e- 
conomice a țării noastre, 
progresele făcute de 
România pe calea moder
nizării continue a indus
triei și agriculturii.

La Asociația mtercoope- 
ratistă pentru creșterea și 
îngrășarea tineretului tau
rin de la Bărcănești, crea
tă prin participarea a zece 
cooperative agricole de 
producție în scopul spori
rii producției de carne a 
județului, gazdele au pre
zentat evoluția agriculturii 
județului, preocupările pen
tru creșterea producției ve
getale și animale. în acest

cadru au fost evidențiate 
preocupările existente în 
cadrul asociației intercoo- 
peratiste de la Bărcânești 
în promovarea unor teh
nologii de creștere și In- 
grășare a animalelor de 
mare eficiență economică.

Șeful statului togolez a 
avut cuvinte de apreciere 
la adresa muncii agricul
torilor de aici, rezultate
lor obținute.

în continuare a fost vi
zitată întreprinderea „1 
Mai* Ploiești unitate re
prezentativă a industriei 
constructoare de mașini

La sosire, oaspetele a 
fost salutat de președinte
le Consiliului popular ju
dețean. Virgil Cazacu, de 
Steiian Teodorescu. adjunct 
al ministrului construcții
lor de mașini de repre
zentanți ai conducerii în
treprinderii, care i-au urat 
un cald

Prezentind profilul și e- 
voluția unității, directorul 
întreprinderii a relevat dez
voltarea puternică a bazei 
tehnico-materiale, în spe
cial in ultimele două de
cenii. ca urmare a grijii 
permanente manifestate de 
conducătorul partidului și 
statului nostru. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a spri
jinului acordat în direcția 
Înzestrării acesteia cu u- 
tilaje de mare tehnicitate.

In continuare, au fost 
vizitate diferite sectoare de 
muncă. Cu deosebit interes 
a fost urmărită fabricația 
utilajelor miniere de exca
vat cărbune la suprafață, 
adevărați giganți ce asigu
ră, prin mecanizarea com
pletă a lucrărilor, o mare 
productivitate a muncii.

Vizita s-a încheiat pe o 
platformă în aer fiber, 
unde s-a putut urmări de
monstrația punerii în po
ziție de lucru a unei sonde 
autoridicătoare

Ultima unitate

fost Institutul de cercetări, 
proiectări și inginerie teh
nologică pentru mecaniza
rea agriculturii de la Bă- 
neasa.

Arătînd că 
lectiv de aici 
in înfăptuirea 
ți indicațiilor

ai partidului, to- 
Nicolae Ceaușescu. 
modernizarea con
sistentei de mașini

întregul co- 
este angajat 
orientărilor 
secretarului

• SORTATORI, pentru masa lemnoasa la 
depozitul final Orăștie.

FABRICA DE PRODUCȚIE INDUSTRIALĂ 
MICĂ Șl PRESTĂRI SERVICII HUNEDOARA 

str. Ecaterma Varga nr. 3, telefon 12933,

zitată a

EXECUTĂ URMĂTOARELE LUCRĂRI :

— • —_ • —

baze comune de

ÎNCADREAZĂ

str. Lenin nr. 8, telefon 17018,

a activității, 
unui cadru 
de lucru ca-

I. C. R. M. DEVA

și propunerile 
de România la 
continuă să se 
deosebită aten-

generai 
varășul 
privind 
tinuă a 
și utilaje agricole, directo
rul institutului. Pavel Ba- 
biciu, a prezentat în cadrul 
unei cuprinzătoare expo
ziții. rezultate "btinute în 
această direcție.

Șeful statului togolez a 
urmărit cu atenție explica
țiile gazdelor, exprimîn- 
du-și interesul pentru rea
lizările specialiștilor ro
mâni în domeniul mecani
zării agriculturii.

în încheierea vizitei, 
oaspetele a mulțumi» pen
tru primirea ce i-a fost re
zervată și a dat o înaltă 
apreciere succeselor obți
nute în acest domeniu.

timplârie : corpuri suspendate, măști 
chiuvetă, lăzi scule auto și mobilier pen
tru instituții;
vulcanizare auto, moto, velo;
colecționare și remedieri baterii acu
mulatori auto;
confecționai covoare manual;
spăiaf chimic, festonat, franjurat covoare; 
picturi pentru goblenuri;
tablouri în ulei.

Schimb de mesaje la nivel înalt 
româno—columbian

BOGOTA 24 (Agerpres). 
— Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socia
liste România, au fost 
transmise președintelui Co
lumbiei, Belisario Betan- 
cour Cuartas, un călduros 
mesaj de salut, urări de 
sănătate și fericire perso
nală, de pace și prosperi
tate poporului columbian 
prieten.

Mulțumind cu deosebită 
căldură pentru mesajul 
primit, președintele Colum
biei a rugat să se transmi
tă președintelui României, 
în numele guvernului co
lumbian și al său personal, 
calde urări de sănătate și 
fericire personală, împreu
nă cu cele mai bune urări 
de progres și bunăstare

pentru pope 
ten.

Șeful statului cc 
a dat o înaltă ap 
politicii externe a Româ
niei, caracterizată printr-o 
poziție activă în favoarea 
păcii și colaborării inter
naționale, promovată cu 
consecvență de statul ro
mân, de președintele 
Nicolae Ceaușescu.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
de către președintele Co
lumbiei a delegației par
lamentare române, condu
să de Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări 
Naționale care, la invitația 
Congresului Național al 
Columbiei, a întreprins o 
vizită oficială în această 
țară.

Poziția și propunerile României 
ia Conferința de la Stockholm se bucură 

de deosebite aprecieri
4 24 (Ager- 
ezbaterile și 

intîlnirile care au loc la 
Stockholm, numeroase de
legații participante Ia con
ferința pentru măsuri de 
încredere și securitate și 
pentru dezarmare in Eu- 

ubliniază răspunde- 
* revine uccstui itn- 
forum european în 
de oprire a dete- 
situației internațio- 
de revenire la o 

de destindere, coo- 
și bună înțelegere

ropa 
rea c 
portant 
efortul 
riorării 
nale și 
politică 
perare 
între state.

Multe delegații, printre 
care delegația română și 
cele ale Danemarcei, Polo
niei, Canadei, au formulat 
sugestia de a se trece la o

nerul Bărbăteni 2—1; Preparatorul Petri- 
la — Minerul Uricani 4—1; Autobuzul 
Petroșani — Preparatorul Lupeni 7—7 ; 
C.F.R. Petroșani — Sănătatea Vulcan 
2—1.

SPORT iJ; | SPORT I 
I

CAMPIONATUL JUDEȚEAN DE 
FOTBAL

SERIA VALEA MUREȘULUI

Rezultate: Constructorul Huned. — U- 
nirea Zam 7—1; Recolta Băcia — Dacia 
service Huned. 2—1; Voința Ilia — Stre
iul Simeria Veche 2—1; Foresta Orăștie 
— Streiul Boșorod 4—0; C.F.R. Simeria — 
Minerul Teltuc 6—1; I.M.C. K?cea — Oxi
genul Huned. 2—2; Metalul Crișcior — 
Mureșul Pricaz 2—1.

CLASA M E N T U L
1. C F.R. Șimeria 25 20 3 2 94—13 43
2. Constr. Iluned. 25 15 5 5 74—21 35
3. Voința Ilia 25 15 5 5 50—21 35
4. Streiul Sim. V. 25 13 4 8 43—20 30
5. Oxigenul Huned. 25 10 7 8 57—40 27
6. Metalul Crișcior 25 11 5 9 47—35 27
7. Recolta Băcia 25 8 8 9 42—44 24
8. Unirea Zam 25 10 3 12 39—70 23
9.' Foresta Orăștie 25 8 fi 11 35—51 22

10. Dacia serv; ild. 25 . 8 6 11 37—54 22
11. Mureșul Pricaz. 25 8 4 13 25—65 20
12. I.M.C. Bîrcea 25 6 4 15 34—54 16
13. Minerul Teliuc • 25 4 6 15 30—70 13
tal. Streiul Boșorod 25 5 2 18 24—78 12

1 punct.

1. Minerul Uricani 19 17 0 2 66—14 34
2. Parîngul Lonea 19 14 2 3 64—17 30
3. Preparat. Petrila 19 12 0 7 63—27 24
4. Avîntul Hațeg 19 11 2 6 41—21 24
5. Hidromln Petr. 19 10 2 7 45—26 22
6. Preparat. Lupeni 19 10 1 8 46—44 21
7. Măgura Pui 19 8 2 9 36—41 18
8. C.F.R. Petroșani 19 6 2 11 26—38 14
9. Autob. Petroș. 19 6 2 11 43—56 14

10. Min. Bărbăteni 18 5 1 12 20—46 11
11. Minerul Boița 19 4 0 15 22—85 8
12. Sănăt. Vulcan 18 3 0 15 14—66 6

Etapa viitoare: Avîntul Hațeg — C.F.R. 
Petroșani; Sănătatea Vulcan — Autobu
zul Petroșani; Preparatorul Lupeni 
Preparatorul Petrilâ; Minerul Uricani —■ 
Parîngul Lonea; Minerul Bărbăteni — 
Măgura Pui; Minerul Boița — Hidrpmin 
Petroșani.

Turneul de calificare de la Deva♦ Echipă penalizată cu

Etapa viitoare: Unirea Zam — Metalul 
Crișcior; Mureșul Pricâz — I.M.C. Bîrcea; 
Oxigenul Huned. — C.F.R. Simeria; Mi
nerul Țeliuc — Foresta Orăștie; Streiul 
Boșorod — Voința Ilia; Streiul 
Veche — Recolta Băcia; Dacia 
Huned. Constructorul Huned.

Simeria 
service

Ieri, în turneul de volei feminin, zonal, 
de calificare, de la Sala sporturilor din 
Deva, s-au înregistrat rezultatele: Corvi- 
nul Dacia Deva — Electrica Arad 3;—0; 
Electronica Bistrița — Vulturii Textila 
Lugoj 3—1. După două zile, clasamentul

SERIA VALEA JIULUI
Rezultate: Hidronim Petroșani 

vîntul Hațeg 0—0; Măgura Pui 
nerul Boița 3—0; Parîngul Lo’fiea - Mî-

EXECUTA LA COMANDĂ, la adresa N. Băl- 
nr. 9, telefon 11883 :
argăsit, vopsit, tuns piei diverse și con
fecții din blanuri;
curățat, vopsit haine piele și blană; 
spăîat covoare;
spălătorie;
reparații lenjerie.

fază nouă 
prin crearea 
corespunzător 
re să permită discuții de 
fond și negocieri concrete 
asupra propunerilor pre
zentatei în scopul identifi
cării unei 
acord.

Poziția 
promovate 
conferință 
bucure de 
ție și apreciere atît în ca
drul lucrărilor acesteia, cît 
și din partea opiniei pu
blice internaționale. Refe- 
rindu-se la setul de pro
puneri prezentat de țara 
noastră încă la începutul 
lucrărilor, ca și la activi
tatea pe care o desfășoară 
România la conferință, șe
ful delegației Austriei de
clara recent că acestea sînt 
„încă o expresie a rolului 
tradițional activ jucat de 
România în 
destinderii și 
mării.

Influentul 
kholms Tidningen' 
într-un articol, ca 
tleutre și nealiniate să ac
ționeze împreună cu Româ
nia pentru trecerea la o 

i în activitatea
Stoc-

problemele
aleI

I
**
I
Inia peiu.ru 

fază nouă
* Conferinței de la —„ 
I kholni — aceea a dialogu- 
’ lui și negocierilor con

structive, pentru realizarea 
unor pași concrețl în direc
ția restabilirii și dezvoltă
rii încrederii reciproce în
tre națiuni, a promovării 
securității și dezarmării pe 
continentul european.

Un alt ziar suedez 
mare tiraj, „Svenska Dag
bladet", a publicat inter
viul unui grup de repre- 

Izentanți ai partidelor eco- 
logiste din R.F.G., Suedia, 

J Austria și din alte țări eu- 
| ropene, în care, sub titlul 

„Aprecieri pentru Româ
nia", sînt reproduse consi
derentele pozitive ale aces-

dezar-

ziar „Stoc- 
sugera, 

țările

• LUCRĂTORI GESTIONARI
• PAZNICI - bărbați
Condițiile de încadrare în conformitate cu 

Legea 22/1969, Legea 12/1971 și Legea 57/ 
1974.

Pentru funcția de lucrător gestionar, con
cursul se va ține la data de 12 iunie a.c., la se
diul întreprinderii.

I*
I*
I
w

I*
IA

I

de

ANIVERSARIpublicitate
Lugoj, telefon 14331. Ofer re
compensă. (S33>

aei Cil util" ȚJvZiVivțJ Ulv clyvo" 
Itorâ la adresa propunerilor 

tării noastre. Se scoate înțării noastre. Se scoate în 
relief, totodată, hotărîrea 

, României de a nu spori 
' cheltuielile sale militare 
I pînă în 1985, ca. exemplu . 
» de măsură unilaterală prin ,

I

• Vînd Dacia 
bord 38 000 km. 
21919. (810)
• Vînd Dacia 

capitală. Deva, 
după orele 10. (790)
• Vind Trabant 601, la bord 

37 000 km. Deva, telefon 23944.
(796)

• Vind Trabant 601. Deva, 
telefon 28029, după orele 16.

(834)
• Vind urgent garsonieră. 

Deva, ultracentral și casă 
(grădină). Vărădia. Telefon 
Deva, 14657. (835)

PIERDERE
• Pierdut un cal sur, un 

cm negru, una miază matu-

V IN Z A R I
1300 Lux, 
Deva, telefon

1100, reparație 
telefon 16631,

9 Acum, cind Întorci cea 
de a 50-a filă a albumului 
vieții tale, vilcean Aurel, so
ția și Ir inel iți urează „La 
mulți ani (C 1)
• Cu ocazia aniversării zi

lei de naștere, colegii de mun
că de la U.C.A. Deva urează 
tovarășului Butaș TeofU, mul
tă sănătate și fericire. (938)

DIVERSE

se prezintă astfel: 1. Corvinul Dacia De- I care, statale pot contribui
va 4 p. ; 2. Electronica 3 p. ; 3. Electrica J la stăvilirea cursei înar-
3 p., 4. Vulturii 2 p. > mărilor și la înfăptuirea

Azi au loc, de la orele 16, meciurile j < unor măsuri concrete de,
Electrica — Electronica și Vulturii — J dezarmare, ta primul rtad J negfU ______
Corvinul. - - - I de dezarmare nucleară. .I'n sto* în frunte.

• Absolvenfii liceelor de 
fete și băieți din Deva, cla
sele 11, promoția 1954, sînt in
vitați șl pe această cale să 
participe Ia festivitatea prile
juită de aniversarea celor St 
de ani do Ia absolvire, găz
duită de Liceul „Decebal“, in 
2 iunie 1984, ora 9. (769)
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