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Muncind in ordine și disciplină,
I

bine organizat, producția 
de minereu de fier crește

Cînd am plecat în do
cumentare la sectorul mi
nier Teliuc știam că mi
nerii de aici au realizat 
de Ia începutul anului o 
producție suplimentară de 
minereu de fier brut de a- 
proape 9 000 tone. In drep
tul altor doi indicatori de 
bază înscriseseră depășiri: 
1 900 tone metal în mine-

nu de multă vreme mutată 
în lăcaș nou.

— Dar încă nu are cde 
mai bune rezultate — ține 
să precizeze, autocritic, to
varășul Moise Petrescu. 
Brigadierii Gbeorghe Ichim. 
Ștefan Năstase. Nicolae 
Pataki. Ștefan Onute în
scriu în fiecare schimb 
plusuri de producție. Dl-

IFftQPVCWSl FEZiCĂA
REAUZAEA EXEMPLAR. Z! DE Z!

reu de fier brut și 4,5 la 
sută la productivitatea 
muncii.

Ne oprim la dispecera
tul minei. Subinginerul 
Gheorghe Hăzulea ne oferă 
și alte amănunte legate de 
munca minerilor de la Te- 
liuc.

—La mina centrală, mi- 
na-est .și la carieră, cele 
mai multe abataje rapor- 

"*■  tează depășirea sarcinilor 
extracției de minereu de 
fier. Se muncește din plin. 
Astăzi, de pildă, toate 
schimburile au dat mine
reu de fier în plus.

SECTORUL 
MINIER TELIUC

mai sînt și uni 
scriu minUsu-i: 
Chiriac. Mircea 
Gheorghe Bcdtt

Ne oprim o clipă la pa
noul de onoare al acuacC 
Numele celor meoțîoaaCi 
de secretarul cocnjtetslc

rea

de partid sin: intr-adrvâ*  
la loc de onoare. 1173 to
ne minereu dt fier a ex
tras peste pian Nicolae Pa
taki cu ortacii lai Ștefan

drnea și dzsc 
care sdxab 
toare peatru

r
GH l SEGtEA

■ S-ai
împreună cu maistrul 

Moise Petrescu, secretarul 
comitetului de partid, a- 

‘ jungem la mina centrală, 
\t ____________________________________

Onuțe are 2S8 tone.
Gheorghe Ichim 159 

— De ce unele b 
minerești nu țin

Rîu Mare-Retexat. .„Fereastră spre barajul viitorului lac 
de acumulare. Foto N. GHEORGHIU

Vizita de lucru a tovarășului
Nicolae Ceaușescu 

în întreprinderi din Capitală
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
a efectuat marți, 29 mai. 
o vizită de lucru în între
prinderi constructoare de 
mașini din Capitală.

Secretarul general al 
partidului. însoțit de tova
răși din conducerea de 
partid și de stat a analizat 
modul în care se înfăp
tuiesc procnnele de diver
sificare. modernizare și 
specializare a producției, a 
indicat o serie de măsuri 
privind sporirea volumului 
producției. Îmbunătățirea 
parametrilor tehnici și cali
tativi aî acesteia, cores
punzător cerințelor actua
lei etape de dezvoltare a 
economiei naționale. exi
gențelor competitivității pe 
piața extoraâ.

Prima unitate vizitată

» ea ti La toare. Tovarășul
Nâcolae Ceaușescu a fost 
inttmpinat ca deosebită 
căldură de un mare număr 
de oameni k muncii care 
aa ținut să exprime sen- 
tiwetiArlz de dragoste și 
prețuire față de conducă
torul partidului și statului 
aoahru. pudimda lor re- 
i—n*î»'i  pentru activita
tea acobosito desfășurată 
to vederea infioririi con- 
tiMe a patriei noastre 
socialists

cialiștii din domeniul cer
cetării, proiectării și fa
bricației de ventilatoare de 
uz industrial s-a axat pe 
principalele probleme ale 
dezvoltării și modernizării 
întreprinderii, ale sporirii 
eficienței întregii activități 
in acest sector de pro
ducție.

Directorul întreprinderii 
a informat despre activita
tea și rezultatele obținute 
de colectivul unității, mo
dul cum s-a acționat în 
vederea sporirii producției 
de ventilatoare și diversi
ficarea tipodimensiunilor, 
in funcție de solicitările 
-părute în diferite ramuri 
industriale.

în cadrul unei expoziții 
uprinzînd cele mai noi 

realizări în acest domeniu, 
sînt evidențiate preocupă
rile specialiștilor din pro
iectare și producție pe linia 
asimilării a noi tipuri de 
ventilatoare, centrale de 
ventilatoare și aspiratoare 
industriale de gaze și praf, 
caracterizate prin para
metri tehnici și calitativi 
superiori.

Pe parcursul vizitării 
principalelor secții produc
tive, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i-au fost prezen
tate măsurile tehnice me
nite să contribuie la îmbu
nătățirea fluxurilor de pro
ducție, la sporirea produc
tivității muncii, la reduce
rea continuă a consumu
rilor materiale.

Apreciind că. in ansam
blu. cantitatea de metal

utilizată la realizarea ven
tilatoarelor din fabricația 
curentă este încă ridicată, 
secretarul general al parti
dului a cerut să se facă 
analize comparative cu 
produse similare existente 
pe plan mondial. Remar- 
cînd că în unele sectoare 
de producție se efectuează 
un volum mare de opera
ții manuale, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a indi
cat să fie regîndite tehno
logiile de fabricație, astfel 
îneît să se asigure o pro
ductivitate corespunzătoa
re, iar adaosurile de pre
lucrare să fie cit mai mici.

Conducătorul partidului 
și statului nostru a cerut 
să fie extinse mecanizarea 
și automatizarea prelucră
rilor mecanice, concomi
tent cu modernizarea stan
durilor de probe, să se ia 
măsuri pentru dotarea cu 
mașini și utilaje perfecțio
nate a secțiilor productive. 
Totodată, să se acționeze 
neîntirziat pentru crearea 
unor condiții de lucru cit 
mai bune, pentru păstra
rea curățeniei și ordinii în 
toate sectoarele.

în cursul vizitei, au fost 
examinate proiectele de 
amplasare a noilor capaci
tăți de prodîicție.

Secretarul general al 
partidului a arătat că în
noirea concepției în ma
terie de ventilatoare este 
legată de asigurarea unei 
baze tehnice corespunză-

(Continuare in pag. a 4-a)
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CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ

La întreținerea culturilor —*

toată suflarea satelor

BAcia - cta dh satul de 
reședință și rea din Tfcn- 
pa — sini cultivate 65 ha 
cu sfeclă, 96 ba cu car
tofi. 169 ha cu pmrnb. 
la care se adaugă cultu
rile din grădinile de legu
me ce ocupă împreună o 
suprafață de peste 180 ha

Discutăm cu Traian Cris
tei, secretarul comitetului 
comunal de partid, prima

ri comune Bâciorul comunei:
— în această perioadă 

— ne spune înt&riocuto-

multă tresoa. vrmc

culturilor — cea mai im- 
portantă lucrare a acestor 
zile.

— Cum s-a implicat co
mitetul comunal de partid 
și consiliul popular în burta 
desfășurare a prășitului ?

— Cu toată răspunderea, 
în lumina orientărilor și 
indicațiilor cuprinse în cu- 
vîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, și a che
mărilor din Hotărîrea- 
Apel a plenarei Consiliu
lui Național al Agricultu
rii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Gospodă

pentm 3 permite tuturor 
locuitorilor satului să iasă 
la Incrtl in Hmp

La Cooperativa agricolă 
din Băcia Întreținerea cul
turilor prăsitoare cunoaș
te o puternică mobilizare 
de oameni. Marți. 29 mai 
ac, la prașila sfeclei, po
rumbului și morcovilor au 
luat parte peste 150 de 
cooperatori. în frunte au 
fost Torok Ludovic. loan 
Gherman, Kiss Rozalia. 
Dionisie Muntean. Silvia 
Drijman, Bucura Iosif, 
Adam Dînșoreanu și alții. 
La unitatea la care ne

referim. pină in prezent
au fost prășite 18 ha cu 
sfeclă. 10 ha cu ceapă. 10 
ha cu rădăcinoase ș.a. Evi
dent, prașila manuală a 
culturilor se află abia la 
irscepet, dar — cum ne 
spunea Ioan Barb, pre
ședintele cooperativei agri
cole de producție — lucra
rea se va intensifica în 
zilele următoare asigurîn- 
du-șe condiții pentru ca ea 
să se încheie în decurs de 
3—l zile.

La cooperativa agricolă 
de producție din Tîmpa 
discutăm cu Doina Vră- 
biescu. inginerul șef al uni- 
tății.

— întreținerea culturilor 
este cea mai importantă 
lucrare a acestor zile. Cum 
participă locuitorii satelor 
la buna ei desfășurare ?

— în fiecare zi vin la
lucru circa 120 de coope
ratori. deci marea majo
ritate a cetățenilor din
Tîmpa și Totia. După-
amiază vin și cei ce lu
crează in industrie. Mi-ar 
fi greu să-i numesc pe cei 
mai harnici, că-s foarte 
multi. în orice caz prin
tre aceștia se numără

TRAIAN SONDOR

(Continuare in pag a 3-o)

Câutători ai noului,

promotori
------------- ? 

ai progresului / ------------- -

Premieră la.„
- i ț :

laminor
O clipă de răgaz la la

minorul de sirmâ rtr. I al 
C.S. Hunedoara, Clipa di
naintea unui important e- 
veniment pe fluxul de fa
bricație al „sirmei de Hu
nedoara", Stăm de vorbă 
cu șeful atelierului, ing. 
Eugen Moldovan :

— Ce se întîmpiă ? Oa
menii par nerăbdători, emo
ționați...

— în citeva minute se 
vor pune in funcțiune, în 
premieră pe țară, cele din
ții mașini românești de le
gat colaci de sirmâ. Spe
cialistul nostru, Pascu Popa, 
lăcătuș fa întreținerea me
canică a laminorului, toc
mai a terminat ultimele ve
rificări. Două mașini sini 
gata de start. Să mergem 
pe platformă, să nu pier
dem momentul.

Sus, agitație. De-o par
te și de alta a benzii care 
duce sirma in colaci, își 
caută locul mai multi mun
citori. Sint nerăbdători. Aș
teaptă...

LI VIU BRAICA

(Continuare în pag. a
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40 de ani de profunde prefaceri socialiste'

mui^ca nou create
!

Sub conducerea partidului
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CREȘTEREA PRODUCȚIEI GLOBALE
INDUSTRIALE

z 1.
JO-L-

Creșterea de aproape ț*  Ș*>  « 
dustriale a iudețufau • ~ 
gător adevărul că econ 
temeinic pe duectidc pri 
Xi-lea și ai XJI-iec aie 
materii prime și energetice 
superioare, de energie etectrrcâ ș» de

PROGRAM GRANDIOS DE NVESTHll

dî- 
po
un

P«-

Dezvoltarea economică a jude:- - 
versificarea producției sale n-or f fest 
sibile dacă nu ar fi fost susținute de 
program de investiții care a atins n 
rioada ce a urmat congreselor al XI- ea 
și al Xll-lea ale partidului niveluri dintre 
cele mai ridicate :

9 Investiții pentru industrie : 54 MILIAR
DE LEI (o medie anuală de peste 5 
miliarde lei) ;

Q Investiții pentru agricultură : 3 
LIARDE LEI.

in
dețului este de 2,2 ori mai mare decit ceea 
ce aveam în 1974. Deosebirea intre ce. 
doi „poli" ai perioadei, în ceea ce privește 
calitatea mijloacelor de producție este net 
în favoarea ultimului. Această creștere ca
litativă permite aplicarea unor tehnologii 
moderne, înalt productive și de eficiență în 
toate ramurile economico-sociale ale jude
țului.

- 1983

)

DINAMICA DESFACERII MĂRFURILOR

în raport direct cu veniturile familiilor, cu puterea de 
cumpărare a acestora, desfacerea de mărfuri s-a dublat 
în acest interval..

ț 1
ț Cei 40 de ani de eră nouă, deschisă de i 
\ istoricul August 1944, au însemnat și pentru i 
ț oamenii și așezările hunedorene, ca pentru» 
' întreaga ‘ară, ani de mari și profunde pre- ’ 
) faceri socialiste. Oricare perioadă o luăm) 
' ca referință din aceste patru decenii, este ) 
’ mult superioară celor ce au precedat-o. . 
'intre acestea, deceniul 1974—1984 este oț 

perioadă caracterizată prin cele mai mari ț 
) •■ecliză'-i în toate domeniile de activitate. ț 
1 Definitorie pentru județul Hunedoara în ț 
' decen pe care l-am luat de referință din ț 
' ce 40 de on care au trecut de la victoria ț 
Revolutei de e! berare socială și națională,) 
| antifascista și onb'imperialistă a fost gri- J 

a deosebită de care s-au bucurat oamenii »
. săi — •"nea. sidenjrgiști, energeticieni, con- ’ 
. structori, târoni — din partea partidului și ) 
4 statului, a secretarului general al partidu- ) 

_ tovarășe' N co’oe Ceausescu. Din grija ? 
ț ocecstc csa cu"~ arată și pagina de față, . 
I s-Ou născut industrii noi, s-au făurit oameni i 
ț noi co'e ’■'•ăptuiesc neabătut politico parti- ț 
ț d- - de transformare socialistă a țârii, de ț 
\ yoc>j so'e o ei in rindul țărilor mediu dez- ț 
ț vorate. de inointare spre făurirea celei mai ț 
' uBtane orind'jiri — comunismul. )
4

i

SPORîREA PRODUCȚIEI GLOBALE 
AGRICOLE

SE ÎMBOGĂȚEȘTE ZESTREA 
FONDURILOR FIXE

1984, valoarea fondurilor fixe ale ju-

Ml-

r 1973

CULTURA - BUN AL TUTUROR 
OAMENILOR MUNCII

Beneficiul culturii aparține astăzi unor ma
se largi de oameni. Cuprinderea largă de ca
re se bucură Festivalul național al muncii 
și creației „Cîntarea României" în județul 
Hunedoara este unul dintre argumentele 
pe care se sprijină acest adevăr. Prin efor
turile financiare ale statului, la baza mate
rială existentă s-au adăugat :
• două case de cultură cu 1000 de 

locuri ;
• 22 de cluburi și cămine culturale cu 

3390 de locuri ;
• 5 cinematografe cu 2400 de locuri.

NUMĂRUL DE LOCURI DE MUNCĂ 
NOU CREATE

Peste 46 000 de locuri noi de muncă înseamnă un ve
nit in plus in tot atitea familii, înseamnă creșterea neîn
treruptă a bunăstării materiale și spirituale a oamenilor 
muncii.

INDUSTRII SI RAMURI 
INDUSTRIALE NOI

Industria cimentului
Industria încălțămintei, confecțiilor, 
și tricotajelor
Industria mătăsii artificiale 
Exploatarea cuarțului și a bauxitei

ASISTENTA MEDICALĂ 
LA COTE ÎNALTE

• Unități de asistență medicală puse în 
funcție :

• două spitale cu un total de 900 de 
locuri și o extindere de 100 locuri ;

• 3 policlinici ,*
• 21 de dispensare ;
• 18 creșe cu 1 820 de locuri.
S Numărul medicilor a crescut de la 

699 în 1973, la 1004 în 19^4, unui 
medic revenindu-i pentru îngrijire 546 
de locuitori.

SPOREȘTE BAZA MATERIALĂ 
A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI

învățămintul a cunoscut în acest interval 
orientări noi, superioare, în cadrul său ac
centul punîndu-se tot mai mult pe integra
rea lui cu viața economică și socială.

Baza materială a sporit simțitor. Au 
construite :
• 597 săli de clasă ;
• 36 ateliere școală ;
S 15 laboratoare școlare ;
• 21 de grădinițe.

nari 
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LOCUINȚE CONSTRUITE

ifost

între
max

pora 
de
Tzoh 
ama1! 
vest.

Amploarea pe care a cunoscut-o în deceniul 1974- 
1984 sistematizarea orașelor și construcția de locuințe a 
făcut ca astăzi problema locuințelor să fie in linii mari 
tezolvată in județul nostru.

41252 apartamente 
și locuințe individuale
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Atenție constantă față de cererile 
si sesizările oamenilor muncii
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Sesiune de examene la I. M. Petroșani

Cînd efortul este
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De curînd, biroul Comi
tetului municipal de partid 
Deva a inițiat o consfătui- 
re de lucru cu cadrele care 
se ocupă de evidenție
rea și soluționarea proble
melor ridicate de oamenii 

. muncii prin scrisori și au
diențe.

Prin scrisorile adresate 
organelor de partid, de sin
dicat și de stat, oamenii 
muncii și-au exprimat a- 
cordul deplin față de ho- 
tărîrile adoptate și măsu
rile întreprinse privind 
îmbunătățirea activității în- 
tr-un mare număr de do
menii ale producției mate
riale și deservirii popu
lației, ale perfecționării re
lațiilor sociale.

Consfătuirea a relevat 
faptul că numărul scriso
rilor, sesizărilor și audien
țelor se află în scădere, a- 
ceasta datorată perfecțio
nării legăturii organelor de 
partid, de stat și de masă 
cu oamenii muncii, soluțio
nării în unități a proble
melor ridicate de oamenii 
muncii.

Un factor de îmbunătă
țire a activității în acest 
domeniu îl constituie in
tensificarea muncii de 
control și îndrumare pe li
nie de partid, sindicat și 
U.T.C., în cadrul cărora 
multe din problemele ma
jore ale organizării produc
ției și a muncii, ale apli
cării legislației raporturi
lor de muncă sînt soluțio
nate pe loc. Organizațiile 
de partid, sindicale, consi
liile oamenilor muncii con
lucrează mai activ și mai 
eficient pentru materiali
zarea propunerilor și su
gestiilor avansate de oa
menii muncii.

Din analiza conținutului

problemelor ridicate în 
scrisori și audiențe s-a re
marcat că principalele pro
bleme de interes general 
abordate de oamenii mun
cii au condus la perfecțio
narea activității economi- 
co-sociale, a organizării 
producției și a muncii îm
bunătățirea tehnologiilor 
de producție, creșterea 
productivității muncii, eco
nomisirea materiilor prime, 
materialelor, energiei și 
combustibililor, recuperarea 
și refolosirea unei canti
tăți sporite de subansam-

în activitatea 
de partid

ble și piese, întărirea spi
ritului de răspundere, or
dine și disciplină în mun
că.

Pe baza sesizărilor oa
menilor muncii au fost so
luționate o seamă de pro
bleme la I.M.C. Bîrcea, în
treprinderea de lianți, uni
tățile miniere, în dome
niile producției mici, trans
porturilor și comerțului. 
Pornind de la aceeași sur
să, la cooperativele agri
cole din Șoimuș, Cristur și 
Vețel au fost descoperite 
pagube aduse avutului ob
ștesc, au fost stabilite res
ponsabilitățile. și recupera
te pagubele produse.

O altă categorie de pro
bleme supuse atenției or
ganelor de partid, de staț, 
și comerciale se referă la 
repartizarea uneori neco
respunzătoare a fondului 
de marfă destinată popu
lației, abateri ale unor lu
crători din comerț — ser-

preferențială, 
cu suprapreț, 
și furturi din

vînza- 
delapi- 
avutul

vire 
rea 
dări 
obștesc. Asemenea stări de 
lucruri au fost semnalate 
la unele unități ale I.C.S. 
Alimentara, I.C.R.A., I.C.S. 
Industrial. I.C.S.A.P.. la 
cîteva unități de croitorie, 
reparații de obiecte cas
nice etc.

Consfătuirea a relevat, 
în același timp, că există 
încă unele probleme pri
vind modernizarea, ame
najarea și întreținerea u- 
nor drumuri, străzi, alei, 
trotuare și zone verzi, în
treținerea spațiului locativ, 
calitatea necorespunzătoa
re a unor lucrări de con
strucții și reparații 
spațiului locativ.

Un important număr de 
sesizări vizează deficiențe
le din domeniul transpor
tului în comun, spre și din
spre unitățile industriale, 
precum și satele aparțină
toare municipiului. Printr-o 
coordonare mai judicioasă 
a graficelor mijloacelor de 
transport cu programul de 
lucru al unităților, precum 
și prin preocuparea pentru 
perfecționarea . mijloacelor 
de transport, ansamblul ac
tivității s-a îmbunătățit 
considerabil.

Consfătuirea a pus în e- 
vidență preocupările orga
nelor de partid și de stat 
pentru soluționarea proble
melor și în alte domenii 
ale relațiilor sociale, din 
cadrul municipiului, stabi
lind măsuri — în lumina 
hotărîrii Plenarei C.C. al 
P.C.R. din martie a c. — 
menite să determine per
fecționarea în continuare a 
acestei activități.

satisfacțiile sînt
reciproc, 
mari

ale*

C. ARMEANU

in primele zile de lunii 
iunie, studenții Institutului 
de mine Petroșani se var in- 
drepta spre întreprinderile 
de profil din Valea Jiului și 
drn țară pentru o perioadă 
de șase săptămini, cit se va 
desfășura practica producti
vă. Această perioadă a fost 
prefațată de o activ tate in
tensă in institut, unde s-a 
desfășuart — și continuă încă 
— sesiunea de examene. „Am 
putea spune că avem rezultate 
bune și chiar foarte bune la 
disciplinele de specid.'tate. 
ca și unele rezultate care 
nu ne sat'sfac la unele dis
cipline fundamentale, cum 
ar fi matematici I și II, chi
mie și altele — apreciază 
prof. univ. dr. ing. Nicolae 
Dima, secretarul comitetului 
de partid, prorector ol insti
tutului.

- Vreți să concretizați ?
— Desigur. La dsciplinele 

exploatări miniere subterane 
(prof. unlv. dr. ing. Kovacs 
Ștefan), săparea și susține
rea lucrărilor miniere (șei 
lucrări, dr. Emil Marica), fio- 
tație și hjdrometolurgie (șef 
lucrări dr. Krausz Sanda), 
aeraj și tehnica securității 
(cont. unhr. dr. ing. Zoe Gon- 
tean), studenții din grupele 
nr. 1261, 1262, 1251, 1255
(anul IV mine ingineri) au 
promovat in majoritate sau 
sint chiar grupe integraliste. 
Aceleași aprecieri am pentru 
studenții din grupele nr. 2178, 
2163, 2164 și altele de la 
facultatea de mașini și in
stalații miniere, la discipli
nele: bazele electrotehnicii, 
(conf. univ. dr. ing. Anghel 
Stoichițoiu), bazele automati
zării (cont. univ. dr. ing. 
Emil Pop), instalații electro-

de:
mecanice (cont. univ. dr. ing. 
Gheorghe Stepănescu).

Vizavi de aceste rezultate 
stau cele care nu onorează 
grupele nr. 1289 (anul II mi
ne ingineri), unde, la mate
matici U, din 28 studenți e- 
xaminați, au promovat 11, și 
nr. 1306 (anul I mine ingi
neri), la aceeași disciplină, 
din 26 studenți examinați, 
au promovat... șapte.

- Ați avut mulți restanțieri 
(oprdape 40 la sută) din se
siunea din iarnă. Ce măsuri 
ați intreprins pentru pregă-

Repere universitare

(Urmare din pag. 1)
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ducției de minereu de fier 
— spunea minerul Nicolae 
Pataki. Pot să vă confir
me și
Ichim,

Dar
îl are
Aurel

lui

știe 
bi-

pentru 
remea 
în ge- 
cerul 

noros. 
'se de 
mnala 
Vîntul 
i une- 
secto- 
teratu- 
prinse 
ir cele
25 de 
dimi-

a se 
Iar ră- 
tabilă. 
e tem-

după- 
clin

ortacii mei Năstase, 
Onuțe.
plusul cel mai mare 
cariera, brigada 
Marincaș.

— Da, pentru că 
să-și organizeze foarte 
ne munca. Iată, 7 211 tone 
minereu de fier peste plan 
în zilele lunii mai. Record. 
Și plusul crește — subli
nia inginerul Silaghi Zol- 
tan.

— Cu 760 tone minereu 
de fier extras în plus luna 
aceasta sînteți fruntașul 
minei-est. Cum trebuie să 
muncească un miner ca să 
fie fruntaș, tovarășe Nico
lae Buhaciuc ?

— Mult și bine. Organi
zat. Să se înțeleagă-cu toți 
ortacii. Ortacii mei Aurel 
Teletin, Constantin 
ghici, 
cu brigăzile lor, mă 
întrece în orice zi. 
nici o supărare. Minereu 
să iasă...

— Dacă tot ne-ați înso
țit Ia mina-centrală, carie
ră și mina-est — de fapt, 
la unitățile de bază ale sec
torului minier Teliuc — vă 
rugăm să trageți conclu
ziile anchetei de azi. to
varășe Moise Petrescu.

— Minereul de fier din 
Teliuc va fi tot mai mult 
și tot mai bun. Este anga
jamentul minerilor noștri 
comuniști, luat în cinstea 
evenimentelor istorice pe 
care le vom sărbători — 
40 de ani de la eliberarea 
patriei și Congresul al 
XlII-lea al Partidului Co
munist Rofnân.

Dră-
Nicolae Ambrozie, 

pot
Nu-i

Va sile Chiruțâ, Roth Martin 
nu-și ascund mîndria de a 
se număra printre studenții 
posesori ai unor rezultate 
meritorii — pe măsura stră
daniilor depuse in pregăti
rea sesiunii. In laboratorul 
de rezistența materialelor, 
grupa 1292 (anwl II mine in
gineri) se pare că va în
cheia cu bine examenul la 
mecanica și rezistența mate
rialelor. Șeful de lucrări, ing. 
Persida Georgescu, e intr-un 
permanent dialog cu studen
ții, pentru a verifica temei
nicia cunoștințelor lor. „Vă 
rog intrați, nu ocoliți o gru
pă bună“ - ne intîmpmă in 
amfiteatrul nr. 5 lector unlv. 
Ion Butulescu. La matema
tici, grupa nr. 1300 anul 
I mine ingineri se descurcă 
bine. Nicolae Fildiroiu, Sa
bin Ctndea, Mircea Dumitres
cu tint răsplătiți, pe merit, 
cu note bune și toarte bu
ne. In om fi teatrul nr. 4, eoni, 
unlv. dr. ing. Gh. Stepănes
cu este mulțumit de modul 
în care s-a pregătit grupa nr. 
2166 (anul IV M.I.M.). „De 
fapt ne-am pregătit împreu
nă. Am organizat, la căminul 
nr. 2, o sală de proiecții, am 
dus documentația necesară 
și împreună cu asistentul 
Aurel Clurdani Hasneș am 
controlat permanent pregă
tirea studenților. Consultații
le le-am organizat în fiecare 
joi și simbătă dimineața. Cite 
5—6, din 40 de studenți, nu 
veneau la consultații. Aceș
tia sînt cei care, acum, cad 
la examene. Dar circa 90 la 
sută au promovat, iar satis
facțiile cele mol mari ni 
le-au dat Ion Mania, Dumi
tru Dăspescu, Emanoil Bar
ca, Victor Ceapă, Cristina 
Grosu, Vâsli e Nebuno, Car
men Lutaș. Mulți. Bineînțeles, 
satisfacția e reciprocă“.

tirea și prezentarea acestora 
m actuala sesiune ?

- Am organizat consultații 
obligatorii și s-a reușit să 
se parcurgă cu ei 
materie. La nivelul 
tului om organizat 
cu secretarii A.S.C. 
unde am dezbătut probleme
le ridicate de actuala sesiu
ne și întîlmri cu șefii de ca
tedre pentru a impulsiona 
pregătirea și predarea pro
iectelor, ca și incheierea lu
crărilor de laborator. Acum 
urmărim zMttSc corectitudinea 
desfășurării examenelor — 
precizează cont. unlv. dr. ing. 
Cornel Hirîan, decanul facul
tății de mine — și 
bună parte dintre 
obțin 
parte 
ziniă 
au dreptul la trei sesiuni, iar 
noi știm că acesta este un 
aspect care va trebui să stea 
mai mult in atenția organi
zației noastre de partid, a 
decanatului, a asociațiilor 
studențești.

Ana Horodnic, Iosif Pasca, 
loan Birlă, Victor Lungoci, 
Pall Ervin, Ion Brezai, Perlik 
Romeo, Cornelia Nojogan,

întreaga 
decana- 

intUniri 
de an,

note mari, tot 
dintre ei nu 
la examen. Ei

dacă o 
studenți 
o bună 
se pre- 
știu câ
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sportivă Nadia 
s-a retras din 
competițională,

Joi, la Sala sporturilor din Deva 
LA REVEDERE NADIA I

La întreținerea

Maria Cornea, Maria Cre- 
țu, Victoria Cizmaș, Viori
ca Bodea, Miron Gherghel, 
Ioan Cizmaș, Dănilă Pop, 
Nicolae Constantinescu și 
mulți alții.

Este impresionant să vezi 
tarlalele cooperativelor a- 
gricole din Băcia și Tîmpa 
pline de oameni veniți la 
sapă. Și în cîmp, și în 
grădinile de legume, cît 
vezi cu ochii numai ba
ticuri multicolore și pălării 
de paie, oameni aplecați 
asupra muncii 
cută. Toți 
hărnicie, cu 
să nu lase 
buruiană, să 
sitatea optimă. Lipsesc din
tre ei, însă, cîțiva. Este 
vorba. de Torok Francisc 
și Irina Sav din Băcia și 
Szatmari Iustina din Totia 
care n-au pus încă în a- 
ceastă primăvară mîna pe 
sapă, porțiile lor de sfe
clă, ceapă și porumb fiind 
neîncepute. Cu cei trei 
oameni s-a stat de vorbă 
de nenumărate ori, dar 
refuză categoric să ia 
parte la întreținerea cul
turilor invocînd tot felul 
de motive ce nu stau 
picioare! Organul local 
puterii și administrației 
stat are datoria să ia, 
cazul acestor oameni și 
altora care nu vor să iasă 
la sapă, măsurile ce se 
impun, să aplice legea, 
știut fiind că în perioada 
de . maxim efort pe ogoare 
toți cooperatorii, toți lo
cuitorii satelor sînt obli
gați să participe la mun
că, necesitate imperioasă 
pentru a obține in acest 
an producții agricole re
cord.

ce o exe- 
lucrează cu 
'mare atenție 
în urma lor 

respecte den-

în 
al 
de 
în 
al

Gergely Ioan este unul dintre cei mai harnici muncitori 
ai Atelierului tîmplărie din cadrul I.P.L. Deva. în întrece
rea socialistă el ocupă locul I pe întreprindere.

Premieră la... laminor
(Urmare din pag. 1)

Gata, mașinile primesc 
comandă. Se scutură puter
nic, dezghețindu-și articu
lațiile, apoi brațele gaba- 
ritice plutesc cîteva clipe 
și încep să petreacă firul 
de sîrmă, să lege strins, cit 
mai strins, colac după co
lac, in ritmul benzii. Mare 
bucurie și satisfacție intre 
cei prezenți.

— Felicitări, nea Popa I 
Mașinile dumneavoastră fac 
treabă frumoasă. A fost 
greu să le dați viață ?

— A fost, .um să nu. In 
urmă cu 10 ani am gindit 
și am realizat un mecanism 
de legat mult mai simplu, 
cu o legătură. A mers. Con
ducerea uzinei, a combi
natului m-au Încurajat.

- Și v-ați gindit atunci 
să faceți o mașină 
bună ?

— Da. Mai tirziu am con
struit una cu două legă
turi. în timpul funcționării 
a apărut insă necesitatea

mai

perfecționării ei 
se putea încadra 
colacii. Așa am 
mașinile pe care 
azi. A fost, cum 
un drum lung, cu 
hîrtoape. Dar nu m-am dat 
bătut, l-am străbătut pină 
la capăt. Este în folosul 
nostru, al tuturor.

— Ce avantaje se obțin ?
- Se reduce efortul fizic 

al muncitorilor și nu vom 
mai avea reclamați! de la 
beneficiari, privind ambala
rea colacilor. Uite așa, am 
rezolvat o mare problemă 
pentru producție. Mă bucur 
că am reușit. Este și meri
tul colegilor care m-au a- 
jutat, maistrul Viorel Dancu 
și lăcătușul Gyorfi Silves
tru (partea mecanică), Con
stantin Tarniță și 
legară 
și ing. 
viei.
- Încă o dată 

pentru această 
realizare I

— Mulțumesc I

pentru a 
pe toți 
ajuns la 
le vedeți 
să spun, 

multe

(partea 
Romulus

Viorel 
electrică) 

Trifano-

felicitări
frumoasă

LUCIA LICIU

Marea 
Comăneci 
activitatea 
moment marcat de o fru
moasă festivitate ce a avut 
loc la Sala polivalentă din 
Capitală. Totuși, Nadia a gimnastă o 
rezervat și publicului de- 
vean surpriza unei reîntil- 
niri cu prilejul retragerii 
sale. In cadrul unui spec
tacol sportiv, joi, la Sala

sparturilor din Deva, Nadia 
Comăneci se va întilnf cu 
foștii săi concetățeni, pen
tru a-și lua rămas bun, 
de fapt, la revedere, pen
tru că pe fosta noastră 

vom mai re
vedea ca antrenoare și ar
bitră.

Deci, joi, de ia orele 18, 
reîntâlnirea de rămas bun 
cu Nadia,

Astăzi, primele meciuri în cadrul 
CUPEI „A 40-A ANIVERSARE"

Reamintim iubitorilor fotbalului că astăzi se vor 
desfășura ia Deva, primele meciuri din cadrul com
petiției dotate cu Cupa „A 40-a aniversare" — rezer
vată selecționatelor divizionare A, B, și C hunedo- 
rene.

Așadar, la stadionul „Cetate", de la erele 16,15, 
meciurile Selecționata C „Valea Mureșului" — Se
lecționata C „Valea Jiului", iar de la orele 18,15, 
Selecționata Ă+B „Valea Mureșului" ■— Selecțio
nata A+B „Valea Jiului" — vor oferi, credem, două 
întîlniri interesante, chiar și numai prin ineditul 
lor...

SERIA VALEA JIULUI
Rezultate : Avîntul Hațeg — C.F.R. Petroșani 3—1 ; Sănăta

tea Vulcan — Autobuzul Petroșani 0—1 ; ’ Prep. Lupeni — 
Prep. Petrila 3—0 ; Minerul Uricani — Parîngul Lonea 3—1 ;

Etapa viitoare (inline — restanță) : Avîntul — Min. Boița; 
Hidromin — Min. Bărbăteni ; Măgura — Min. Uricani ; Pa
rîngul — Prep. Lupeni ; Prep. Petrila — sănătatea ; Auto
buzul — C.F.R. Petroșani.

Minerul Bărbăteni — Măgura Pui 5—3 ; Minerul Boita —
Hidromin Petroșani 0—3.

C L A S A M E N T u L

1. Minerul Uricani 20 18 0 2 69—15 36
2. Parîngul Lonea 20 14 2 4 65—20 30
3. Avîntul Hațeg 20 12 2 6 44—22 26
4. Preparat. Petrila 20 12 0 8 «3—30 24
5. Hidromin Petroșani 20 11 2 7 42—26 24
6. Preparatorul Lupeni 20 11 1 8 49—49 a
7. Măgura Pui 20 8 2 10 39—46 13
8. Minerul Bărbăteni 19 7 1 11 28—47 15
9. C.F.R. Petroșani 20 6 2 12 27—41 14

10. Autobuzul Petroșani 20 6 2 12 42—59 14
11. Minerul Boița 20 4 0 16 22—88 8
12. Sănătatea Vulcan 19 3 0 1G M—67 6
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Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în întreprinderi din Capitală

(Urmare din pag. 1)

toare. modernizarea rapidă 
a tehnologiei, perfecționa
rea metodelot de muncă 
concomitent cu îmbunătă
țirea parametrilor construc
tivi ai produselor prin 
colaborarea strînsă cu cer
cetarea și proiectarea. I" 
acest sens, s-a cerut mi
nisterului de resort să exa
mineze în detaliu posibili
tățile de dezvoltare a mu
tații și să elaboreze Id cel 
mai scurt timp un studiu 
privind sporirea capacității 
de producție, modernizarea 
generală a întreprinderii, 
care să aibă în vedere și 
extinderea sculăriei. ame
najarea standurilor de pro
be atit pentru cercetare 
cit și pentru producție, 
crearea unor sectoare de 
primă necesitate, cum este 
turnătoria de piese de pre
cizie din metale neferoase.

Subliniind că în scurt 
timp întreprinderea bucu- 
reșteană va trebui să de
vină o unitate modernă 
din toate punctele de ve
dere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat să fie 
reorganizată și perfecțio
nată munca de cercetare 
și proiectare, să fie adîn- 
cită specializarea unităților 
productive, să se asigure o 
cit mai bună colaborare cu 
furnizorii de subansamble. 
să se ia măsuri pentru 
coordonarea unitară a în
tregii activități de cerce

Schimb de mesaje la nivel înalt 
româno — chinez

BEIJING 29 (Agerpres). 
— Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, au fost transmi
se tovarășului Hu Yao- 
bang, secretar general al 
Comitetului Central al P.C. 
Chinez, un cald salut to
vărășesc și cele mai bune 
urări de sănătate și suc
cese tot mai mari, iar po
porului chinez prieten noi 
împliniri în activitatea de 
construire a socialismului 
în R.P. Chineză.

Mulțumind pentru mesaj, 
tovarășul Hu Yaobang a 
adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cele mai calde 
urări de sănătate, fericire, 
viață lungă, de noi succe
se în activitatea neobosită 
desfășurată pentru edifi

Consfătuirea secretarilor comitetelor 
centrale ale partidelor comuniste 

și muncitorești din unele țări socialiste 
bru supleant al Comite
tului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.

Consfătuirea este con
sacrată schimbului de pă-

SOFIA 29 (Agerpres). — 
La 29 mai au început la 
Sofia lucrările consfătuirii 
secretarilor cu probleme 
organizatorice ai comite
telor centrale ale partide
lor comuniste și muncito
rești din unele țări socia
liste.

Din partea Partidului 
Comunist Român participă 
o delegație condusă de 
tovarășul Ion Radu, mem-

Un nou forum se
înarmărilor nucleare

TOKIO 29 (Agerpres). —- 
Un nou forum împotriva 
cursei înarmărilor nucleare 
constituit la Tokio și inti
tulat „Comitetul celor 22 
pentru dezarmare nuclea
ră", din care fac parte 
proeminente personalități 
ale vieții politice și cultu- 
ral-științifice nipone, între 

tare. proiectare și produc
ție.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost intîmpi- 
nat cu aceleași sentimente 
de dragoste, de înaltă sti
mă și prețuire la între
prinderea de fabricație ți 
montaj ascensoare. Unde 
un mare număr de munci
tori, tehnicieni, ingineri au 
salutat cu multă căldură 
pe secretarul general al 
partidului.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost informat 
de directorul întreprinderii 
că in prezent unitatea pro
duce aproximativ 20 de 
tipodimensiuni de ascensoa
re. întreprinderea a reali
zat, în ultimii 15 ani. o 
creștere a producției de 
5 ori, fapt care a permis 
eliminarea completă. înce- 
pînd cu anul 1982, a impor
tului de astfel de produse 
și crearea de disponibili
tăți pentru export.

Tovarășul Nicolas 
Ceaușescu a urmărit pro
cesul de producție, a vizi
tat laboratorul de fiabilita
te, turnul de probă și stan
dul de control. Secretarul 
general al partidului a 
indicat să se acțio
neze in continuare 
pentru modernizarea și di
versificarea întregii game 
de ascensoare, in vederea 
realizării unor produse 
silențioase și cu parametri 
superiori, comparabile cu 
cele mai bune ascensoare 
produse pe piața mondială.

carea societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe 
pămîntul României. Tot
odată. tovarășul Hu
Yaobang a transmis po
porului român urarea de 
noi victorii în întîmpina- 
rea celor două eveni
mente de importanță isto
rică din viața sa: a 40-a 
aniversare, a revoluției 
de eliberare socială și na
țională, antifascistă și anti
imperialistă și cel de-al 
XHI-lea Congres al parti
dului.

Schimbul de mesaje a 
avut loc cu prilejul pri
mirii de către tovarășul 
Hu Yaobang a tovarășului 
George Homoștean. minis
trul de interne al Republi
cii Socialiste România, care 
a întreprins o vizită de 
prietenie în R.P. Chineză.

reri și de experiență pri
vind conducerea de către 
partid a organizațiilor de 
tineret și problemele ac
tuale ale muncii cu tine
retul în țările partidelor 
reprezentate la consfătuire.

pronunță împotriva

care se numără foștii prim- 
miniștri Takeo Miki și 
Zenko Suzuki. a cerut 
Japoniei și Statelor Unite 
să respecte triplul princi
piu al neproducerii, nepo- 
sedării și rieintroducerii pe 
teritoriul național a arme
lor nucleare — transmite 
agenția Kyodo. 

în* * acest sens s-a indicat 
amenajarea unei secții noi 
de montaj general în ve
derea asamblării integrale 
a ascensoarelor in cadrul 
unității, a turnului de 
probă pentru efectuarea 
tuturor încercărilor nece
sare înaintea livrării către 
beneficiari.

• Vînd apartament 4- came
re decomandate (predau, con
tract), aragaz cu butelie, ma
șină de cusut import, covor 
persan. Deva, telefon 14683.

(88S)
• Vind apartament trei 

camere, cărămidă, gaze. Deva, 
Minerului, bloc E, etaj I, a- 
partament 9, după orele 16.

(853)
• Vind apartament liber,

două camere. Deva, telefon 
17134. (864)

• Vînd urgent Dacia 1 300,
stare perfectă. Hunedoara, te
lefon 14762. (878)

• Vînd Dacia 1 300, stare 
perfectă, la bord 28 900 km. 
Vulcan, b-dul Victoriei, bloc 
IA, scara I. .apartament 2.

(859)
® Vînd Skoda 1 000 MB. 

Deva; telefon 11529, după orele 
16. (854)

$ Vînd Moskvici 403, stare 
perfectă. Deva, Mihai Vitea
zul, bloc 45, apartament 41, 
peste drum de autogara;

(819)
• Vînd Vincristin — fiole

pentru leucemie acută. Deva, 
Gojdu, -Zarandului, bloc P 5, 
apartament 17. (857)

• Vind urgent capre, casă, 
anexe gospodărești (grădină)-. 
Deva, strada 23 August, nr. 
211. (882)

• Vînd urgent sufragerie 
stil, lemn masiv și dormitor 
lemn mahon, prejț convenabil. 
Hunedoara, telefon 18651.

(877)

Ministrul de resort a 
informat pe secretarul ge
neral al partidului că, în 
cadrul programului de dez
voltare în actualul cinci
nal. unitatea și-a întregit 
profilul, prețuind produc
ția de echipamente elec
trice pentru locomotivele 
Diesel hidraulice fabricate 
de întreprinderea „23 Au
gust*.  echipamente de por
nire și frânare pentru me
trou, precum și diverse 
servo și micrcxnotoare e- 
lectrice speciale cu largă 
aplicabilitate in nume
roase ramuri ale economiei 
naționale.

Apreciind rezultatele ob
ținute, secretarul general 
al partidului a indicat in
tensificarea activității în 
acest sens, trasînd in ace
lași timp sarcina întăririi 
colectivului de concepție, 
sporirea contribuției cerce
tării și proiectării la mo
dernizarea întregii producții.

Pe parcursul vizitei, au 
fost prezentate soluții adop
tate de specialiști în ve
derea modernizării fluxului 
tehnologic în principalele 
secții de fabricare a mo
toarelor.

■ MOSCOVA. - N. I. 
Rijkov, secretar al C.C. al 
P.C.UJ5., a primit delega
ția de activiști ai Partidu
lui Comunist Român, care a 
efectuat o « i z i t â in 
U.R.S.S. pentru un schimb 
de experiență in probleme 
privind munco de partid 
in agricultură.

■ KUWEIT. - Emirul 
Kuweitului, șeicul Jaber Al- 
Ahmad Al jaber Al-Sabah, 
a conferit cu Yasser Arafat, 
președintele Comitetului E- 
xecubx al Organizației pen
tru eliberarea Palestinei, 
aflat in vizită in capitala 
kuweitianâ. Yasser A-afat 
o avut, de asemenea, con
vorbiri cu prințul moște
nitor al Kuweitului, seicul 
Scad al Abdullah Al-Sabah. 
In timpul întrevederilor au 
fost discutate ultimele evo
luții ale situației din re- 
giure, precum și relațiile 
dintre Kuweit și O.E.P. — 
transmite agenția V/AFA.

B ATENA. - Premierul 
grec, Andreas Papandreu, 
a declarat, la o întilnire 
cu ziariștii, că viitoarea 
reuniune la nivel înalt a 
C.E.E. nu are șanse de suc
ces, după eșecul succesiv 
al precedentelor întîlniri 
desfășurate la Stuttgart, 
Atena și Bruxelles, Totoda
tă, premierul elen a arătat 
că actuală criză economi
că va căpăta nai dimen
siuni grave, deoarece, ir. 
opinia sa, S.U.A. vor ma
jora din nou, in mod sem
nificativ, raia dobinzilor 
la împrumuturi. In context, 
el a invitat țările vest- 
europene să stopeze flu

Tovarășul -Nicolae 
Ceaușescu a apreciat mo
dul, în care se lucrează 
pentru creșterea și diversi
ficarea producției și a ce-' 
rut să se acționeze în 
continuare pentru ridica
rea permanentă a nivelu
lui tehnic și calitativ al 
produselor, corespunzător 
cerințelor economiei noastre 
naționale. exigențelor la 
export.

Noua vizită de lucru a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în întreprinderi 
bucureștene reflectă preo
cuparea constantă a secre
tarului general al partidu
lui de a examina și stabili 
la fața locului căile și 
modalitățile de creștere a 
volumului și calității pro
ducției, de îmbunătățire a 
eficienței economice în 
toate sectoarele de activi
tate. Dialogul conducătoru
lui partidului și statului 
cu colectivele celor două 
unități industriale a evi
dențiat hotărârea acestora 
de a întîmpina cu noi și 
semnificative succese a 
40-a aniversare a revolu
ției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și 
antiimperialistă și Congre
sul al XlII-lea al Partidu
lui Comunist Român, de 
a-și spori contribuția, ală
turi de întregul popor, la 
înflorirea continuă a Româ
niei socialiste, la ridicarea 
ei pe noi trepte de civi
lizație și progres.

xul de capital către S.U.A., 
pentru a limita deteriora
rea situației economice a 
statelor din Europa occi
dentală.

■ COPENHAGA. - Par
lamentul danez a adoptat 
o rezoluție cerind guvernu
lui premierului Poul Schlu
ter să pună capăt livrărilor 
de petrol către Republica 
Sud-Africană.

Rezoluția a fost prepuse 
și a întrunit voturile parti
delor de opoziție - social
democrat. popular, socia
list, socialiștii de stingă 
și radical —, în vreme ce 
partidele coaliției guve na- 
mentaie — coose-vator, li
beral și Centru Democra
tic și Popular Creștin, — au 
votat împotrivă.

■ CIUDAD DE MEXICO. 
— După cum s-a relevat 
in cadrul reuniunii sindica
le „Oamenii muncii și eco
nomia națională", in Me
xic numărul șomerilor a 
ajuns la 2 800 000, ceea ce 
reprezintă aproximativ 12,6 
la sută din populația acti
vă a țării, in cadrul reu
niunii s-a relevat că, in 
prezent, 27,4 ia sută din 
capacitățile industriale sint 
neutilizate din cauza re
cesiunii.

$ BRASILIA. - La Sao 
Pcoio a avut loc plenara 
C.C, al Partidului Comunist 
Brazilian, care a examinai 
situația politică internă și 
a stabilit sarcinile ce revin 
partidului în etapa actuală, 
in rezoluția politică adop
tată; C.C. al P.C. Brazi
lian cheamă forțele demo
cratice să propună.un can
didai unic la alegerile pre
zidențiale care vor avea loc 
in Brazilia în ianuaae 1985.
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în LUNA CADOURILOR PENTRU COPII 
— 1—30 iunie, unitățile de cofetărie și patise
rie din întreaga țară primesc comenzi pentru 
acasă :

• TORTURI • PRĂJITURI • FURSECURI • 
PATEURI • ȘTRUDELE • PLĂCINTE • CO
ZONACI • SALEURI.

în sortimente varicife, pentru toate gusturile. 
Comandați din timp produsele preferate!

|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
j I ANTREPRIZA CONSTRUCȚII MONTAJ

Șl REPARAȚII DEVA
| str. Dorobanților, nr. 28

ORGANIZEAZĂ
Concurs în data de 1 iunie 1984, pentru 

j ocuparea postuiui de
• revizor contabil.
Condiții de studii și retribuire, conform

j legilor 12 și 57/1974.
Relații suplimentare la telefon 21880,

’ Deva.
i — - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
i ȘCOALA GENERALĂ NR. 7 DEVA 

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR „CETATE" * 
str. Al. Sahia, nr. 5, telefon 17015

| ORGANIZEAZĂ
. ; în ziua de 3 iunie a.c., orele 9

• SELECȚIE penîru clasa I - GIMNASTICĂ
I - FETE.

• SELECȚIE pentru clasele V-VIII - ATLE
TISM, băieți si fete.

| I------------------------—---------------------------------

publicitate
VlNZARI — CUMPĂRĂRI

• Vind avantajos mobilă, 
televizor, covoare Și alte o- 
biecte gospodărești. Deva, 
Aleea Transilvaniei, bloc 7, a- 
partament 13, telefon 15757.

(873)
• Vind mobilier vechi, stil 

(bufet-și dulap). Deva, zona 
Gării, 'strada George Eneseul, 
apartament 6. Vizibil vineri, 
1 iunie, după orele 16.

(862)
• Cumpăr frigider „Arctic66

mic. Deva, telefon 13750, după 
orele 18. (856)

OFERTA DE SERVICIU

• Caut femeie pentru
grijii copil. Deva, tclv»“ 
23050. (874)

PIERDERI

• Pierdut certificat de cali
ficare, seria S. C., nr. 221413, 
în meseria de zidar, pe nu
mele Necla Gustav, eliberat de 
C. T. Hunedoara—Deva, îl de
clar nul. (840)

$ Pierdut legitimație de ser
viciu, pe numele Coama Ion, 
eliberată de C. S. „Victoria 6 
Călări. O declar nulă.

(863)

DECES

$ Cu adîncă durere 
anunțăm încetarea din 
viață după o lungă sufe
rință a celei ce a fost o 
bună mamă, soacră, soție 
și bunică

C1NDA MARIA 
in vîrstă de 63 ani. 

înhumarea va avea loc 
în ziua de 31 mai, ora 
14, la cimitirul din Bră- 
nișca.

Familia îndurerată.
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