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SUB CONDUCEREA PARTIDULUI

40 DE ANI DE PROFUNDE PREFACERI SOCIALISTE

înfăptuiri impresionante pe calea
creșterii calității vieții oameniior

Concentrarea și specializarea 
producției — un obiectiv important 
al constructorilor de utilaj minier

„Partidul a subordonat întreaga politică de 
dezvoltare economico-socială a țârii țelului 
suprem al ridicării necontenite a nivelului de 
viață al maselor largi de oameni ai muncii, 
satisfacerii în condiții tot mai bune a necesită
ților celor ce muncesc, asigurării mijloacelor 
necesare pentru ca întregul nostru popor să se 
bucure de roadele civilizației moderne, de cu
ceririle stiintei si culturii, ale cunoașterii umane".

CEAUȘESCUNICOLAE

Partidul Comunist 
mân, prin misiunea sa is
torică, a avut și are ca cel 
mai măreț ideal înălțarea 
patriei noastre dragi pe 
înaltele culmi de progres 
și civilizație, pentru ferici
rea și bunăstarea tuturor 
celor ce muncesc. In nu
mele acestui ideal, pentru 
atingerea acestui țel au 
luptat și s-au jertfit în anii 
grei ai ilegalității mii de 
eroi ai partidului, și-au dă
ruit 
bun 
de după eliberare, 
mii, milioane de 
niștî.

Au trecut 40 de 
cînd, înfăptuind eroic, îm
preună cu poporul, în frun
tea lui, revoluția de elibe
rare socială și națională
antifascistă și antiimperîa- 
listă, partidul comunist
conduce poporul român

tot ce au avut 
în ființa lor

mai 
în anii 
sute de 

comu-

ani de

spre Împliniri pe 
recțiile dezvoltări 
ții noastre. 40 c 
care s-a construit o R
hie nouă. în care fși 
locul său bine stabil 
județul Hunedoara.
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MARIA MOCANU, 
secretar al Comitetului 

județean Hunedoara al P.C.R., 
vicepreședinte al Comitetului 

executiv al Consiliului 
/ popular județean

Dezvoltarea impetuoasă 
a forțelor de producție în 
cele patru decenii de via
ță liberă au creat și în ju
dețul nostru o bază trai
nică pe care se clădește 
viața noastră de fiecare zi. 
Nivelul ei de bunăstare și 
civilizație a atins, pe a- 
ceastă bază, cote nevisate

r

I*
I
*
I
:i

*
I

• >
I

I

în cinstea
CU PRINCIPALII 

INDICATORI 
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In 
trecute din acest an, 

colectivele întreprinderii 
de confecții Vulcan au ac
ționat cu dăruire în pro
ducție, reușind să obțină 
însemnate depășiri la toți 
indicatorii de plan. Spre 
exemplu, la producția 
marfă, sarcinile au fost 
depășite cu 20 la sută, la 
confecții textile cu 
sută, iar la export 
realizat și livrat 
mehtar confecții în
re de peste 2,6 miliOane 
Iei.

20 la 
s-au 

supli' 
valoa-

I EFORTURI
STĂRUITOARE PENTRU 

REALIZAREA 
Șl DEPĂȘIREA 

PLANULUI

I
Organele și organizații

le de partid, consiliul oa
menilor muncii, comite
tele de sindicat și al

U.T.C. din unitățile pro
ductive ale LPXCJCJ. 
Deva depun eforturi stă
ruitoare în muncă pentru 
realizarea și depășirea in
dicatorilor de plan. Cî- 
teva cifre sînt grăitoare 
în acest sens. De la înce
putul anului, planul pro
ducției fizice este înde
plinit în procent de 116,6 
la sută, producția netă la 
activitatea de industrie 
— 103,6 la sută, transpor
turi auto — 122 la sută, 
la export s-au livrat su
plimentar produse în va
loare de peste 85 000 lei. 
Toate aceste însemnate 
depășiri au fost obținute 
în condițiile reducerii 
cheltuielilor la o mie lei 
producție marfă, precum 
și a celor materiale cu 
1,2 milioane lei, pe aceas
tă bază realizîndu-se un 
beneficiu suplimentar de 
200 000 lei. O remarcă 
deosebită pentru colecti
vele secțiilor de cariere 
Deva și Arad, de repa
rații mecano-energetică 
din Deva.
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nicicînd 
locuitori 
guri.

Sînt multe uxucule creș
terii continue a nivelului 
de viață și civilizație. Luăm 
ca bază cel mai semnifi
cativ clement — sursa de 
venit a fiecărei familii 
hunedorene. Din 1950 pînă 
în 1983, ca 
dustrializării 
diversificate a 
numărul locurilor de mun
că a crescut de 3,23 ori. 
ajungînd de Ia 64,5 mii 
la peste 208 mii. Este im
presionant pentru un ju
deț ca la fiecare 2,6 locui
tori să fie asigurat un loc 
de muncă. Intre bineface
rile socialismului aceasta 
este una din cele mai de 
seamă. Urmarea sa directă 
și firească a fost și este 
creșterea continuă a ve
niturilor familiei.

Venituri mari înseamnă 
putere sporită de cumpă
rare, satisfacerea mereu 
mai bună a aspirațiilor la 
civilizație, atît la nivelul 
individului cît și la cel al 
colectivității. Sînt edifica
toare transformările în 
structura consumului ali
mentar în perioada 1965— 
1983. La o populație abia 
sensibil crescută, în 1983 
s-a consumat de 2,9 ori 
mai multă carne, de 5.2 ori 
mai multe preparate din 
carne, de 4,7 ori mai mult

Colectivul Uzinei de uti
laj minier și reparații Criș
cior se poate mîndri că 
este unicul fabricant din 
țață în cazul a cel puțin 
di»4' produse: vagoneții 
de mină și celulele mari 
pentru uzinele de prepa
rare. In mod firesc, insă, 
trebuie să căutăm imediat 
și „mîndria din realizări-, 
știut fiind că nu se pot 
despărți una de alta.

Așa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secreta
rul general al partidului, 
la plenara Consiliului Na
țional al Oamenilor Mun
cii, „pe primul plan tre
buie să punem cu toată ho
tărârea realizarea ritmică a 
planului producției fizice 
și. pe această bază, a pia
nului producției marfă-. 
Inginerul Ioan Opri?. di
rectorul uzinei, ne-a infor
mat: „In primele 5 luni am 
depășit producția fizică la 
utilaj minier cu 8 la sută, 
piesele de schimb cu <5 
la sută, piesele forjate și 
matrițate cu 2,4 Ia sută și 
am realizat suplimentar un 
număr de 2193 vagoneți 
echivalenți. Producția mar
fă a fost depășită cu nu
mai 13 la sutăl Spun ..cu 
numai- intrucit putea fi și 
mai mare dacă ne realizam 
toți indicatorii fizici și de 
eficiență planificați".

împreună cu Victor Al- 
mășan. secretarul comite
tului de partid al uzinei, 
am parcurs citeva din sec
toarele uzinei, oprindu-ne 
mai mult acolo unde nu 
s-au realizat indicatorii fi
zici Turnătoria, de exem
plu. a rămas datoare la

doi indicatori. La piese 
turnate din fontă s-a rea
lizat planul doar în pro
porție de 63,9 la sută, iar 
la piese turnate din oțel 
de numai 8,4 la sută. De 
ce ? Capacități de produc
ție există suficiente. în 
prezent, turnătoria este 
dotată cu trei cuptoare și, 
în scurt timp, va fi adus 
un al patrulea cuptor elec-

să se producă la Crișcior. 
în prezent, roțile și tam- 
poanele se toarnă, în coo
perare, la U.U.M.R. Baia 
Mare. Dar, așa cum subli
nia secretarul general al 
partidului, concentrarea și 
specializarea producției are 
o importanță hotărîtoare în 
buna desfășurare a produc
ției și ridicarea calității 
produselor. De aceea, va

WRQPUGffA
trie de 3 tone, care va fi 
profiiat pe topirea oțelu
lui. Deci, eforturi se fac. 
Rezultatele însă... Nu toate 
cauzele enumerate (între
ruperea energiei, lipsa de 
materii prime, insuficiența 
suprafețelor de formare.

ue U.U.M.R. Crișcior

experiența mai scăzută a 
personalului muncitor) ar 
rezista in .cuptorul' unei 
analize. Mai rezistente față 
de o astfel de „tempera
tură- ar fi organizarea mai 
slabă a acestui sector, in
teresul mai mic față de el.

La secția de vagoneți, 
fluxul de producție este 
bun. Vagoneții ocupă 55— 
50 la sută din producția 
fizică a uzinei. La o așa 
pondere (plus argumentul 
unicității în fabricație) s-ar 
cuveni, totuși, ca de la 
primul pînă la ultimul re
per al vagonetului, totul

trebui să se acționeze mai 
ferm pentru realizarea în 

. întregime a vagonetilor la 
U.U.M.R. Crișcior.

Oamenii întîlniți la va- 
goneți sînt harnici, 
să-și facă datoria. De 
montare se remarcă forma
țiile conduse de Pavel An- 
cateu și loan Tomuș, lăcă
tușii Gheorghe Jurca și 
Viorel Begu, sudorul Mîn- 
drescu Lazăr ș.a. La pre
lucrarea și montarea tre
nului de roți acționa for
mația condusă de Pave! 
Hîrșan, muncitorii Ioan La
zăr, Pamfil Suciu și loan 
Ciobanu. „La Baia Mare 
se execută pur și simplu 
numai turnarea reperelor, 
aici facem prelucrarea ro
ților și tampoanelor bru
te... Avem capacități mari 
în această direcție. 1“ —
este părerea oamenilor din 
ultimul sector menționat.

Care este eficiența mun-

știu 
la

MARIN NEGO1ȚĂ

(Continuare in pag. a 3-a)

campania agricola de primăvara
urmare a in- 

intensive și 
județului,

(Continuare in pag. a 3-a)

URGENTE PE OGOARE
Ieri. Comandamentul 

județean pentru coordo
narea activității din a- 
gricultură a analizat 
stadiul lucrărilor pe o- 
goare și a indicat mă
suri în scopul realizării 
sarcinilor de plan 
producția vegetală și 
sectorul zootehnic.

la 
în

La intreținerea 
culturilor — 

mobilizate toate 
forțele !

• In condițiile de insta
bilitate a vremii este ne
cesar ca in fiecare unita
te agricolă să fie temei
nic organizată întreaga 
activ itate pentru a menține 
toate culturile curate de 
buruieni. • Pentru efec
tuarea la timp și de caii 
tate a prașiielor manuale, 
inclusiv pe terenurile erbi- 
cidate. trebuie mobilizați 
la muncă toți cooperatorii

și locuitorii satelor, elevii, 
precum și lucrătorii din 
instituții și întreprinderi, 
care să participe la prășit 
pc întreaga durată a zilei- 
lumină și în ferestrele din
tre ploi. • Mecanizatorii 
să folosească ia întreaga 
capacitate utilajele desti
nate întreținerii mecaniza
te a culturilor. • Grijă 
deosebită să fie acordată 
păstrării densităților sta
bilite prin tehnologii la 
fiecare cultură, luînd mă
suri operative, pentru com
pletarea golurilor. • Spe
cialiștii să urmărească per
manent starea de vegetație 
a culturilor, să depisteze 
eventualele atacuri de boli 
și dăunători și să indice 
tratamentele fitosanitare 
necesare. • In scopul men
ținerii în vegetație pe o 
perioadă cît mai lungă a 
cartofilor, atenție maximă 
să fie acordată combaterii 
manei și gîndacului din 
Colorado. • în legumicul
tura, să fie îndeplinite, in
tegral sarcinile de plan.

Furajele — strînse 
și depozitate 
fără pierderi

• în vederea asigurării 
întregii cantități de furaje 
necesare fiecărei unități, 
trebuie încheiată grabnic 
însilozarea nutrețurilor cul
tivate pentru masă verde. 
• După recoltare, se va 
organiza operativ pășuna
tul. iar apoi efectuarea 
arăturilor și însămînțarea 
suprafețelor respective. 
Unde nu sînt condiții de 
uscarq a fînurilor, să fie 
realizată păstrarea furajelor 
sub formă de semi-fîn. • 
Se impune să fie încheiată 
grabnic recoltarea în tota
litate a trifolienelpr și de
pozitarea acestora. • La 
recoltat se cere acționat 
cu toate mijloacele meca
nizate și cu forțele ma
nuale.
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însilozarea furajelor masă verde se desfășoară in ritm susținut la A.E.I. Ponor.
Foto N. GHEORGHIU

Nici o restanță 
la realizarea 

prevederilor în 
sectorul zootehnic !
• O preocupare deosebi

tă să existe în toate fer
mele pentru realizarea e- 
fectivelor și a producțiilor 
planificate. • Pășunatul să 
se facă rațional, asigurînd 
desfășurarea ireproșabilă 
a programului de lucru în 
taberele de vară • Cadrele 
tehnice au datoria să ur
mărească permanent re
producția în fiecare tabă
ră, în vederea creșterii 
indicelui de natalitate. • 
Este necesar ca și vițeii să 
fie scoși la pășunat, iar 
mulsul vacilor cu lapte să 
fie făcut în tabere. • îu 
toate fermele să existe 
preocupare deosebită pen
tru creșterea producției de 
lapte și onorarea integrală 
a contractelor.
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Pe coordonatele

HUNEDOARA
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întreprinderea de mate
riale de construcții Deva 
este una dintre unitățile 
reprezentative ale econo
miei hunedorene. Ea o a- 
pârut pe harta industrială 
a județului în cea mai fer
tilă perioadă a construcției 
socialiste in România, du
pă Congresul ol IX-lea al 
partidului, de cind desti- 

se 
mai 
fiu

ctitorii mărețe
în anii SOCIALISMULUI

Deva livrea- 
materiale de 

la aproape 
din
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URCUȘ PE SCARA VREMII
numit atunci. Pi grija 
permanentă a conducerii 
partidului. întreprinderea 
s-o dezvohet puternic în 
acești oni, fiind astăzi a- 
preciatâ drept etalon în 
codrul centralei și ministe
rului oe resort. Extinde'ea 
unității a însemnat pune
rea in funcțiune a moder
nelor secții de B.C.A.. po
listiren expandat, iar în 
urmă cu trei ani a secției 
de panouri mari — o au
tentică fabrică de cose. Si
gur, în timp, toate secțiile 
s-au dezvoltat și moderni
za, au fost dotate cu uti
laje și instalații de mare 
productivitate. Producția 
s-a diversificat continuu, 
colectivul s-a consolidat și 
a crescut ca pregătire pro
fesională și nivel de con
știință, s-a pus multă ordi
ne in organizarea muncii, 
în gospodărirea secției și 
a incintei.

nele poporului român 
află în mîinile celui 
destoinic și mai iubit 
al său, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

— Vă rugăm. tovarășe 
inginer Liviu Cucu, director 
al întreprinderii, prezent de 
la începuturi aia, să punc
tați dinamica unității pe 
scara împlinirilor sale vi
guroase.

— Chiar miine se împli
nesc 15 ani de la intrarea 
în producție a întreprin
derii de prefabricate din 
beton Deva, așa cum s-a

Îmbunătățirea cali
tății produselor se 
află permanent în 

centrul preocupărilor tu
turor colectivelor de mun
că din întreprindere. A- 
ceasta se realizează pe 
căi multiplei „Producem 
anual circa 100 km tu
buri precomprimate din 
beton, destinate lucrări
lor de irigații din agri
cultură, arăta Gheorghe 
Bogdan, șeful secției Pre-

beneficiar (respectiv șan
tierele de 
județ), am 
bunătățim 
panourilor 
xecutăm" — sublinia loan 
Ister, secretarul organiza
ției de bază a secției. La 
aceasta contribuie în ma
re măsură și pregătirea 
profesională, perfecțio
narea continuă a lucră
torilor, răspunderea lor 
pentru munca făcută".

construcții din 
reușit să îm- 

mult calitatea 
pe care le e-

CALITATE

I

devenirii unei întreprinderi 
etalon pe ramură

privind 
îai ac

centuată a produc
tivității muncii, adoptat 
de conducerea partidului 
se materializează neabă
tut în toate secțiile între
prinderii. La secția be
ton celular autoclavizat. 
de exemplu, a fost con
cepută și realizată o hotă 
cu depresiune pentru ti
pare demontabile, prin 
care crește ritmul la de- 
cofrare, rezultînd o pro
ducție suplimentară de 10 
mc pe zi. „De asemenea,

dat cu 36 de electrozi (o 
contribuție hotărîtoare a- 
vînd-o ing. Bronel Si- 
mion), executarea prin 
forțe proprii a unei ma
șini de sudat cu 7 elec
trozi (prin aportul mun
citorilor TSrăk Ștefan, 
Domokos Lazăr și Iosif 
Ghiura), confecționarea a 
patru malaxoare noi, re
vizuirea și repararea tu
turor tiparelor și altele". 
„Un merit în această pri
vință îl are și colectivul 
atelierului „armături", ca
re execută scheletul me-

Intre formațiile de muncă 
situate constant între frun
tașele Întreprinderii se nu
mără și cea condusă de 
maistrul Traian Jurcă (în 
centrul imaginii) de la sec
ția „premo". Pentru rezul
tatele deosebite obținute 
în producție ta anul 198S, 
s-a situat pe locul al in- 
lea în întrecerea socialistă 
din cadrul I.M.C. Deva.

PRO DUCTIVITATE

• I.M.C. 
ză diferite 
construcții 
600 de beneficiari 
țară.

• Ordinea, disciplina, 
curățenia desăvîrșită in 
fiecare secție și atelier, 
buna organizare și gos
podărire sînt elemente 
definitorii ale unui co
lectiv model.

• Prin magazinul de 
desfacere al întreprin
derii se pune zilnic la 
dispoziția cumpărători
lor o gamă largă de ma
teriale de construcții 
produse în unitățile cen
tralei de resort.

SUBLINIERI

• Nicolae Bozaog, pre
ședintele comitetului 
sindicatului din între
prindere, menționa că 
în unitate funcționează 
trei microcantine, un 
punct alimentar și o 
gogoșerie, un cabinet 
medical cu personal ca
lificat, fiecare secție dis
pune de grupuri sociale, 
de săli 
masa.

• Pe
linia 
secretara _______
U.T.C. al unității, tine
rii au îndeplinit planul 
economic anual al orga
nizației în proporție de 
93 la sută, iar pînă la 
23 August va 
integral.

• Primele 
în întrecerea 
pe anul 1983 
Gheorghe Marian, de la 
biroul OPM-PM — au 
fost ocupate, in ordine, 
de Gheorghe Todea — 
operator prefabricate, 
Ștefan Biroc — operator 
vată minerală, Alexan
dru Rus — strungar.

pentru servit

cinci luni, sub- 
Anica Bănuț, 

comitetului

fi realizat

trei locuri 
socialistă 
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mo, și putem spune cu 
mîndrie că sînt din an 
în an tot mai bune. In 
acest an nu am avut nici 
un refuz, nici o reclama- 
ție din cauza calității. 
De altfel, în cinci luni 
din acest an ne-am de
pășit indicatorul de cali
tate cu ,12 la sută". „Și 
sînt condiții să îmbună
tățim continuu calitatea
— releva mașinistul Mir
cea Feier. în acest sens 
vom introduce un sistem 
de polizare-rectificare a 
tuburilor finite la ambe
le capete".

Aceeași grijă stăruitoa
re, responsabilă pentru 
ridicarea nivelului tehnic 
și calitativ al produselor
— și în secția panouri 
mari. „Printr-o bună co
laborare între proiectant, 
constructor (adică noi) și

„Aș vrea să adaug, pre
ciza maistrul Nicolae 
Vlad, că 70 la sută din 
producția secției o for
mează panourile din be
ton armat integral fini
sate, proiect tip 770, cu 
o productivitate și func
ționalitate ridicate pe 
șantiere".

„Elementele pentru hale 
industriale cu deschideri 
de la 6 pînă la 24 de me
tri, elementele de plan- 
șeu, stîlpii LEA, celelal
te produse ale secției sînt 
tot mai solicitate și apre
ciate de beneficiari — 
aprecia subinginerul Va
ier Muntean, șef de ate
lier. Pentru stîlpii LEA 
am îmbunătățit de curînd 
tehnologia de fabricație, 
ceea ce va conduce ’ la 
creșterea calității lor".

în cadrul secției am rea
lizat un greifer hidraulic 
pentru poduri rulante, am 
înlocuit traversele grăta
relor, asigurînd astfel 
creșterea productivității 
muncii, iar pentru dimi
nuarea efortului fizic și 
mărirea ritmului de am
balare a produselor vom 
adopta un nou sistem 
pneumatic de tragere a 
benzii și sudare cu elec
trod", spunea maistrul 
Teodor ■ Mihacea.

O serie de măsuri pen
tru creșterea productivi
tății au fost aplicate cu 
bune rezultate și în sec
ția prefabricate, 
realizările cele mai 
portante din ultima 
me, vizînd creșterea 
ductivității, spunea 
dica Someșan, șefa 
ției, ar putea fi amintite: 
adaptarea la condițiile 
concrete ale producției 
noastre a mașinii de su-

„între 
im- 
vre- 
pro-
Ro- 
sec-

talie al prefabricatelor — 
releva maistrul Traian 
Pop, care a ținut să evi
dențieze pe cîțiva dintre 
cei mai buni muncitori ai 
atelierului: Gheorghe Ni- 
cula, Albuț Viseriu, Con
stantin Merfu, Alexandru 
Rus, Maria Mirea, Elena 
Ciobanu, Victoria Cîrlan, 
Pavel Rus, Alexandrina 
Mușac și alții".

— Preocupări și reali
zări în direcția creșterii 
productivității există și 
în secțiile materiale izo
latoare, premo, panouri 
mari, în toate atelierele, 
aprecia ing. Vasile Beș
leagă, șeful biroului pro
ducție. Pe întreprindere, 
acest indicator marchea
ză, pe cinci luni, compa
rativ cu perioada simila
ră din 1983, o creștere 
de 13 Ș52 lei pe om al 
muncii, iar producția mar
fă — un spor de peste 

ilioane lei.

ÎNTREPRINDERE MODEL 
MODEL

20

Încadrarea riguroa
să în costurile de 
producție, modul în 

care se folosesc și se gos
podăresc valorile mate
riale și financiare ale în
treprinderii se urmăresc 
la nivelul fiecărei secții, 
se raportează decadal și 
se iau operativ măsuri 
corespunzătoare — Belie- 
fa Alexandru Toma, con
tabilul șef al întreprinde
rii. Ca urmare, pe patru 
luni ale anului, produc
țiile marfă au fost depă
șite cu 6,4 milioane lei, 
vîndută și încasată — cu 
2,2 milioane lei, netă — tă și se află în execuție 
cu 1,8 milioane lei, chel
tuielile totale la 1000 lei 
producție marfă au fost 
reduse cu 1,18 lei, 
cele materiale cu 
lei, înregistrîndu-se

volum de beneficii su
plimentare de 2,3 milioa
ne lei.

în acest scop, al crește
rii eficienței, în secția 
materiale izolatoare s-a 
realizat — după cum ne 
spunea șeful acesteia, 
ing. Moise Voiconi — o

înscriu și etuvarea piese
lor în cuve de tratament, 
realizarea instalației de 
recuperare și refolosire a 
șlamului provenit din spă
larea malaxorului mobil, 
cîntarelor și omogeniza- 
toarelor, a instalației, de 
măcinare și reintroduce-

EFICIENȚĂ
instalație de recuperare a 
gazelor arse de la cup
toarele microtunel, în ve
derea folosirii lor la us
carea cahlelor de teraco-

iar
0,12 
un

o instalație de recuperare 
a gazelor arse de la cup
torul vană pentru utiliza
rea lor la uscarea diato- 
mitului.

în același context se

re în fluxul tehnologic 
a căzăturilor (la B.C.A.) 
și a instalației de recir- 
culare a apei din răcitoa- 
rele finale ale stației de 
compresoare — prin care 
se reduce consumul de 
apă cu 10 tone pe oră. La 
panouri mari a fost revi
zuită și adaptată la ce
rințele actuale ale pro-

ducției instalația electro
nică de comandă a cen
tralei de betoane (prin 
aportul de inteligență 
tehnică al electricianului 
loan Bălașa), s-au mon
tat dispozitive auxiliare 
pe mașina de sudat cu 
36 de electrozi (mare con
sumatoare de aer compri
mat), diminuîndu-se con
sumul cu circa 20 la su
tă, merite pentru această 
realizare avînd maistrul 
Anton Ștefan și subingi- 
nerul Virgil Geamănu.

Ca urmare a tuturor 
acțiunilor și măsurilor în
treprinse, unitatea se în
cadrează în consumurile 
planificate, în 1983 obți- 
nîndu-se o economie de 
2 409 MWh energie elec
trică și 15 000 tone com
bustibil convențional.

OAMENI
intr-o întreprindere de

clarată model trebuie ca, 
în primul rind, oamenii să 
fie model. Și, așa după 
cum aprecia Petru Bugna- 
ru, șeful secției mecano- 
energetice, secretarul co
mitetului de partid al în
treprinderii, se poate spune 
că cei peste 1 700 de oa
meni, dintre care o treime 
tint comuniști și aproape 
jumătate sînt temei, se 
constituie intr-adevăr în- 
tr-un colectiv model. Model 
prin pregătire profesională 
șl nivel de conștiință, or
ganizare și disciplină a 
muncii, ordine și bună gos
podărire in secții și ate
liere, angajare și dăruire 
in realizarea sarcinilor de 
plan.

Sînt mulți oameni 
harnici, prkepuți, pasionați 
de meseria lor, exemple 
demne de urmat în intrea- 
ga activitate. .Dacă secția 
prefabricate raportează pe 
cinci luni depășirea planu
lui cu 200 mp elemente de 
panșee și 200 mc stilpi 
LEA. menționa Dumitru 
Lunca șu, secretarul organi
zației de partid a secției, 
aceste rea’rzări se datoresc 
tuturor celor 300 de mun
citori, in frunte cu comu
niștii, dintre care se eviden
țiază maistrul N coiae De- 
vian, Gheorghe Todea, Mi
hai Ciocor, Maria Csep, 
Ion Gordan, Viorel Plic, 
Marcel Dumitru, Petru O- 
pirlescu. Petru Oaidă, 
Gheorghe Chioreanu, Vio
rel Oprea, llisie Secobea- 
nu.

Aceleași cuvinte de apre
ciere pentru strădaniile și 
conștiinciozitatea in mun
că ale oamenilor a avut

și ing. Sabin Luca, șeful 
secției panouri mari. Intre 
cei mai buni i-a amintit 
pe: Vasile Ungureanu, So
rin Hin sar, Kovacs Alexan
dru, Maria Mihăilă, Petru 
Butada, Both Geta, lașii 
Sebeși, Dumitru Mihăilă, 
Florea Ene, Aurel Popa, LI- 
viu Avram.

Și în secția premo sînt 
mulți oameni care tac cin
ste colectivului în care mun
cesc. Secretarul organiza
ției de partid, maistrul Tra
ian Jurcă, a tăcut cu greii 
o departajare a celor mai 
buni dintre cei buni: Otto 
Balaș, Ion Leonte, Senica 
Ștefan, Rodica Jurcă, mais
trul llie Tomesc.

La rîndul său, ing. Moise 
Voiconi i-a nominalizat, din 
cadrul atelierelor vată mi. 
nerală, polistiren expandat, 
cahle de teracotă și diaiit, 
pentru contribuția la reali
zările bune ale secției pe 
Traian Doda, Florica Mi- 
hoc, Marton Francisc, Ște
fan Blănaru, Voicu ~ 
cu, Boroș Ema, 
Francisc, Silviu 
Valentina Mocanu, 
Turcu și alții.

De la secția BCA - mo
del pe întreprindere, 
trală și, 
acesteia, 
Bălăci, a 
apreciere 
colectiv, 
sebi vrednicia și abnegația 
în muncă ale lucătorilor : 
loan Bucur, loan Poșo, Da
mian Marcu, Gligor Corb,' 
Candin Oprea, llis e Rusu

Dar intr-un colectiv mo
del de J 700 de oameni, 
toți ar putea fi enumerați 
aici...

D. Voi- 
Moina/ 
Anghel, 

Maria

cen- 
minister — șeful 

ing. Constantin 
avut cuvinte de 
pentru întregul 
subliniind indeo-

Pagină realizată de : DUMITRU GHEONEA 
și LIVIU BRAICA
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înfăptuiri impresionante pe calea 
creșterii calității vieții oamenilor

(Urmare din pag. 1)

pește, de 5 ori mai multe 
ouă.

Structura și volumul 
mărfurilor industriale achi
ziționate de populație vor
besc, de asemenea, con
vingător despre creșterea 
progresivă a puterii de 
cumpărare: de 1,8 ori mai 
multe receptoare tv. și tot 
atîtea radiouri și frigidere, 
și de 2,6 ori mai multe 
mașini de spălat și-a pro
curat populația în anul 
1983 față de 1965. Aproa
pe de patru ori a crescut 
volumul unor mărfuri tex
tile cumpărate, iar al în
călțămintei — de 2,3 ori.

Baza materială a activi
tății comerciale a crescut 
de peste 6 ori de la în
ființarea sectorului socia
list al comerțului și s-a 
întreit în perioada 1965— 
1983.

Construcția de locuințe 
a cunoscut în anii socia
lismului o dezvoltare fără 
precedent în județul Hune
doara. S-au dat în folo
sință peste 100 de mii de 
apartamente și locuințe 
individuale noi în acest in
terval. Mai mult de 70 de 
mii dintre ele s-au con
struit în „Epoca Ceaușescu", 
adică de la cel de-al IX- 
lea Congres al partidului 
încoace. Faptul că o mare 
parte dintre familiile de 
oameni ai muncii hunedo- 
reni au astăzi, apartamen

CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ
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Mobilizați 
adresate de 
neral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, la 
plenara Consiliului Națio
nal al Agriculturii, coopera
torii, mecanizatorii, specia
liștii, toți ceilalți lucrători 
din unitățile Consiliului 
unic agroindustrial Hațeg 
au ieșit în număr mare 
pe ogoare la întreținerea 
culturilor, recoltarea și în- 
silozarea furajelor. Ca ur
mare, pînă acum, s-a în
cheiat prașila mecanică și 
manuală pe întreaga su
prafață cultivată cu sfeclă 
și prașila I mecanică pe 
toate cele 530 ha cultivate 
cu cartofi. S-a trecut la 
efectuarea prașilei manuale 
la cartofi, lucrare ce a fost 
realizată pe 288 ha.

Se desfășoară, de aseme
nea, recoltatul și însiloza
tul furajelor, fiind recol
tată secara masă verde de 

; 185 ha și însilozate
tone.
terenurile A.E.I. Bă- 
am găsit o masivă

4 300
Pe 

răsti 
concentrare de forțe și uti
laje. Cu 21 de tractoare și 
utilaje agricole — preciza 
Nicolae Vancea, inginerul 
șef al S.M.A. Hațeg — lu
crăm la recoltat furajele 
de pe 270 ha. întreaga ac
tivitate este organizată în 
flux, începînd de la re-itru

va
cu

(Urmare din pag. 1)
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cii, cu ce costuri se rea
lizează producția fizică ? 
Sînt alte întrebări la care 
am căutat răspuns. Chel
tuielile totale la 1000 lei 
producție marfă au fost 
reduse cu 2,5 lei. Cheltuie
lile materiale „la mie“ au 
fost depășite însă cu 41 
lei. De ce ? „Datorită struc
turii producției realizate, în 
care ponderea cheltuielilor 
materiale este mai mare 
decît nivelul planificat" — 
ne-a dat o primă explica

te în proprietate personală 
construite cu sprijinul sta
tului în credite și execuție 
exprimă de asemenea creș
terea puterii de cumpăra
re a' populației.

Efortul făcut, de stat în 
crearea și dezvoltarea de 
folosințe sociale comune 
este de asemenea impună
tor.

Sănătatea publică, ocro
tită permanent prin poli
tica partidului nostru, a 
marcat pași impunători, 
speranța de viață urcînd 
pînă la 70 de ani față de 
circa 40 de ani în urmă 
cu patru decenii. De la 
590 de paturi de spital în 
1944, s-a ajuns la aproape 
6 000, de la 82 de medici
— la 1002. Ca urmare, mor
talitatea infantilă a scăzut 
de la peste 162 la o mie 
de născuți vii. la numai 
25. Sporirea cu circa 600 
la sută a cheltuielilor în 
scopuri de sănătate din 1965 
pînă în 1983 demonstrează 
fără putință de tăgadă gri
ja partidului și statului 
pentru starea de sănătate 
a poporului.

învățămîntul șl cultura, 
devenite bunuri de largă 
accesibilitate, cuprind prac
tic în sfera lor de influen
ță întreaga populație a ju
dețului.

Calitatea vieții — no
țiune introdusă relativ re
cent în vorbirea curentă
— are între determinan
tele sale și degrevarea bu

culturilor și recoltatul furajelor!»
coltatul secarei, continuînd 
cu însilozatul, fertilizatul, 
aratul, discuitul și termi- 
nînd cu semănatul porum
bului siloz.

Mecanizatorii loan Stan 
și loan Vasiu erau la re
coltat, Gheorghe Ciobanu, 
Eugen Varga, Gheorghe 
Dinea, Marin Beckfi și 
Gheorghe Vlăsceanu asigu
rau transportul și însiloza
tul, loan 
Petrescu 
fertilizau 
șăminte 
Micloșoni,

Crăciun, Adinei 
și loan Turdan 

terenul cu îngră- 
organice, Emil 

Ion Munteanu,

C.U.A.S.C. HAȚEG]

Iosif Duma, loan Mihăi- 
lescu, Viorel Pătrău, Radu 
Tăbîrcic și Ion Dumitrescu 
arau și pregăteau terenul, 
iar în urma lor loan Fă- 
țan punea sămînța de po
rumb sub brazdă.

La C.A.P. Livadea îl 
găsim în cîmp, la tarlaua 
„Garduri", pe mecanizato
rul Vasile Popa. Prășea 
mecanic ultimele 14 ha din 
cele 96 ha cultivate cu po
rumb. „O dăm gata pînă 
se întunecă" — vine răs
punsul lui, la’ întrebarea 
inginerului șef al coopera
tivei, Virgil Radu, prezent 
pe cîmp să supravegheze 
calitatea lucrării.

Concentrarea și 
specializarea producției

ție directorul unității.
Am revăzut, împreună 

cu secretarul comitetului 
de partid și cu directorul 
uzinei, structura la vago- 
neți. Există 12 tipuri prin
cipale de vagoneți fabricați 
de U.U.M.R. Crișcior. Chel
tuielile materiale la 1000 
lei producție marfă sînt 
stabilite prin plan la nive

getului de timp al familiei 
de o seamă de consumuri, 
în numele acestei cerințe 
s-a dezvoltat an de an tot 
mai mult sistemul prestă
rilor de servicii. Dacă în 
urmă cu 35 de ani el cu
prindea cu ceva peste 800 
de oameni, astăzi în acest 
sector lucrează peste 7 000 
numai în sistemul coope
rației meșteșugărești. Re
zultatul este apropierea tot 
mai mare a prestațiilor de 
nevoile reale ale oameni
lor, volumul lor crescînd 
de peste 70 de ori în acest 
timp, iar al unităților pres
tatoare — de la 52 în anul 
înființării acestui sistem 
la 655 astăzi.

Turismul și agrementul, 
sportul ocupă astăzi o bu
nă parte din timpul rămas 
disponibil ca urmare a u- 
nor măsuri de majorare și 
diferențiere a concediului 
de odihnă, de reducere a 
săptămînii de lucru. Spa
țiile de cazare construite 
și puse la dispoziția hune- 
dorenilor în scopuri turis
tice se ridică la peste 3 000 
de locuri.

Toate acestea sînt ade
văruri ale socialismului, o 
realitate pe care n-o poa
te nimeni tăgădui. Și pen
tru că este de netăgăduit, 
pentru că e garantată de 
politica partidului nostru, 
din ea se hrănesc convin
gerile noastre despre mai 
bine și mai frumos în 
ziua de mîine.

■

și manual,

„Astă-seară, a continuat 
inginerul șef — putem ra
porta încheierea prașilei 
mecanice și la porumb pe 
întreaga suprafață cultiva
tă. La cartofi am înche
iat-o, mecanic 
încă de acum cîteva zile. 
Aș remarca pe Lascu Un
gur - Pitiric, Pavel Vladis
lav, Olga Alicu, Lucre- 
ția Popescu, Letiția Broței, 
Eva Vladislav și pe Au
rica Necș“.

La cooperativa din Pui, 
oamenii ieșiseră în număr 
mare la prășitul cartofilor 
și al porumbului. în fie
care din brigăzile unității 
am întîlnit oameni la lu
cru. La Gaiați, de exem
plu, pe cele 34 de ha cul
tivate cu cartofi, erau la 
prășit peste 100 de oameni, 
în frunte cu brigadierul 
Filip Gherman și Ana Be- 
cuș, șefă de echipă. Tot 
aici, mecanizatorii 
reș, Pavel Plavea 
Galea începuseră 
tul secarei. La 

Ion Se- 
și Ion 

recolta- 
brigada 

Băiești, mecanizatorul Cor
nel Ceuță prășea porum
bul. „Pînă mîine seară — 
ne spunea Francisc Vlă- 
doane, președintele coo
perativei — încheiem pla- 
șila la porumb și cartofi 
pe întreaga suprafață pre
văzută".

MIRCEA LEPĂDATU

lul (maxim) de 665 Iei. 
Există, intr-adevăr, anumi
te tipuri de vagoneți unde 
cheltuielile materiale se 
depășesc. De exemplu, la 
vagonetul fix ajung la 
746 lei, la cel de transport 
lemn ating chiar 831,90 lei. 
Dar, în același timp, exis
tă și tipuri de vagoneți 
unde, cheltuielile materialo

Educarea revoluționară, patriotică 
a oamenilor — activitate complexă, 

permanentă, eficientă
Surprinzător a fost, pen

tru o clipă, răspunsul la 
întrebarea „Cîți membri 
numără Consiliul de edu
cație politică și activitate 
cultural sportivă constituit 
la nivelul comitetului sin
dicatului din Combinatul 
siderurgic Hunedoara ?, pe 
care am adresat-o tovară
șei Olimpia Preda, pre
ședinte al acestui consiliu:

— Cîteva sute, poate 
chiar mii— -

Aveam să constatăm că 
acest răspuns iși găsește 
acoperirea în fapte. Ne-au 
edificat în acest sens cele 
aflate din discuțiile purta
te cu cîțiva dintre autorii 
și, în același timp, bene
ficiarii acțiunilor organiza
te sub egida’consiliului.

Problematica diversă, 
complexă pe care o impu
ne activitatea de educare 
revoluționară, patriotică a 
oamenilor muncii din ma
rele combinat hunedorean 
impune și o structură or
ganizatorică adecvată. Ast
fel, au fost constituite cinci 
colective, pe domenii: în- 
vățămînt politico-ideologic, 
informare politică și pro
pagandă tehnico-economi- 
că; activitate de producție, 
întrecerea socialistă și pro
pagandă vizuală; activitate 
artistică de amatori; mun
că de masă cu cadrele și, 
în fine, activitate sporti
vă de masă și turism. Iar 
dacă respectivele colective 
își fac simțită prezența 
prin acțiuni cu ridicat grad 
de interes, acest lucru ilus
trează eficiența unei munci 
concrete, desfășurată per
manent de organul de con
ducere al consiliului, tn- 
tîlnirile periodice — ,luna-

Locuri fruntașe 
pa țară in 

difuzarea filmului
în concursul republi

can pentru intensifica
rea difuzării culturii 
prin filmul românesc, 
întreprinderea cinema
tografică a județului Hu
nedoara obține, de mai 
mulți ani, locuri frun
tașe pe țară. In aceste 
zile, alte patru diplome 
au poposit în județul 
nostru, răsplată a mun
cii desfășurate în anul 
trecut: Diploma de o- 
noare cu mențiune pe 
țară, conferită întreprin
derii cinematografice ju
dețene; locul III pe ța
ră, acordat cinematogra
fului „Siderurgistul" Hu
nedoara (administrator 
Ovidiu Balog); Diploma 
de onoare cu evidenție
re pe țară cinematogra
fului „Cultural" Lupeni 
(administrator Iuliana 
Zamfir); Diploma de o- 
noare cu evidențiere pe 
țară unității cinemato
grafice din comuna To- 
plița (operator proiecțio- 
nist Ionel Toma). O 
nouă confirmare a ar
tei cu care oamenii Hu
nedoarei difuzează... cea 
de-a șaptea artă.

sînt sub nivelul planificat: 
autodescărcător VA-576 lei, 
vagonet transport personal 
— 463 lei ș.a.

Ce trebuie făcut ? „în
cepînd din luna care ur
mează — ne-au declarat 
interlocutorii — se va ana
liza mai bine structura va- 
goneților puși în fabrica
ție, pentru ■ a realiza indi
catorul planificat". O so
luție simplă, care ține de 
organizarea producției și a 
muncii. Este o direcție pe 
care va trebui să se acțio
neze ’ energic, organizat. 

re, dar mai cu seamă cele 
din fiecare zi de luni din 
săptămînă — înlesnesc co
ordonarea, corelarea și con
ferirea unui caracter uni
tar întregii munci speci
fice consiliului de educa
ție politică și activitate 
cultural-sportivă. In 1984, 
toate acțiunile sînt orien
tate spre cinstirea — prin 
fapte de muncă deosebite, 
prin marcarea unui salt 
calitativ însemnat în toate 
domeniile de activitate — 
mărețelor evenimente ale 
acestui an: patru decenii

Consiliul de educație 
politică și activitate 
cultural-sportivă - 

implicat real înviata 
economică și 

spirituală 
a colectivului

de la revoluția socială și 
națională, antifascistă și 
antiimperialistă, Congresul 
al XIII-lea al partidului, 
precum și împlinirea a 100 
de ani de la punerea ba
zelor siderurgiei moderne 
pe meleagurile hunedore- 
ne. Iată, succint, cîteva din
tre acțiunile concrete des
fășurate în ultimele luni, 
acțiuni pe care interlocu
torii noștri le caracterizau 
drept interesante, cu efi
ciență și care se bucură 
de o largă participare din 
partea diferitelor catego
rii de oameni ai muncii. 
„Noi posibilități de valo
rificare a resurselor ener
getice secundare" a fost 
intitulat schimbul de ex
periență la care au parti
cipat responsabilii cu acti
vitatea de recuperare și 
refolosire a materiilor pri
me și materialelor, respon
sabilii cu inițiativele mun
citorești, membrii comisii
lor inginerilor și tehnicie
nilor din combinat; „Posi
bilități de îmbunătățire a 
suprafeței lingourilor" a 
fost tema unei reușite ac
țiuni la care au luat parte 
cadre de conducere din 
cadrul uzinelor 3 — oțe- 
lării și 4 — laminoare, ser
viciul tehnic, centrul de 
cercetare și proiectare. MIRCEA DIACONU

Noul complex balnear din stațiunea Vața.

Policlinici cu plată la Deva și Huredoara
Pentru a veni în spriji

nul populației, potrivit 
prevederilor Decretului 
Consiliului de Stat nr. 
279/1983, și în județul 
Hunedoara au luat ființă 
primele policlinici cu 
plată. Noile unități sani
tare au început să func
ționeze în municipiile 
Deva și Hunedoara.

La Deva, asistența me
dicală cu plată este asi
gurată de medici din ca
drul spitalului județean 

I și se acordă în speciali
tățile : interne, cardiolo
gie, chirurgie, neurologie, 
psihiatrie, ginecologie,

GTC., unde interesanta 
dispută — în sensul bun 
al cuvîntului — i-a făcut 
pe cei prezenți să uite de... 
trecerea acelor ceasornice
lor. Am mai reținut aten
ția de care se bucură ac
tivitatea inventatorilor și 
inovatorilor, audiența ac
țiunilor de educație juri
dică și sanitară.

Dacă acțiunile ce vizea
ză îndeplinirea sarcinilor 
de producție, perfecționa
rea pregătirii profesionale 
și bolitico-ideologice a tu
turor oamenilor muncii o- 
cupă un loc central, aceas
ta nu înseamnă că viața 
cultural-artistică și spor
tivă este tratată cu mai 
puțin interes. O dovedește 
renumele pe care și l-au 
cîștigat, în țară și peste 
hotare, formațiile artistice 
de amatori (laureate ale 
fiecărei ediții a Festivalu
lui național „C î n t a r e a 
României"), prezența lor 
fiind constantă, de ridica
tă valoare la manifestările 
cultural-educative organi
zate în municipiu, în ju
deț. De altfel, afirmării po
tențialului cultural-artis
tic și sportiv din fiecare 
uzină și serviciu ale com
binatului, îi sînt deschise 
largi porți: sub genericul 
„Eroi în muncă și în fap
tă" sa desfășoară fazele de 
masă ale edițiilor „dotării 
României", clubul „Side
rurgistul" al sindicatului 
C.S.H. dovedindu-se în 
permanență gazdă ospita
lieră pentru toți siderurgiș- 
tii. Acțiunea „Azi clubul 
vă aparține" invită oame
nii muncii din fiecare uzi
nă să-și petreacă plăcut 
și educativ timpul liber.

— Scriptic — intervine 
tovarășa Olimpia Preda — 
sînt 21 de membri în com
ponența consiliului de e- 
ducație politică și activi
tate cultural-sportivă. Ei 
sînt, de fapt, coordonatorii 
acțiunilor la care partici
pă sutele, miile de autori 
și beneficiari ai activității 
ce o desfășurăm. Numai în 
acest fel, prin muncă sus
ținută, ne onorăm bunul 
renume cîștigat.

urologie, oftalmologie, 
O.R.L., endocrinologie,
laborator și radiologie. Se
diul noii unități se află 
pe strada Lenin, nr. 7 
(vizavi de G.I.G.C.L.).

La Hunedoara, policli
nica cu plată funcționea
ză într-un local din sir. 
N. Bălcescu, nr. 1 (lingă 
piață) și acordă asisten
ță medicală în speciali
tățile : interne, cardio
logie, chirurgie, gineco
logie, ortopedie, oftalmo
logie, O.R.t.,, neurologie, 
psihiatrie, dermatologie 
și laborator,
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Crnsfătuirea secretarilor comitetelor 
centrale ale partidelor comuniste 

și muncitorești din unele țâri socialiste
In zilele de 29—30 mai a 

avut loc la Sofia o consfă
tuire a secretarilor cu pro
bleme organizatorice ai co
mitetelor centrale ale parti
delor comuniste și munci
torești din unele țări so
cialiste. Din partea Parti
dului Comunist Român a 
participat Ion Radu, mem
bru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, se
cretar ai C.C. al P.C.R.

Participanții .au efectuat 
un - himb de păreri și de 
experiență privind condu
cere.. de către partid a 
organizațiilor de tineret și 
probleme actuale ale mun
cii eu tineretul în țările 
lor.

Pa: ticipanții la consfă
tuire au arătat că partide
le lor sînt gata să contri
buie activ la marcarea 
Anului Internațional al Ti
neretului, sub deviza 
„Participare, dezvoltare, 
pace". Ei au subliniat în
semnătatea organizării -ce
lui de-al XII-lea Festival 
Mondial al Tineretului și 
Studenților de la Moscova 
— manifestare de masă 
antirăzboinică șl antiimpe- 
ri al istă.

Consfătuirea de la Sofia 
s-a desfășurat într-o at
mosferă prietenească, cor

dială, în spiritul unității 
și coeziunii.

★
In după-amiaza zilei de 

30 mai 1964. conducătorii 
delegațiilor partidelor co
muniste și muncitorești, 
participante la consfătuirea 
de la Sofia, au fost primiți 
de tovarășul Todor jivkov. 
secretar general al Comi
tetului Central al Partidu
lui Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 
Bulgaria.

Cu acest prilej, din partea 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
au fost transmise tovară
șului Todor Jivkov, de 
cățre reprezentantul P.C.R., 
un cald salut tovărășesc 
și cele mai bune urări de 
sănătate și succes în acti
vitate, de bunăstare și fe
ricire poporului bulgar 
prieten.

Exprimînd vii mulțumiri, 
totgrășul Todor Jivkov a 
ruftt să se transmită tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
salutul său prietenesc și 
cefe mai bune urări de 
sănătate și succes în acti
vitate, de prosperitate și 
fericire poporului frate 
român.

Intervenția șefului delegației române 
la Conferința de la Stockholm

STOCKHOLM 30 (Agcr- 
pres). — Luînd cuvîntul 
în ședința plenară a 
Conferinței de la Stock
holm. șeful delegației 
române a subliniat necesi
tatea trecerii fără întîrziere 
la negocieri asupra ansam
blului propunerilor pre
zentate, erei nd in acest 
scop cadrul de lucru adec
vat, rezultate palpabile 
puțind fi obținute la con
ferință numai prin ase
menea negocieri, desfășu
rate într-un spirit construc
tiv și de înțelegere reci
procă.

Aprofundînd prevederile 
documentului prezentat de 
România la conferință, șe

ful delegației țării noastre 
a scos în evidență semni
ficația deosebită a propu-, 
nerii vizînd stabilirea de-a 
lungul frontierelor națio
nale a unor zone de secu
ritate cu forțe armate, ar
mamente și activități mi
litare reduse.

A fost subliniată însem
nătatea propunerii Româ
niei referitoare la înche
ierea unui tratat general 
european care să întărească 
în continuare obligația 
asumată de state, în virtu
tea Cartei O.N.U., de a 
nu recurge la forță sau la 
amenințarea cu forța în 
raporturile dintre ele.

SPORT • III. PLANTE MEDICINALE USCATE

| CONSILIUL POPULAR AL JUDEȚULUI HUNEDOARA
• BWOUL PERMANENT AL COMITETULUI EXECUTIV

LÎSTA PPEȚURILOR MAXIMALE —

DE
1

MERCURIAL

1 Preț maximal
Perioada de ■ mercurial

i apucare cal. I
1 — lei —

1 I. LEGUME DE SERA ȘI ClMP
| A"dei iute buc. piuă la 15 iulie 0,75
1 A dei gras seră kg. 1—20 iunie 21,75
î / -del gras seră 21—30 iunie 19,50
1 ( .rtofi toamnă
• ( ec. 1983) toată perioada 3.00
11 artofi timpurii 1—15 iunie 7,25
• Cartofi timpurii 16—30 iunie 5.50
I Castraveți seră 1—30 iunie 9,50
J Ciuperci cultivate toată perioada 28.00
| Conopidă 1—20 iunie 7.25
1 Conopidă .. 21—30 iunie 6,25
J Ceapă uscată (rec. 1983) toată perioada 6,25
1 Ceapă verde cu frunză 4.25
• Ceapă verde frunză
I retezată la 20 cm
* de la bulb ,, 4.25
| Dovlecei în floare 6,50
’ Dovlecei mijlocii
1 și mari 4,25
1 Gulioare (3 fire) leg. 2,00
• Fasole verde păstăi kg. 1—15 iunie 15,75
| Fasole verde păstăi 16—30 iunie 12,25
. Mazăre verde păstăi ,, 1—10 iunie 4,75
| Mazăre verde păstăi 11—30 iunie 4,25.
. Salată verde toată perictada 3.50
1 Tomate seră 1—10 iunie 15.50
» Tomate seră ,, 11—20 iunie 15.25
I Tomate seră •> 21—30 iunie 14.50
’ Varză albă 1—20 iunie 6.00
| Varză albă ,, 21—30 iunie 5,25
’ Vinete w 1—30 iunie 20.50
J Verdeață (pătrunjel,
I leuștean. mărar) kg. toată perioada 5,00
» Verdeață „ „ leg. 50 g. 0.75
| Usturoi verde frunză
, retezată kg. din 16 iunie 6,00
| Ridichi lună
• (8—10 fire) leg. toată perioada 1,00
I Spanac kg. 2,00
1 Fasole uscată 12,00
î Se abrogă prețurile la ceapă verde/legăt. și salatăzbuc.

' II. FRUCTE
1 Afine kg. toată perioada 21.50 .
» Alune ,, 1» 21.50
| Agrișe »’ 15.75
• Castane comestibile 12,00
| Căpșuni ») 1—20 iunie 16,50
1 Căpșuni ,, 21—30 iunie. 12,00
' Coacăze negre toată perioada 13.50
| Fragi ♦ > »> 14,00
» Mure W »» 13,50
1 Piersici 1—30 iunie 7,25
’ Soc (fructe) toată perioada 7,00
| Zmeură grădină »» 18,50
’ Zmeură cîmp 13,50
î Mere (recolta 1983) . 9,00
1 Pere (recolta 1983) - 9,00
• Nuci în coajă ,, 21.00
1 Miez de nucă 70,00
. Mere deshidratate 42,00
I Pere deshidratate •» 42,00
! Prune uscate ,, »> 21,00
1 Prune afumate »>■ 17,75

Ieri, în meciurile contînd pentru

CUPA „A 40-A
In prima etapă a com

petiției fotbalistice orga
nizate de CJ.E.FJs„ Con
siliul județean al sindi
catelor și ziarul „Drumul 
socialismului", dotată cu 
Cupa „A 40-a Aniversa
re", s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate:

• SELECȚIONATA C 
„VALEA MUREȘULUI" 
— SELECȚIONATA C

ANIVERSARE" 
„VALEA JIULUI" 3—2. 
Au marcat: Oloșuteanu. 
Hopa, Dănăiață, respectiv 
Gitan și Hartan.

• SELECȚIONATA A+ 
B „VALEA MUREȘU
LUI" — SELECȚIONATA 
A+B „VALEA JIULUI" 
5—0. Au înscris : Al- 
măjan, Colesniuc, Tirno- 
veanu, Udrtcă și Petcu.

LA HUNEDOARA
Turneul de volei Cupa „C.S.H. - 100 de ani"

1 VII. PRODUSE ANIMALIERE

Mușețel kg. toată perioada 70,00
Tei »’ 60,00
Sunătoare r» 35,00

IV. NUTREȚURI
Fin natural tonă toată perirxfda 800,00

V. CEREALE
Porumb kg. toată perioada 2,80
Griu •» •» «X 3,00
Orz «* 2,00
Ovăz n 2,00
Secară Tt 2,50
Mălai •» _ 3,50
Tărîțe 1.40
Tăieței de casă - 1 - 44,00

VL SEMINȚE
Arpagic kg. toată perioada 13,50
Semințe lucerna ,, 60,00
Semințe trifoi „ '■ 49,00
Semințe dovleac- r‘

9,50

Clubul sportiv „Meta
lul" din Hunedoara orga
nizează, începînd de azi, 
un interesant turneu de 
volei masculin, la care 
vor participa echipele: 
Dinamo București — cam
pioana României și cam
pioană balcanică, Univer
sitatea Craiova, Tractorul 
Brașov, Calculatorul Bu
curești (divizia A), pre
cum și Politehnica Timi

șoara și Metalul Hune
doara — din divizia B.

Turneul, dotat cu Cupa 
„C.S.H. — 100 de ani", 
se va desfășura în sala 
dc sport a Liceului in
dustrial metalurgic, după 
următorul program : azi 
— de la orele 9,30 și 16,00, 
1 iunie — orele 16,00 ; 2 
iunie — orele 10.00 și 
15,30. Continuare în numărul următor al ziarului.

Miere albine kg. toată perioada 42.00
'Lapte dulce litru 4,50
Caș proaspăt kg. ■ »» 34.00
Telemea de oi 42.00
Telemea de vaci 31,00
Brînză frămîntață »> 38.00
Brinză dulce vaci ,, 19.00
Unt 51,00
Urdă ' ,, 20.00
Iaurt ,, • :e;oo
Srnîntînă. 28,00
Ouă buc. 1,50

EXPLOATAREA MINIERA MINTIA-VEȚEL 
cu sediul în localitatea MINTIA 

încadrează în condițiile Legii nr. 12/1971, pen
tru noua secție de prelucrări mecanice din 
DEVA :
• lăcătuși
• frezori pentru mașini de frezat și alezat 

orizontal
• strungari pentru strunguri Carusel
• mineri pentru secția BOIȚA - HAȚEG
Retribuirea se face în conformitate cu de

cretele 325/1983 și 336/1983, cu munca în 
acord global.

- un televizor „Olt", în val. de

- o excursie in U.R.5.S., in val.

REZULTATELE LA TOMBOLA „COSTEȘTI 1984

persoane, în val.

• Biletul cu seria 80922 - o farfurie decor în val. de 
59 lei ;• Biletul cu seria 94268 - un șervet în val. de 118 lei ;e Biletul cu seria 23582 — un bibelou lemn in val. de 
120 lei ;• Biletul cu seria 22121 - o farfurie decor in val. de 
129 lei ;• Biletul cu seria 86032 - o minge volei in val. de 252 
lei ;• Biletul cu seria 43829 - o rachetă tenis în val. de 
315 lei ;• Biletul ca setia 78544 - o sacoșă voiaj în val. de 360 
iei ;• Biletul cu seria 23938 — un bilet odihnă de 7 iile
Baza B.T.T. Valea de Pești, în val. de 525 lei ;• Biletul cu seria 83123 — un bilet odihnă de 7 zile la
Baza B.T.T. Geoagiu-Băi, in val. de 648 lei ;• Biletul cu seria 7935 — un aparat radio „Sala 500”,
în val. de 885 lei ;
Biletul cu seria 11497 - un aparat foto „Orizont”, 
in val. de 950 lei ;* Biletul cu seria 29131 - un aparat radio „Gloria", 
in val. de 1 400 lei ;• Biletul cu seria 71101 - o bicicletă „Pegas”, în val.

- o excursie în R.P. Polonă, in

de 1 615 iei ;
Biletul cu seria 26451 - un cort de 4 
de 1 766 lei ;
Biletul cu seria 84878 
val. de 2 90C lei ;
Biletul cu seria 29278
3 650 lei ;
Biletul cu seria 72290 
de 4 100 lei ;
Biletul cu seria 93393 
val. de 4 950 lei.

publicitate
VINZARI — CUMPĂRĂRI

• Vînd casă nouă, trei
camere, ocupabilă imediat. 
Deva. Aleea Socului 8, telefon 
14472. (872)

• Vînd autoturism OLTCIT
mare, neridicat. Deva, telefon 
11644. (893)

e Vînd Dacia 1 300 neridi
cată. Hunedoara, telefon 17898.

(881)
• Vînd radiocasetofon Sanyo

2 x 10 W, stereo. Deva, telefon 
11266. (875)

• Vînd cărucior cu manete 
pentru invalizi. Informații, 
telefon 12159, Hunedoara.

(C. 28)
• Cumpăr magnetofon ste

reo ZK 2405 S; ZK 246. Deva, 
telefon 16814. (886)

închiriere

• Caut apartament mobilat
sau garsonieră pentru închi
riat. Deva, telefon 21974, după 
orele 16. (883)

SCHIMBURI DE LOCUINȚA

• Schimb apartament două 
camere, confort I Brad; cti 
apartament 2—3 camere Deva. 
Informații Deva, Liliacului, 
bloc 26, scara A, apartament 6. 
Telefon 16252, orele 8—15.

(876)
• Schimb apartament două

camere și două garsoniere cu 
apartament 3—4 camere. Deva, 
telefon 12430, interior 44, ore
le 7—15. (884)

PIERDERI

• Pierdut legitimație de ser
viciu, pe numele Rotea Ioan, 
eliberată de C. S, Hunedoara. 
O declar nulă. (888)

e Pierdut legitimație de ser
viciu, nr. 290308, pe numehj 
Szekely Gavrilă, eliberată de 
I. I.. Deva. O declar nulă,

(890)
Pierdut legitimație de serr 

viciu, nr. 171276, pe numele 
Gaja Radu, eliberată de 1. L. 
Deva. O declar nulă. (867)

@ Pierdut legitimație dc serr 
viciu, pe n urnele Avramescu 
Marinela, eliberată de Fabri
ca dd încălțăminte Hunedoara. 
O declar nulă. (c. 29)

un magnetofon Maiak, in

ANIVERSARI

• Soțul, fiica și fiul 
tlragei lor Geta Sabău, cu 
prilejul aniversării zilei de 
naștere, la 1 iunie, sănătate, 
fericire și „La mulți ani“ !

(883)
• Colectivul oamenilor mun

cii de la I.R.E. Deva, Centrul 
de distribuție a energiei elec
trice, punctul de lucru Orăș- 
tie, urează tovarășului Popa 
Petru, cu ocazia pensionării, 
multă sănătate și fericire.

(885)

DIVERSE

• Filiala chinologică a ju
dețului Hunedoara—Deva, stra
da Gheorghe Barițiu, nr. 5, 
telefon 13126, deschide cursurile 
școlii de dresaj în ziua de 
3 iunie 1984, orele 9, la sta
dionul „Cetate*4 din Deva.

(871)

C O MEM ORARE

• Triste amintiri la co
memorarea unui an de la 
decesul dragului nostru 
soț, tată, socru și bunic, 
Szabadi Beniamin.

(635)

DECESE *
• Colegii de muncă de 

ta Termocentrala Mintia 
sini alături de colegul lor 
Dan cu Lucian, in greaua 
pierdere suferită prin de
cesul mamei sale.

(896)

• Colectivul cadrelor me
dicale din stațiunea Vața de 
Jos (S.M.B.) anunță cu du
rere și nespus regret înce
tarea din viață a celui care a 
(ost un minunat om și coleg 
doctor Băncilă Nicolae Traian 

în vîrstă de 57 de ani.
Sincere condoleanțe fami

liei îndoliate.

$ Familia îndoliată a- 
nunță cu profundă durere 
încetarea din viață a celei 
ce. a fost o foarte bună 
soție, mamă, bunică șî 
soră

Duium Maria.
Inmoxmîntarea are loc 

astăzi, 31 mai, orele 16, 
din strada Aurel Vlaicu 
58, Deva. (837)
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