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CAMPANIA AGRICOLĂ DE YARĂ

La întreținerea culturilor — puternică 
*. mobilizare, atenție maximă la calitate I

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului, 
și Hotărîrea-Apel a plena
rei Consiliului Național al 
Agriculturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor găsesc 
un larg ecou în rîndul lu
crătorilor ogoarelor din 
Consiliul unic agroindus
trial Hunedoara, care sînt 
mobilizați să valorifice cit 
mai deplin posibilitățile 
de1-- sporire a producției 
agricole.

La C.A.P. Boș, după în
cheierea celei de a II-a 
prașile la sfeclă s-a tre
cut imediat la prășitul 
mecanic și manual al po
rumbului. La lucru — 
cum ne spunea Petrișor 
Mircea, inginerul șef al 
cooperativei — vin zilnic 
cite 100—150 de coopera
tori, în frunte cu Romulus 
Moise, Ioan Moise, Ioan 
Murat-, Simion Marică, 
Stefan Constantin, Simion 
i’.'idoni și Nicolae Drăgoi.

l.^ Cooperativa agricolă 
producție din Nandru, 

ia frunte la prășit se si
tuează Tăiță Șerban, se

ctarul organizației de 
‘ irtid din unitate, Reghi- 

Bera, Viorel Șerban, 
pena Șerban Bucea, Lăs- 
tuț Toina, Maria Lazăr și

— Am reușit o bună 
mobilizare a cooperatorilor 
— ne spunea T. Șerban. 
n perioada cînd sînt liberi 
in la prașilă și cei ce 
auncesc la C. S. Hune- 
Eoara, iar după-amiaza și

;'ii de școală. în aceste
1 ondiții vom încheia lucra
ră in cîteva zile, pe în- 
-vaga suprafață.

Puternică mobilizare de 
j.-țe umane se înregis- 
-ează și la cooperativele 

ricole de producție din (Continuare in pag. a 3-a)
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Pestișu Mare — printre cei 
mai harnici numărîndu-se 
Aron Vinga, Eugenia

C.U.A.S.C. 
HUNEDOARA

Stoica, Panaschiva ■forțo- 
nea, Liviu Macarie, Maria 
Șerban, Aron Gherman și 
alții.

a.e.I. Bărăști. La stringerea furajelor masa verde sînt 
mobilizați și cosașii.

O lucrare importanta : COMBATEREA 
BOLILOR Șl DĂUNĂTORILOR 
DIN CULTURILE DE CARTOFI

Condițiile de climă din 
această perioadă au favo
rizat apariția în culturile 
de oartofl mult mai repede 
decît în alți ani a manei 
și gîndacului din Colorado. 
Neefectuarea tratamentelor 
de combatere sau efec
tuarea cu întîrziere cau
zează pierderi ce pot ajun
ge pînă la compromiterea 
culturilor. Se impune deci 
ca în fiecare unitate să 
se efectueze controlul pe
riodic al culturilor și pe

4 pagini - 50 bani

Ana Munteanu, președin
ta C.A.P. Buituri, ne spu
nea :

— O atenție deosebită 
acordăm calității lucră
rilor de întreținere. Urmă
rim să nu rămînă buruiană 
în culturi și, în același 
timp, să se respecte den
sitatea stabilită — fapt 
esențial pentru obținerea 
de producții record în a- 
cest an.

TRAIAN BONDOR

baza constatărilor și aver
tizărilor ce se primesc 
din partea organelor de 
protecția plantelor să se 
execute tratamentele ne
cesare.

Primul tratament pentru 
combaterea manei trebuie 
să se execute în aceste 
zile pe toate suprafețele

Dr. ing. MIHAI GUTA, 
șeful Inspectoratului județean 

pentru protecția plantelor

în cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu rostită 
la recenta plenară a Con
siliului Național al Oame
nilor Muncii se subliniază 
din nou importanța deo
sebită pe care o are dez
voltarea bazei de materii 
prime, reducerea consumu
rilor energetice și materia
le, recuperarea și refolosi- 
rea materialelor, pieselor 
de’ schimb și subansam- 
blelor.

— Acordăm o atenție 
deosebită valorificării in
tegrale a materiei prime 
ce sosește din carierele de 
extragere a blocurilor de 
marmură — ne spunea in
ginerul Biro Francisc, șe
ful compartimentului me- 
cano-energetic de la „Mar
mura” Simeria. Astfel, blo
curile sînt depozitate cu 
grijă, după care se face 
selecționarea lor, în func
ție de comenzile existente, 
apoi pornesc pe fluxul 
transformării diverse pînă 
la produsul finit, solicitat 
de beneficiarii interni sau 
externi.

— Blocurile de marmură 
sosesc la noi, la secția pre
lucrare — continuă ingine
rul Bence Ianoș, șeful sec
ției. Primul popas — la 
gatere, unde obținem așa-
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*
*

* 

Copiii 
tinerețea

Copiii noștri își sărbăto
resc astăzi ziua lor. Așe
zată la conrluența împo
dobită floral dintre anotim
puri, ziua de 1 Iunie 1984 
se -deschide sub arcul de 
lumină al anului 40 al li
bertății natriei, iar realită
țile sociale vin să argu
menteze grija cu care Țara, 
Partidul își ocrotesc și cresc 
copiii.

între florile primăverii și 
aurul spicelor, copiii noștri 
își sărbătoresc astăzi ziua 
în țară de Libertate și Pa
ce, de Vrednicie și Demni
tate, în Patria în care Ve
ghea peste leagăne, grădi
nițe și școli e generoasă, 
e nemăsurată. Cum ar pu
tea fi măsurată dragostea 
pentru copii într-o țară în 
care tot ce duram, durăm 
pentru ei I Grija permanen
tă cu care sînt înconjurați 
se reflectă și în ansamblul 
de prevederi legislative re
feritoare la ocrotirea ma-

zisul placaj brut. Printr-o 
croire cît mai judicioasă, 
evitînd fisurile naturale 
ale acestuia, transformăm 
blocul masiv de marmură 
în placaj finit, de dimen
siuni și culori diferite, ce 
ia drumul beneficiarilor.

— înțelegem că nu tot 
placajul brut devine finit. 
Se pierde ceva ?

PRQbUCffĂ
REALIZATA EXEMPLAR. Z! DE 2!

— Era o vreme cînd se 
pierdea. Preocupările, cău
tările colectivului nostru — 
din rîndurile căruia i-aș 
remarca pe Nicolae Petric, 
Avram One, Traian Burci, 
Savin Sava, Grigore Stan- 
cu, Ilie Manea, Siito Eme- 
ric, Vaier Dara — au gă
sit soluția folosirii sale in
tegrale la confecționarea 
dalelor cu poliesteri și la 
obținerea mozaicurilor ve- 
nețiene necesare pe șantie
rele de locuințe. Ceea ce 
a mai rămas, cît de puțin, 
din placajul brut în urma 
acestor selecționări și pre- 

1 IUNIE - ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI

— bucuria vieții, 
și vigoarea națiunii

mei și copilului, în asigura
rea accesului neîngrădit la 
învățătură, știință și cultu
ră, toate acestea reprezen- 
tînd o grăitoare expresie 
a forței și umanismului so
cietății noastre.

Aici, pe vatră hunedo- 
reană, prin aleasa și sta
tornica, grijă a partidului 
și statului nostru, sînt asi
gurate toate condițiile de 
creștere și educare, fiecare 
copil dispune de posibili
tăți generoase de afirma

lucrări succesive ia dru
mul stațiilor de concasare- 
sortare, fiind transformat 
în sorturi diferite de mo
zaicuri, într-o diversitate 
de nuanțe și mărimi, con
stituind materia primă pen
tru secția vecină, cea de 
dale mozaicate.

— Pînă aici nimic nu 
s-a pierdut din blocul de

marmură ? Și ne apropiem 
de finalul drumului său.

— Ba s-a pierdut. O can
titate neglijabilă, dar, deo
camdată, se mai pierde — 
intervine tovarășul Petru 
Pop, secretarul comitetului 
de partid. Acea cantitate 
rezultată din resturile de 
tăiere a ferăstraielor. Am 
spus, deocamdată. Pentru 
că din cei 700—750 metri 
cubi de marmură pe care 
o prelucrăm lunar, pînă și 
căzăturile rezultate din •

GH. I. NEGREA

(Continuare în pag. a 3-a)

re, de înflorire și împlinire 
a personalității. Din solul 
rodnic al condițiilor mate
riale, sociale și culturale se 
înalță trunchiul viguros al 
generațiilor de mîine cres
cute în cultul muncii crea
toare, sub auspiciile însu- 
fljpoare. ale dragostei de 
iî?um, patrie și partidul co
munist conducător. Crețe
le, organizate în majorita
te pe lingă unitățile econo
mice, asigură ocrotirea și 
îngrijirea copiilor pînă la 
vîrsta de 3 ani, cînd pășesc 
pragul celor 266 de gră
dinițe — multe dintre ele 
cu program prelungit, pen
tru ca părinții să nu aibă, 
în timpul orelor de mun
că, grija fiilor lor. Preocu
parea pentru formarea și 
educarea copiilor constituie 
parte integrantă a politicii 
partidului, una dintre cele 
mai importante sarcini ale

(Continuare în pag. a 2-a)



Fag. 1 DRUMUL SOCIALISMUL

Sub conducerea partidului — 40 de ani de profunde prefaceri socialiste }
COPIII — BUCURIA VIEȚII, TINEREȚEA

Șl VIGOAREA NAȚIUNII
(Urmare din pag. 1)

societății noastre socialiste. 
Partidul și statul nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
secretarul general ol parti
dului, tovarășa Elena 
Ceaușescu se preocupă di
rect și permanent de per
fecționarea continuă a în
tregului proces instructiv- 
educativ, în așa fel ca el 
să răspundă real cerințelor 
practice ale vieții economi- 
co-sociale. Școala hunedo- 
reană — ca și întreaga 
școală românească — re
zolvă în linii esențiale prin
cipalul deziderat al învă- 

țămirrtutai modern: deschi
derea pirte—ucâ o orizoo- 
tuiui oregătxii elevilor spre 
perspectivele concrete oie 
munci și vieții. Carocte'ul 
forrnat'v-apîicctrv, legctu'a 
strinsâ dintre învățăm* *nt  și 
proctică. integrorea lui cu 
producția, definesc exem
plar școala românească de 
azi.

hărniciei" (panouri ale pionierilor și pă
rinților fruntași in muncă), „De la comu
niști învățăm cutezanța revoluționară" (in- 
tilniri cu muncitori fruntași) — sînt doar ci- 
teva din genericele sub care se desfășoară, 
‘hi județ, impresionante acțiuni politico- 
educative.

• 16 monumente și 12 locuri istorice din 
județ se află sub îngrijirea responsabilă și 
entuziastă a pionierilor.
• După ce în ediția precedentă a Fes

tivalului național „Cîntarea României" pio
nierii' hunedoreni au cucerit 45 de titluri de 
laureat pe țară, în faza de masă a actua
lei ediții (a V-a) s-au înscris peste 650 de 
formații, tu zeci de mii de artiști ama
tori.
• In edițiile de vară și iarnă ale com

petiției naționale „Daciada" participă, a- 
nual, aproape 40 000 de pionieri.

Cei aproape 120 000 de 
elevi care se pregătesc 
pentru startul viitorului în 
cele 745 de școli generale 
din județ au la dispoziție 
3 685 săli de clasă, multe 
organizate pe principiul ca
binetelor și laboratoarelor, 

dotate ia nivelul cerințelor 
învățămintiAii modern ic. 
co-e pregătirea capătă cu 
adevărat caracter aplicativ. 
Forxnorva deprinderilor de 
munco se realizează in a- 
teiierele școală. ocolo unde 
apar muguri; eoucobei mun
citorești.

Este, așador. n-esc ca la 
acest ceas sărbâto-esc <£r 
pragul verii, copî~ Hune
doarei să aducă ictreoga 
lor recunoștință părintelui 
stimat și iubit de toți fiii 
țării — tovc-ăsui Nîcoloe 
Ceaușescu — pentru gene
roasa grijă ce o ocordă 
creșterii și educării tinerei 

generații, tovarășei Elena 
Ceaușescu, pentru dragos
tea și atenția cu core ve
ghează și inconjooro dez
voltarea vlăstarelo' patriei.

Emoționontele, frumoa
sele manifestări core se 
desfășoară azi in fiecare 
creșă, grădiniță, școală, 
casă a pionierilor și șoimi
lor patriei, pe scene și pe 
străzi, în porcuri, sint tot 
atitea momente de expri
mare — prin limbajul ine
galabil al ortei — a recu
noștinței copiilor față de 
cei ce le-au asigurot co
pilăria fericită in țara în 
care de patru decenii flu

tură stindardele libertății.
La ziua lor, copiii hu- 

nedoreni vin cu frumusețea 
și bucuria izbinzilor cuceri
te la întrecerile pe disci
pline de învățărriint, de la 
faza pe școală la cea re
publicană — unde au ob
ținut 47 de premii pe țară I 
— la competițiile pe mese
rii, unde cei ce se pregă
tesc în minerit, siderurgie, 
construcții, sau pentru a ști 
să rostuiască ogoarele pli
nii au făcut dovada dragos
tei lor pentru P'pfesiunea 
aleasă pe cea mai înaltă 
treaptă a verificării, încu- 
nunîndu-se cu 44 de pre

mii în confruntarea rațio
nală. far izbînzile din „Cîn- 
tarea României" și din în
trecerile „Daciadei" se în- 
tîlnesc fericit cu vrednicia 
și entuziasmul din acțiunile 
întreprinse pentru onorarea 
angajamentului de muncă 
patriotică asumat anul a- 
cesta.

La mulți ani, copilărie I 
La mulți ani, surâsuri cura
te I La mulți ani, contem
porani ai viitorului I Să 
creșteți mari, frumoși și să
nătoși, cuminți și drepți I 
Voi sînteți MÎINE. Mîine în 
care credem și pentru care 
durăm noua Românie 1

ÎNVĂȚĂMÎNTUL - ACCESIBIL 
ÎNTREGULUI TINERET

Procesul instructiv-educativ, modernizarea și per
fecționarea învățămîntului de toate gradele conferă 
școlii — ca principal factor de cultură și civilizație — 
noi dimensiuni.

• Invățămintul preșcolar, conceput ca prima treap
tă a școlii noastre, se desfășoară în 266 de unități de 
profil, cuprinzînd 20 415 copii. In urmă cu 40 de ani, 
în județ funcționau... 30 de grădinițe.

• Cele 745 de unități școlare — primare și gim
naziale — sint frecventate de 69 790 de elevi, de a 
căror instruire și educare se ocupă 4188 de învăță
tori și profesori.

• Școala hunedoreană dispune în prezent de:
— 935 cabinete
— 427 laboratoare
— 373 ateliere-școală

toate dotate la nivelul cerințelor de azi ale învăță
mîntului modern.

— 88 săli de gimnastică
— 265 biblioteci cu 1,3 milioane volume

• Internatele școlare oferă peste 6 600 locuri pen
tru elevi — în cele mai confortabile condiții.

• Pentru 4100 de copii este asigurată masa în 
cantine școlare.

• 52 305 elevi activează în cercuri tehnico-aplica- 
tive și pe obiecte de învățămînt Numărul cercurilor 
aplicative din școli a ațuns la 1 685, iar al membrilor 
acestora Ia 31 300.

„Șoimii patriei" — 
pionierii... Dionieriei

Cea mai tînără orga
nizație a copiilor — 
„Șoimii patriei" numă
ră, în județul nostru, 
26172 de membri.

• 17 390 de șoimi ai 
patriei își desfășoară ac
tivitatea în grădinițe, 
iar 8 782 sînt elevi în 
clasa L

La fazele 
republicane ale 

„Cupei Pionierul*
Purtătorii cravatelor 

roșii cu tricolor din ju
deț au obținut locuri 
meritorii la fazele repu
blicane ale «Cupei Pio
nierul" din acest an:

• Locui I pe echipe, 
la schi alpin

— cîte un loc I și n 
la fete

— două locuri III la 
fete și băieți.

• Două locuri I la 
cros (fete), două locuri 
II (băieți echipă).

• Două locuri II — 
la sanie (fete).

• Două locuri II, trei 
locuri III — la înot.

• Locul V la tenis de 
masă (fete).

Clubul „Pionierul" Hu
nedoara, în echipă mixtă 
cu CJS.Ș. Hunedoara — 
locul IV la faza repu
blicană a „Cupei Pionie
rul".

Spectacol prezentat de Ansamblul orășenesc al pionierilor și șoimilor patriei din O- 
raștie (formația de etlnșari • Școlii generale nr. t), sub genericul „Cinstim patria, parti
dul șl poporul*.

PIONIERIA - ȘCOALĂ A EDUCAȚIEI COMUNISTE
Continuind valoroasele tradiții ale mișcă

rii progresrste de copil din țara noastră, 
Orgonizațla pionierilor, creată acum 35 de 
om din inițiativa Partidului Comunrst Ro
mân, a devenit, în anul 40 ai libertății pa
triei, o adevărată școală a educației co
muniste, revoluționare a elevilor.

• In județul nostru 60 600 de elevi poar
tă cu mîndrie cravata roșie cu tricolor.
• In școl: activează 5 805 grupe, 1 889 

detașamente și 451 de unități de pionieri.
• La Deva, Hunedoara, Petroșani, Brad, 

Orăștie, Hațeg, Lupeni, Petrila și Vulcan 
funcționează case ale pionierilor și șoimi
lor patriei.

• „Raportăm cu mindrie rezultatele mun
cii noastre partidului" (intilniri ale coman
damentelor unităților pionierești cu secre
tariatele comitetelor municipale și orășe
nești de partid). „Pe aceleași trepte ale

PARTIDULUI
Sub faldurile tale purpurii
Cu pieptul sus, cu gm-dul avintat
Noi, toți cei muKi te-om așteptat să vii 
Pe drum de glorii să ne duci, neinfricat.

Tu, azi ne ești părinte.
Ești stincă din pieptul semeților Carpați 
Oșteanul de nădejde ești, al țârii. 
Iar noi, soldoții toi neinfricați.

Ești lanul copt ce lin se unduie in zare 
Și veselia intratâ-n orice casă
Ești raza blindă-a unui falnic soare 
Și piinec caldâ aburind pe masă.

Un ma’e fiu ol țării, un drag părinte nouă 
Ai azi in frunte, partid conducător 
El ne-ncetat veghează ca-n liniște și pace 
Poporul nostru sâ pășească spre-naltul viitor.

Prin el se-nalță al țârii viitor
Căci gindu-l treaz și inima-i fierbinte, 
Câlăurește ceas de ceas al sâu popor 
Și mersul nostru sigur — înainte I

CRISTINA GAVRILA, 
clasa a Vlll-a, 

Școala generală nr. 2 Deva 

PENTRU SĂNĂTATEA Șl DEZVOLTAREA 

ARMONIOASĂ A COPILULUI

încă de la naștere, sănătatea copilului 
este ocrotită de un întreg sistem de instituții 
sanitare. în prezent în județul Hunedoara 
în slujba sănătății și dezvoltării armonioa
se a copilului de la 0—3 ani se află :

# 322 locuri în unități de maternitate ;

# 586 locuri în unități spitalicești de 
pediatrie ;

# 2 500 locuri în creșe.

----------------- -A 
VENITURI SUPLIMENTARE PENTRU

FAMILIILE CU COPII

De la o perioadă la alta, pe măsură ce 
puterea economică a țării a crescut, i s-au 
adus îmbunătățiri și perfecționări sistemu
lui de măsuri menite să conducă la sporirea 
suplimentară a veniturilor familiilor cu 
copii.

La nivelul unui an, acum se plătesc în 
județul nostru, de la bugetul statului :

• Peste 370 milioane lei alocații de 
stat pentru copii ;

• 6,5 milioane lei ajutoare materiale 
pentru mamele cu mulți copii.

O ÎNTREAGĂ INDUSTRIE LA DISPOZIȚIA 

CELOR MICI
Pentru ca încă din fașă și pînă cînd intră în 

adolescență copiii noștri să ne reprezinte gra
dul de bunăstare, să trăiască din plin bucurii
le copilăriei, o întreagă industrie produce pen
tru copii.

La nivelul unui an de zile, pentru copiii ju-l 
dețului se produc și desfac prin magazine șil 
raioane destinate numai lor «

• Mărfuri textile în valoare de peste 300
milioane lei; I

• încălțăminte - aproape 200 000 perechi; I

• Jucării de peste 34 milioane lei, adicâl
circa 200 lei de fiecare copil. 1
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cul- 
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23,00

A

cald pentru 
tria) Omul

■R); 
(Mo- 

Aface-
Fe- 

(Siderur- 
dolarii și 

PETRO-

— sar 
nerețea 
B);

acăra);
;ă 
:a, 
a);

pentru doi; 
Ire fără soa- 
Dapcana mer- r 

Noiembrie) ; 
rtista, dolarii 

(Cultural) ; 
rbări-le galan- 
1); LONEA : 
la Paris (Mi- 
OASA: Dublu 
toresc); URI- 
ul nopții (Re- 
): Răzbuna-
ilor (Steaua 
^ȘTIE : Mie- 
al plinii (Pa

și Ovidiu (Fla- 
GIU-BAI: Răz- 
luciLgr (Casa 
HAlfeG: Me
in ești (Dacia); 
piui stelelor — 
CALAN: Min
ai pîinii (Ca- 

ă); SIMERIA : 
Bachus (Mu- 
: Cafă express 
HELARI : Um- 
Lilui (Minerul).

VIE A

robabil pentru
1984 : Vremea 
instabilă, cu 

iii. Izolat vor
je de ploaie,
descărcări elec- 
cial după-amia- 

va sufla mo- 
id-vest. Tempe- 
îime vor fi cu- 

8 și 13 grade, 
ixime între 21 
grade. Local,

!, vremea va fi 
instabilă, cu 

. Local vor că- 
de ploaie, înso- 
tăreări electrice.0
irezenta intensi-

pînă la 60—70 
vest.

Iți mulțumim, Nadia!

NADIA COMANECI așa cum o cunosc devenii — o mare 
campioană.

A fost aseară, din nou, 
mare sărbătoare la Sala 
sporturilor din Deva. Nu
meroși spectatori au săr
bătorit, cu dragoste și nos
talgie, cu mindrie și re
gret, retragerea din activi
tatea competițională a 
marii gimnaste Nadia Co
maneci. Moment de refe
rință, apariție și prezență 
unică in gimnastica mon
dială, Nadia Comăneci a 
înaintat, între 1975-1981, 
milioane de oameni, mă
iestria și gingășia ei de- 
clanșind pe toate meri
dianele cele mai inspirate 
și e'ogioase metafore...

Izbucnind pe firmamentul 
gimnasticii mondiale prin 
spectaculoasele victorii la 
„europenele" de la Skien, 
în 1975, Nadia a devenit 
vedeta - în cel mai au
tentic înțeles al termenu
lui ! - Olimpiadei de la 
Montreal, cînd a fost prima 
gimnastă din lume notată 
cu 10 ! Unul dintre cele 
mai impresionante palmare- 
se in sportul românesc au
reolează o carieră glorioa
să, care a dus numele 
României în cele mai înde
părtate colțuri ale mapa
mondului. Cu mindrie, De
va își adjudecă o parte de 
paternitate asupra aceste 
colecții de titluri și meda
lii, Nadia fiind, cîțiva ani, 
fiica orașului nostru.

La începutul lunii mai, 
in Capitală, în prezența a

numeroși sportivi din elita 
lumii, care au ținut să 
omagieze o mare glorie, a 
avut loc festivitatea retra
gerii Nadiei din activitatea 
competițională. Aseară, cea 
mai mare gimnastă a fost 
în mijlocul devenilor, la 
dorința ei de a-și lua ră
mas bun de kt cei Ungă 
care a trăit, a muncit și 
plămădit ultimele sale mari 
succese sportive : 4 meda
lii la J. O. din 1980, me
daliile la C M. de la Stras
bourg și Fort Worth, 5 
medalii de aur la Univer
siada București și altele.

Flori și aplauze, entu
ziasm și urări pentru la fel 
de mari succese în viitor, 
ca arbitră și antrenoare, 
au însoțit festivitatea ce a 
avut loc.

Sportivi din diverse clu- 
F ■ ri si asociații, actualele 
componente ale echipei o- 
limpice, micile gimnaste din 
grădinițele Devei și Hu
nedoarei, de ia clubul „Ce
tate" Deva, ale cărei culori 
le-a reprezentat cu otita 
succes în constelația gim
nasticii internaționale, au 
omagiat o mare campioană 
într-un frumos spectacol.

La despărțire, cei pre- 
zenți nu și-ou putut repri
ma sentimentele regretului, 
însă bucuria și mindria au 
învins : ,Jți mulțumim,
Nadia I Nu te vom uita, 
Nadla

Difuzarea presei in. municipiul 
Deva poate fi imbunâtățită
Difuzarea presei, în 

special a ziarului „Dru
mul socialismului", se a- 
sigură în municipiul De
va prin 22 unități, dintre 
care 5 aparțin P.T.T.R., 
iar 17 I.C.S.M.I. Tot în 
subordonarea I.C.S.M.I. 
funcționează și două uni
tăți de desfacere a presei 
în orașul Simeria. Apli
carea acestei măsuri, înce- 
pînd cu primul trimestru al 
anului 1982, a condus la 
vînzarea cu bucata a unui 
număr de ziare mai mare 
cu 10—11 la sută decît în 
perioada de pînă atunci. 
Se constată mai multă o- 
perativitate, satisfacerea 
mai deplină a cerințelor 
cititorilor și îndeosebi a 
navetiștilor.

Cu prilejul unui raid 
în orașul reședință de ju
deț și în Simeria, s-a 
constatat însă că posibi
litățile de vînzare a pre
sei pot fi sporite dacă 
între unitățile I.C.S.M.I. 
și ale P.T.T.R. ar exista 
o mai strînsă colaborare 
pentru asigurarea popu
larizării acesteia și men
ținerea vadurilor cu des
facere mare.

în această privință, rai
dul efectuat a relevat și 
aspecte pozitive dar și u- 
nele negative. Pozitivă 
este activitatea unităților 
I.C.S.M.I. din gară (vîn- 
zătoare Dimoftide Parida 
și Maria lane), din piață 
(vînzătoare Maria Goian 
și Valeria Zăceanu), tu
tungeria din apropierea 
casei municipale de cul
tură și altele, în care e- 
xistă un interes deosebit 
față de servirea atentă

și judicioasă a celor care 
solicită ziarul local și 
alte publicații.

Nu în aceeași măsură 
își îndeplinesc îndatori
rile ce le revin vînzătoa- 
rele Viorica Zbora, de la 
unitatea de lîngă liceul 
„Decebal", Ifrim Maria 
din strada' Kogălniceanu 
ș.a., care în mod repetat 
se prezintă cu întîrziere 
la program. Acesta este 
de fapt și unul din mo
tivele pentru care la uni
tățile respective vînzările 
de presă au scăzut în ul
tima perioadă.

La începutul acestui an 
a fost organizată o con
sfătuire Ia care au parti
cipat reprezentanți ' ai 
P.T.T.R., I.C.S.M.I. și ai 
ziarului „Drumul socialis
mului", stabilindu-se u- 
nele măsuri in vederea 
corelării distribuirii și 
desfacerii presei, pentru 
îmbunătățirea prestației 
de difuzare. Dar aceste 
măsuri n-au fost înfăp
tuite în întregime. Astfel, 
n-a fost stabilită lucrătoa- 
rea care să se ocupe de 
această problemă la 
I.C.S.M.I., care să urmă
rească activitatea de pre
să și să păstreze legă
tura permanentă cu or
ganele P.T.T.R. De ase
menea, nu există un con
trol permanent din partea 
aceleiași întreprinderi co
merciale, ca și din partea 
P.T.T.R., asupra modului 
cum se desfășoară activi
tatea de vînzare a presei. 
Sperăm că în urma rai
dului. măsurile stabilite 
vor fi aplicate.

•<lfc PAUL VALER

Piese de schimb recondiționate

Printr-o preocupare sus
ținută pentru îndeplinirea 
în bune condiții a sarci
nilor de plan, lucrătorii 
uzinei nr. 5 din cadrul 
Combinatului siderurgic 
Hunedoara raportează în
semnate realizări in pro
ducție. In perioada tre
cută din acest an, colec
tivul de aici a recondi

ționat suplimentar preve
derilor stabilite 144 tone 
Piese de schimb pentru 
laminoare, oțelării, fur
nale și aglomeratoare, a 
executat în secțiile com
binatului, conform grafi
celor, revizii și reparații 
de calitate și în termen. 
(A. Câta, corespondent).

SĂFTĂMÎNA
DUMINICĂ, 3 IUNIE

• 8,30 Teleșcoală • 9,00 Almana
hul familiei • 9.30 De strajă pa
triei • 10,00 Viața satului (parțial 
color) • 11,15 Muzica pentru toți • 
11,45 Lumea copiilor • 12,40 Tele- 
filmoteca de ghiozdan (color) : „Pis
truiatul". Episodul 2 • 13,00 .Telex
• 13,05 Album duminical (parțial 
color) : * Estivale— muzicale și u- 
moristice * Cascadorii rîsului * Cîn- 
tece de voie bună ★ Desene ani
mate * Drumuri printre amintiri. 
Fotbaliști de altădată: Voinescu își 
amintește * Un singur loc sub soa
re, Muzică ușoară cu: Mihaela Oan- 
cea, Mirabela Dauer și Mircea Rom- 
cescu * Patriei. Versuri * Tinerețe, 
floare rară. Program folcloric * Te- 
lesport * Armonii estivale. Muzică 
ușoară * Refrene lirice * Salonul 
epigramiștilor la Giurgiu * Secven
ța telespectatorului • 18,30 Micul 
ecran pentru cei mici • 18,50 1001 
de seri • 19,00 Telejurnal (parțial 
color) * Sub semnul anului jubiliar
• 19,15 Cîntarea României. Laudă 
muncii! • 19,50 Telecinemateca : 
„Viața e frumoasă**.  Premieră tv. 
Coproducție sovieto-italiană (color)
• 21,30 Varietăți muzicale (color)
• 21,50 Telejurnal (parțial color)

LUNI, 4 IUNIE
• 20,00 Telejurnal (parțial color)

• 20,20 Actualitatea în economie • 
20,35 A patriei cinstire. Muzică și 
versuri • 20,50 Tribuna experienței 
înaintate • 21,10 Tezaur folcloric 
(color) a 21,40 La zi în 600 de se
cunde • 21,50 Orizont tehnico-știin- 
țific • 22,15 Telejurnal (parțial co
lor) • 22,30 închiderea programu
lui.

Combaterea bolilor 
și dăunătorilor 

din culturile de cartofi
(Urmare din pag. 1)

folosind unul din produse
le : Oxiclorură de cupru 
(4 kg/ha) sau Brestan (0,6 
kg/ha). Celelalte tratamen
te se vor executa de re
gulă la 10—12 zile de la 
primul tratament, dacă se 
menține o perioadă umedă 
(ploioasă) și temperaturi 
ridicate, sau la intervale 
mai mari în cazul unor 
perioade secetoase, cînd 
tratamentele vor fi averti
zate prin buletinele ce se 
trimit. Mai pot fi folo
site la aceste tratamente 
și alte produse ca : Capta- 
din (2 kg/ha), Merpan (2 
kg/ha) sau Ziram (4 kg/ha).

Cît privește combaterea 
gîndacului din Colorado, 
primul tratament se va 
executa la 3—4 zile de la 
apariția primelor larve în 
cultură, lucru ce este foar

te diferențiat de la o tar
la la alta. Aceasta impune 
urmărirea apariției larvelor 
în fiecare parcelă. Trata
mentul se va face cu unul 
din produsele : Birlanc- 
(0,6 1/ha), Decis (0,250 1/ 
ha), Clorofos (1,250/ha), 
Sinaratox (3 1/ha), Linda- 
tox 3 (25 kg/ha) sau
PEB+Lindan (25 kg/ha).

Tratamentul pentru Colo
rado se repetă la apariția 
unui val de larve, aproxi
mativ la 8—12 zile.

Pentru ca eficacitatea 
tratamentelor să fie maxi
mă trebuie respectate in
dicațiile tehnice din bule
tinele de avertizare, sub 
raportul dozei și perioadei 
de lucru, precum și regu
lile generale de aplicarea 
pesticidelor (de a nu se 
lucra pe vînt, insolație sau 
cînd plantele sînt umede 
de ploaie sau rouă).

[PRQDUCJfA FfZitâ-\

Marmura - 
integral, 

(Urmare din pag. 1) 

procesul tăierii le vom va
lorifica sub formă de pul
beri marmuriene. Așa cum 
am reușit să folosim sor
tul cel mai inferior — pra
ful, rezultat de la fabri
carea dalelor mozaicate, 
vom rezolva în curînd și 
problema materialului că
zut la dinții ferăstraielor. 
Praful de care aminteam 
n-avea folosință. Astăzi se 
utilizează cu rezultate bune 
în industria sticlei, a colo- 
ranților, ca amendament 
în agricultură, aduce be
neficii întreprinderii. Ne 
preocupăm, de asemenea, 
să adaptăm utilajele exis
tente în vederea obținerii 
unor dale mozaicate în 
format neexecutat pînă în 
prezent și de calitate su
perioară, care sperăm să

valorificata 
superior
fie apreciate de benefi
ciarii noștri.

— Să mai reținem t. 
aspect — completează mai 
trul Sever FRiți, de la a- 
telierul de ciopfitorie. Fo
losim integral și valorifi
căm superior și scoarțele 
de marmură care cad la 
debitarea placajului din 
blocurile industriale, pe 
care cioplitori cum sînt 
Victor Pășteanu, Sebes- 
tyen Ludovic, Candrn Mi- 
heț le transformă în di
verse lucrări de artă ce 
incintă privirea.

...Căutări, frămlntări, ini
țiative valoroase, toate în 
scopul valorificării supe
rioare a marmurei, pentru 
îndeplinirea ritmică a pla
nului producției fizice sor
timentale, la înalți para
metri calitativi și de efi
ciență.

VIITOARE LA TELEVIZIUNE
MARȚI, 5 IUNIE*

• 15,00 Telex • 15,05 Amfiteatru 
studențesc • 15,25 Țara mea. Mu
zică ușoară românească • 15,35 
Secvențe daneze • 15,50 Universul 
femeilor • 16,20 Desene animate • 
16,30 Închiderea programului • 20,00 
Telejurnal (parțial color) • 20,20 
Actualitatea în economie • 20,35 
Laureați ai Festivalului național 
„Cîntarea României" (color) • 20,45 
Căile afirmării • 21,00 Teatru tv.: 
„Explozie întîrziată" de Paul Eve- 
rac. Premieră tv. (color) • 22,20 Te
lejurnal (parțial color) • 22,30 În
chiderea programului.

MIERCURI, 6 IUNIE
• 15,00 Clubul tineretului • 15,15 

Suedia: Profil contemporan • 15,30 
Emisiune în limba maghiară (par
țial color) • 1630 închiderea pro
gramului • 20,00 Telejurnal (parțial 
color) • 20,20 Realizări și perspec
tive • 20,50 Film artistic: „înainte 
de zbor". Premieră tv. Producție a 
studiourilor poloneze (color) • 22,20 
Telejurnal (parțial color) * Sport
• 22,30 închiderea programului.

JOI, 7 IUNIE
• 15,00 Telex • 15,05 Omul și să

nătatea • 15,20 Studioul tineretului
• 16,20 Desene animate • 16,30 în
chiderea programului • 20,00 Te
lejurnal (parțial color) • 20,20 Ac
tualitatea în economie • 20,35 Pa
gini muzicale de mare popularitate
• 20,55 Occident ’84 • 21,15 Filme 
inspirate din lupta P.C.R. : „Clipa". 
Ecranizare a romanului cu același 
titlu de Dinu Săraru. Partea I (co
lor) • 22,00 Patru decenii de cul
tură socialistă • 22,20 Telejurnal 
(parțial color) • 22,30 închiderea 
programului.

VINERI, 8 IUNIE
• 15,00 Telex • 15,05 Monografii 

profesionale • 15,30 Viața culturală 
• 15,50 La volan • 16,00 Emisiune 
în limba germană (parțial color) • 
16,30 închiderea programului • 20,00 
Telejurnal (parțial color) • 20,20 
Actualitatea în economie • 20,35 
împliniri și perspective a 21,Ml Ca
dran mondial (parțial color) • 21,30 
Telefilmoteca de aur: Toma Ca- 
ragiu. Medalion teatral și cinema
tografic (II). Parțial color • 22,20 
Telejurnal (parțial color) • 22,30 
închiderea programului.

SÎMBATA, 9 IUNIE
• 13,30 Telex • 13,35 La sfîrșit 

de săptămînă (parțial color): * De 
drag și dor — cîntece în interpre
tarea Ștefaniei Rareș * Ecranul co
piilor. Sunetul muzicii (III) * De
sene animate * Surpriza emisiunii: 
Pantomimă și... muzică * Tainele 
naturii... * Marile momente ale ba
letului * Magnetoscop muzical: Har
ry Belafonte * Tot ce are țara mai 
frumos. Oameni, locuri, fapte în 
anul 40 al devenirii noastre * Cîn- 
tecele patriei * Șah * De la o me
lodie la alta... * Telesport * Mup
pets a 1640 La datorie. Reportaj • 
16,45 Săptămina politică a 17,00 
închiderea programului a 19,00 Te
lejurnal (parțial color) • 1940 Noi 
și copiii noștri. Reportaj • 19,40 
M-am născut pe mindră glie. Me
lodii populare a 19,55 Teleenciclo- 
pedia • 20,25 Film serial: „Un Au
gust în flăcări". Ultimul episod • 
21,15 Cu mască..., fără mască (co
lor) • 22,15 Telejurnal (parțial co
lor) a 22,30 Invitații televiziunii 
(color) • 23,00 închiderea progra
mului.
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Pacea și dezarmarea —

| CONSILIUL POPULAR AL JUDEȚULUI HUNEDOARA 
BIROUL PERMANENT AL COMITETULUI EXECUTIV

LISTA PREȚURILOR MAXIMALE -

DE MERCURIAL

cauză a întregii omeniri
WASHINGTON 31 (Ager

pres). — După cum rela
tează agenția United Press 
International, o formă 
nouă de exprimare în 
S.U.A. a protestului împo
triva cursei înarmărilor nu
cleare o constituie decla
rarea unor instituții ca 
„zone libere de arme nu- 
cleare“. Aproximativ 50 de 
școli, spitale, instituții cul
turale, lăcașuri de cult, din 
16 state americane, s-au 
proclamat „zone denuclea- 
rizate“, inițiatorii acestor 
acțiuni precizînd, între al
tele, că nu vor accepta 
folosirea clădirilor respec
tive ce adăposturi în . even
tualitatea unei conflagrații 
nucleare.

BERLINUL OCCIDEN
TAL 31 (Agerpres). — în 
Berlinul occidental s-au 
desfășurat lucrările orga
nizației „Tinerii socialiști". 
Vorbitorii au subliniat că 
una dintre preocupările 
principale ale organizației 
constă în lupta pentru 
pace și dezarmare și, în 
primul rînd, împotriva am
plasării de rachete nu
cleare cu rază medie de 
acțiune în Europa.

COPENHAGA 31 (Ager
pres)., — Mai multe partide 
de opoziție din parlamen
tul danez — Folketing — 
s-au pronunțat in favoarea 
unei inițiative a Danemar
cei în cadrul N-A.T.O. 
pentru încetarea staționă
rii de noi rachete nucleare 
cu rază medie de acțiune 
în Europa occidentală — 
transmite agenția ADX. 
Partidul Social Democrat, 
Partidul Socialist Popular, 
Partidul Socialist de Stin
gă și Partidul Liberal Ra
dical au cerut guvernului 
danez să-l însărcineze pe 
ministrul de externe al 
țării să ia o atitudine 
în acest sens.

TEGUCIGALPA 31 (A-
gerpres). — Aproape 30 000 
de persoane au participat, 
la Tegucigalpa, la o am
plă demonstrație de pro
test față de prezența tru
pelor străine pe teritoriul 
Hondurasului — informea
ză agenția Prensa Latina. 
Manifestanții au scandat 
lozinci în favoarea păcii 
și împotriva războiului, 
cerînd militarilor străini 
să părăsească țară.

Produsele
Preț maximal 

Perioada de mercurial 
aplicare cal. I

— lei —

Al Vl-lea Congres al Organizației 

de Solidaritate a Popoarelor din

Africa și Asia și-a
ALGER 31 (Agerpres). — 

La Alger s-au încheiat lu
crările celui de-al Vl-lea 
Congres al Organizației de 
Solidaritate a Popoarelor 
din Africa și Asia 
(O.S.P.A.A.), la care au 
lăut parte reprezentanți 
din peste 100 de țări, in
clusiv din România, ai 
mișcărilor de eliberare na
țională și ai unor organi
zații internaționale.

în documentele finale

încheiat lucrările
adoptate, participanții chea
mă forțele iubitoare de 
pace din întreaga lume 
să-și unească eforturile în 
direcția preîntîmpinării 
unei catastrofe termonu
cleare și a opririi cursei 
înarmărilor. în documente 
șe subliniază necesitatea 
lichidării subdezvoltării, a 
soluționării pe cale pașnică 
a situației din Orientul 
Mijlociu și alte zone con- 
flictuale.

vin. FLORI TĂIATE DE CIMP
Garoafe
GaroCțe
Lalele
Crini
Gladîole 
Trandafir altoi: 
Trandafir simplu

fir
w

w

»

toată perioada
»•
•»
W
V»

6,00
1,00
2,00
3,00
3,00
3,00
1,50

Narcise w 1.00
Lăcrămioare 0,50
Violete și ghiocei buchet 1,00
Zambile fir 0.50
Crizanteme flori mari 600
Crizanteme flori mici w 4,00
Bujori 2,00
Liliac w w 1.00
Diferite flori de cîmp
tăiate și uscate buchet n 1,00

ix. pasări vu
Găini, cocoși kg viu toată perioada 20,00
Curci, curcani w 28,50
Gîste îngrășate 9 27,50
Rațe n 25,00
Pui de găină » 9 22,00
Pui găină 1—5 zile cap. 3,00
Pui găină 6—10 zile 5,00
Boboci de rață pînă

la 10 zile 9 10.00
Boboci de gîscâ lână

la 10 zile • 10,00
Pui de curcă 9 12,00

X. ANIMALE VH
Ovine și caprine

adulte kg viu toată perioada 13.00
Miei și iezi greut.

minimă 15 kg 9 15,00
Porci 9 16,50
Vaci 19,00
Viței 20,00
Iepuri de casă

pt. tăiere n 19,00
Pui de iepuri cap. 15,00
Purcei pînă la

10 kg viu 250,00
Purcei pînă la

15 kg viu n 350,00
Purcei pînă la

20 kg viu J» 420,00

ANTREPRIZA CONSTRUCȚII MONTAJ 
Șl REPARAȚII DEVA

str. Dorobanților, nr. 28 
ORGANIZEAZĂ

azi, concurs pentru ocuparea postului de
• revizor contabil.
Condiții de studii și retribuire, conform 

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

Deva.

COOPERATIVA DE PRODUCȚIE, 
ACHIZIȚII Șl DESFACERE A MĂRFURILOR

B A L Ș A

ÎNCADREAZĂ URGENT
• BRUTARI pentru brutăria Balșa.

Condițiile de încadrare, în conformitate cu
Legea nr. 22/1969 și Legea nr. 57/1974.

Informații suplimentare la sediu! coopera
tivei.

DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ 
SI INDUSTRIE ALIMENTARĂ 

HUNEDOARA - DEVA

Str. Dr. Petru Groza, nr. 24-26 
ORGANIZEAZĂ

Concurs în data de 11 iunie 1984, orele 
8,00, la sediul D.A.I.A., pentru ocuparea 
posturilor de :

• economist șef la C.U.A.S.C. Orăștie
• economist șef la C.U.A.S.C. Hațeg.
Condiții de studii și retribuire, conform 

Legii nr. 12/1971 și Legii nr. 57/1974.
Relații suplimentare la telefon 11850, 

interior 37.

Minerii britanici continuă greva
LONDRA 31 (Agerpres). 

— în Marea Britanie con
tinuă greva minerilor, de
clanșată în semn de pro
test față de hotărârea pa
tronatului de a elimina din 
acest sector un număr im
portant de locuri de mun
că. De asemenea, greviștii 
revendică îmbunătățirea 
condițiilor de viață. A-

ceastă amplă mișcare re
vendicativă — la care par
ticipă aproximativ 80 la 
sută din mineri — durea
ză de aproape 3 luni. în 
ultimele zile, notează agen
țiile Reuter și France 
Presse, s-au semnalat cioc
niri între poliție și piche
tele de grevă.

I 
î

I
I

J%

VREMEA ÎN
Potrivit datelor furnizate 

de Institutul de meteorolo
gie și hidrologie, în iunie 
regimul pluviometric și ter
mic se va încadra, în an
samblu, in situațiile speci
fice acestei luni.

în prima decadă sint de 
așteptat. ploi locale cu ca
racter de aversă și descăr
cări electrice: frecvența lor 
va fi mai redusă tn sud- 
estui țării. Temperaturile mi
nime nu vor coborî sub opt 
grade, iar cele maxime vor 
depăși pe alocuri 30 de 
grade în sudul: țării.

In decada a doua va pre
domina o vreme în gene
ral frumoasă in sud-estul 
țării, cu cerul variabil și 
ploi izolate. In restul teri
toriului, îndeosebi in vestul 
țării și in regiunile de deal 
și de munte se prevăd în- 
nourări mai accentuate și 
ploi cu caracter de aversă, 
însoțite de intensificări de 
scurtă durată ale vîntuluî, 
iar, izolat, și de grindină

*

după-amiaza. Temperatura l 
în creștere ușoară față de | 
prima decadă. Temperata- J 
rile minime vor fi cuprinse ' 
între 12—20 grade, iar cele 
maxime vor depăși și 32 
grade.

In decada a treia, după 
o instabilitate ce se va ma
nifesta rn prima parte a 
intervalului, vremea se va 
ameliora, treptat, în 
mai mare parte a

LUNA IUNIE

\

*cea 
țării. 

Ploile, îndeosebi sub formă 
de aversă, vor fi mai frec
vente în vestul și nordul 
țării, precum și în zonele 
de deal și de munte, mai 1 
ales în prima parte a pe- ■ 
rioadeî; izolat, grindină. 
Temperatura in scădere la 
început, va crește în a doua 
parte a intervalului, mar 
mult în regiunile sudice, 
unde maximele vor depăși 
30 grade, 
nime vor 
10 și 20

Temperaturile mi- 
fi cuprinse între 
de grade.

(Agerpres)

I
I
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XI. ANIMALE DE TRACȚIUNE
î Boi cap. toată perioada 141)00,00
1 Cai »> ■ 17 000,00
» Iepe » 19 000,00
| Măgari w 7 000.00

j XII. PRODUSE INDUSTRIALE
J Lînă toarsă fir
| simplu natur kg toată perioada 275.00
1 Lînă toarsă fir
j dublu natur n 300,00
1 Lînă toarsă fir
’ simplu vopsită t» 300,00
I Lînă toarsă fir
> dublu vopsită w 328,00
« Lînă țurcană caier H 120,00
1 Lînă țigaie caiet 
| Mătură din sorg cu D 150,00

‘ coadă greut. 950 gr
1 Mătură din sorg pt.

buc. h 23,00

’ haine greut. 300 gr. >»■ 9 12,00
| Umeraș haine pentru 
J bărbați
I Umeraș haine pentru

9 5,00

1 femei ■ D ♦) ' • .2,00
J Fund cherestea fag
| 23X18 cm '
» Fund cherestea fag

Sj ■ ■ . 7,00

| 30X20 cm 4» 9 ‘ 9,50
’ Fund cherestea fag
] 45X25 cm
1 Lingură lemn lungime

4» 14,00

î 25 cm - . 9 ’ • 3.50
1 Bătător covor din nU- ■ ■- -- .- . mA i .
' iele cojite ■„ ■ »y • 30,00

. XIII. ALTE PRODUSE

J Boia de ardei
■ Castraveți cornișon

kg toată perioada 73.00

1 murați
J dimens. pînă la 3
1 cm lungime
» dimens. de la 3,1—6

ș» 9 11.00

| ■ cm lungime w 10,00
, dimens. de la 6.1—9 — «•
| cm lungime
' ’ peste dimens. 9 cm

”■ 7,50

> . lungime , 5,50
1 Varză murată la butoi »• 5,00
J Magiun de prune . n n 21,00
1 Ulei sămînță dovleac • „ ' 7 # 35,50
J Răsaduri repicate fir » - * ; 1,00
1 Răsaduri nerepicate » n 0,50

ÎNTREPRINDEREA PENTRU LIANT! 
DEVA - CHIȘCĂDAGA

Anunță pierderea autorizației pentru 
funcționare stație portabilă, cu numerele :

• P 240/77 ; P 241/77 ; P 242/77 ;
P 246/77 ; P 243/77 ; P 244/77 ;
P 245/77 ; P 247/77 ; P 248/77 ;
P 249/77 și autorizației stație fixă cu 
numărul P 140/77.

■in-cu""
publicitate

V I N Z A R I
• Vind apartament două

camere, cărămidă, gaze. Deva. 
Micro 15, bloc F, apartament 
64. Telefon 28996. (836)

• Vind Dacia 1100, preț
convenabil. Deva, strada 23 
August, nr. 235. (879).
• Vind Dacia 1 100, stare

perfectă. Orăștie, strada Uni
rii, nr. 41 A, telefon 42725. 
orele 16—22. (887)
• Vind motocicletă „Danu-

bia- 125 cmc, motor rezervă. 
Deva, Mărășești 42. (869)

ANIVERSARE

• Cele mai frumoase gin- 
duri să vă însoțească pretu
tindeni în cea mai - frumoa
să zi cu prilejul aniversării

celor 22 și 20 de primăveri. 
Urăm fraților Olivia n și Olivia 
Goțu din Deva, studenți la 
Facultatea de politehnică Ti
mișoara, mult succes în acti
vitate și un călduros „La 
mulți ani Familia Simon 
Ștefan, Vișeu de Jos, Mara
mureș.

DECESE
• Colectivul Șantierului 5 

Orăștie este alături de colegul 
lor in momentele de nemăr
ginită durere pricinuită de 
moartea tatălui său

Danescu Aurel 
după o grea suferință și 
transmite sincere condoleanțe 
familiei îndoliate. (899)

• Colectivul de oameni ai 
muncii de la Școala generală 
nr. 9 Hunedoara este alături 
de colegul prof. Mărgineanu 
Tiberiu fn pierderea suferită 
prin decesul tatălui său

MĂRGINEAN ZACHIU 
din Mediaș. Toată compasiu
nea noastră familiei îndoliate.
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