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ȘEDINJA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, s-a desfășurat, vineri, 
1 iunie, ședința Comitetului Politic Exe
cutiv at C.C. al P.C.R.

In cadrul ședinței, Comitetul Politic 
Executiv a aprobat componența delegației 
române care va participa la Consfătuirea 
economică la nivel înalt a țărilor membre 
ale Consiliului de Ajutor Economic Reci
proc, ce va avea Ioc la Moscova, la ju
mătatea lunii iunie a.c. De asemenea. 
Comitetul Politic Executiv a discutat și 
aprobat punctul de vedere al delegației 
noastre pentru ședința a XXXVIII-a 
extraordinară a sesiunii C.A.E.R.

Comitetul Politic Executiv a exprimat 
convingerea că întîlnirea la nivel înalt, 
pe problemele economice, înțelegerile la 
care se va ajunge vor contribui la per
fecționarea colaborării și cooperării în 
cadrul C.A.E.R., în interesul dezvoltării 
economico-sociale a fiecărei țări membre, 
al edificării cu succes a noii orinduiri, al 
întăririi forței și prestigiului socialismu
lui în lume.

în continuare, in cadrul ședinței, to
varășul Nicolae Ceausescu a prezentat o 
informare cu privire ia vizita oficială de 
prietenie efectuată în țara noastră, în 
perioada 22—25 mai, de general Gnas
singbe Eyadema, președintele fondator al 
Adunării Poporului Togolez, președintele 
Republicii Togoleze.

Comitetul Politic Executiv a aprobat, 
in unanimitate, rezultatele vizitei, ale con
vorbirilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și general Gnassingbe Eyadema, 
apreciind că Declarația comună semnată 
de cei doi președinți, celelalte documente 
încheiate reprezintă o importantă contri
buție la extinderea relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre România și Togo, 
servesc interesele celor două popoare, po
liticii de pace, destindere, independență 
națională și colaborare între națiuni. A 
fost subliniată însemnătatea deosebită 
a hotăririlor luate de cei doi președinți 
cu privire la dezvoltarea mai dinamică a 
colaborării româno-togoleze în domeniile 
politic, economic, tehnico-științific, social- 
cultural, a cooperării în producție, la di
versificarea schimburilor comerciale, a- 
preciind că acestea sînt în avantajul 
reciproc al celor două țări și popoare, al 
dezvoltării lor libere și independente pe 
calea progresului economic și social.

Aprobînd în unanimitate documentele 
și înțelegerile convenite cu prilejul vizi
tei, Comitetul Politic Executiv a cerut 
guvernului, ministerelor, celorlalte organe 
economice centrale să ia toate măsurile 
pentru transpunerea lor în viață.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, 
de asemenea, probleme curente ale acti- 
vitătii de partid și de stat.
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Oamenii care aduc j 
viitorul mai aproape

hune- 
cerce-

in spațiul oțelului 
doreau, spiritul de 
tare a existat de mult timp. 
Cu 30 de ani în urnă, la 
pornirea cocseriei, s-a for
mat un mic colectiv de cer
cetare pentru cocs. Mai tir- 
ziu acesta s-a transformat 
intr-o grupă, apoi intr-o 
secție de cercetare, apoi...

— S-a înființat Centrul de 
cercetare și proiectare pen
tru fabricații produse side
rurgice, subordonat Cen
tralei siderurgice Hunedoa
ra, — ne-a declarat tovarășul 
ing. Ștefan Cornea, direc
torul centrului. El a apărut 
ca o necesitate vitală, pe 
fondul unor ample preocu
pări, pentru rezolvarea pro
blemelor tehnice majore in 
vederea dezvoltării produc
ției- de oțel a combinatu
lui siderurgic.

— Ce obiective concrete 
au fost fixate, tovarășe di
rector ?

— In primul tind asimila
rea unor noi mărci de o- 
țeluri și tehnologii de fa
bricație, simultan cu 
bunătățirea calității 
duselor, știut fiind că 
tenți He b ene ficior ilar
oțel și laminate au

im- 
pro- 
pre- 

de 
c res

muft in ultima perroa- 
Mai recent, sa trecut

cut 
dă. 
in cadrul centrului și la e- 
fectuarea unor lucrări de 
inginerie tehnologică vizînd, 
in principal, modernizarea 
utilajelor siderurgice înve
chite. A apărut și O activi
tate de microproducțre, e- 
xistă deci permanente îm
bunătățiri și in structura ac
tivității centrului.

— Vorbiți-ne despre a- 
ceasta microproducție, ni 
se pare un lucru remarca
bil ca gîndirea să ia ime
diat, m ocelași loc, o for
mă materială. Ce produceți, 
unde ?

— Avem in combinat două
puncte proprii de produc- ț 
fie. Primul constă intr-o in
stalație de retopire electri
că sub zgură (R.E.Z.), unde l 
producem oțeluri cu indite ? 
calități și performanțe, des- ț 
tinate cu precădere indus
triei aeronautice și con
strucțiilor de mașini, altor 
domenii de virf ale econo
miei. Al doilea punct îl 
reprezintă o hală de micro- 
producție dotată cu cup-

MARIN NEGOIȚA
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O mare răspundere: centrata
subterană—finalizată la termen !

Un obiectiv de mare în
semnătate pe amenajarea 
hidroenergetică Rîu Mare- 
Retezat este centrala sub
terană.

— Cine poartă răspun
derea finalizării ei — l-am 
întrebat pe inginerul Ion 
Poienaru, șeful comparti
mentului investiții de la 
I.E.C. Hațeg.

— Antrepriza de con
strucții hidroenergetice Rîu 
Mare-Retezat, Antrepriza 
generală „Energomontaj" 
București, prin brigada 
complexă Rîu Mare-Rete
zat — Ruieni și I.C.M. Re
șița — care a realizat ri
nele agregate deosebite pe 
care le și montează cu 
specialiști proprii.

— Cum decurg lucrările?
— I.C.M. Reșița lucrează 

într-un ritm mai slab. Are 
o singură echipă de mun
citori aici. Ar fi necesare 
cel puțin două. Front de 
lucru au. Celelalte unități 
participante la finalizarea 
centralei subterane mun
cesc bine, au unele lucrări 
efectuate în avans, garan
ție că cele două grupuri 
ale centralei subterane vor 
fi finalizate la termenul 
stabilit prin grafic, septem
brie, respectiv octombrie 
anul curent.

Reținem în continuare

părerea constructorului, ex
primată de subinginerul 
Constantin Lăzărescu, ad
junctul șefului de brigadă 
nr. 1 i

— Constructorii au pre-

spusele Inginerului Florin 
Voinic, șeful brigăzii com
plexe de antrepriză Rîu 
Mare-Retezat — Ruieni.

— Ou 180 de lăcătuși, 
montori, sudori, electricieni

Ritm și calitate in realizarea^ 
INVESTIȚIILOR j

Pe amenajarea 
hidroenergetică 

Rîu Mare-Retezat

dat integral la montaj cen
trala subterană. Adică au 
asigurat front de lucru 
montorilor. Asta nu în
seamnă că nu mai avem 
de lucru aici. Canalele de 
cabluri, galeria de fugă, 
tunelul de acces, bolta fal
să — sînt tot atîtea puncte 
unde sîntem concentrați, 
pentru a le finaliza la ter
men sau în avans și a asi
gura astfel front de lu
cru în continuare la mon
tajul echipamentului hi
droenergetic și hidromeca
nic.

Punctul de vedere al 
montorului îl notăm din

executăm montajul echipa
mentului hidromecanic al 
centralei subterane, în- 
tr-Un program de 10 ore 
zilnic. Unde este nevoie, 
ne organizăm pe schimburi. 
Nu ducem lipsă de nimic. 
Avem front de lucru, uti
laje, agregate sosite la 
montaj. Dacă și lucrătorii 
de la I.C.M. Reșița ar zori 
ritmul lucrărilor, am avea 
și mai mult spațiu de des
fășurare. Oricum, oamenii 
de la A.G. „Energomontaj“ 
București sînt hotărîți să 
facă lucru de cea mai bUnă 
calitate aici, la hidrocen
trala din Retezat.
Inginerul Okolicsanyi 

A’goston, șeful biroului 
producție de la A.C.H. Rîu

GH. I. NEGREA

(Continuare in pag. a 3-a)

CAMPANIA AGRICOLĂ DE VARĂ
Mobilizare puternică, activitate 

intensă pe ogoare!
LA ÎNTREȚINEREA 

CULTURILOR — 
RITM ÎNALT

In unitățile din Consi
liul unic agroindustrial 
Geoagiu se desfășoară in 
ritm susținut prașila a 
Il-a mecanică și manuală 
la sfecla de zahăr, precum 
și prima prașilă la car
tofi și porumb. Pînă în 
prezent au fost prășite a 
doua oară 20 de ha din 
cele 60 cu sfeclă de zahăr 
și s-a efectuat prașila I 
mecanică pe toată supra
fața cultivată cu cartofi 
și pe 442 ha din cele 925 
ha semănate cu porumb. 
Prașila manuală s-a execu
tat pe 42 de ha cu car
tofi și 89 ha cu porumb.

Rezultate bune înregis
trează C.A.P. Romos, Ge
oagiu, Aurel Vlaicu și 
altele.

PESTE 2 000 TONE 
FURAJE ÎNSILOZATE

La Asociația economică 
intercooperatistă din Bă- 
răști se lucrează cu mult 
spor la însilozarea fura
jelor. Pînă acum au fost 
însilozate peste 2 000 tone 
secară și orz masă verde. 
La buna desfășurare a a- 
cestei lucrări o contribuție 
esențială o au mecanizato
rii loan Stan, Gh. Cioba- 
nu, Gh. Hinea, Adinei Pe
trescu și alții. Se acțio
nează intens, în același

timp, la însămînțarea grab
nică a suprafețelor ce sînt 
eliberate de furajele pen
tru masă verde.

ÎN LEGUMICULTURA 
— ACTIVITATE 
neîntrerupta

în grădinile de legume din 
Consiliul unic agroindus- 
tria Simeria — se lucrează 
la încheierea plantării legu
melor și Ia întreținerea cul
turilor de ceapă, varză ș.a. 
Din cele 404 ha ce tre
buie întreținute, pînă în 
prezent s-a efectuat pra
șila I mecanică pe 200 ha, 
jar cea manuală pe 175 ha. 
Cu rezultate bune se pre
zintă fermele legumicole 
din Rapoltu-Mare. Simeria 
și Băcia.

HUNEDOARA — ctitorii mărețe 
în anii SOCIALISMULUI

Intre tradiție și devenire agroindustrială

(Continuare in pag. a 3-a)
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Comuna Pui, a cărei 
atestare documentară da
tează din secolul ai XV-lea, 
este astăzi, cu cele 12 sate 
ale sale, una din unitățile 
adminisiroliv-teritoriole re
prezentative ale județului 
nostru. Situate pe cursul 
mijlociu al riului Strei, la 
poalele ultimelor ramifica
ții ale masivelor Șurianu și 
Retezat, satele comunei au 
fost cunoscute de-a lungul 
anilor ca sate in care 
ocupația tradițională, de 
bază, a oamenilor era 
creșterea animalelor și cul
tivarea părrvntului. Cu tim
pul însă, o dată cu dez
voltarea bazinului carboni
fer al Văii Jiului, a siderur
giei la Călan și a altor 
ramuri industriale in zo
nele învecinate, s-au pro
dus mutații și in structura 
socio-protesională q locui
torilor comunei, mulți din
tre bărbați fiind atrași 
spre noile locuri de muncă

dm unitățile industriale. 
Ața se face că astăzi, din 
ce, peste 5 700 locuitori 
ai comunei, aproape 1 000 
fac naveta zrlnic in Valea 
Jiului, Hațeg, Călan, Sime
ria ș.a., unde muncesc in 
întreprinderile miniere, si- 
derurg'ce, feroviare ori în 
olte unități ale puternicei 
industrii hunedorene.

COMUNA PUI

Dar această „migrare" 
spre industrie a oamenilor 
din satele comunei n-a 
dus, cum s-ar putea cre
de, la neglijarea princi
palei și tradiționalei ocu
pații a locuitorilor aces

Noul bloc de locuințe din centrul comunei Pui.
Foto N. GHEORGHIU

teia - agricultura chiar 
dacă mulți dintre ei au 
acum an dublu statut: de 
muncitor și țăran. Dimpo
trivă, în cei 40 de ani de 
edificare a noii societăți In 
patria noastră și, mai ales, 
de tind. o dată cu înche
ierea cooperativizării, rela
țiile in agricultură au fost 
așezate pe baze noi, so
cialiste, ponderea acestei 
ramuri in economia comu
nei a crescut de la un an 
la altul, agricultura conti- 
nuind să dețină și acum o 
poziție predominantă. O 
dovadă a celor afirmate 
este și faptul că, în pre
zent, comuna deține un 
efectiv de 6 745 bovine, 
dintre care 3 449 sînt la 
gospodăriile populației, 
17 884 de ovine, din 11750 
sînt crescute in gospodă
riile producătorilor agri
coli.

Fără îndoială că pon-

MIRCEA IEPADATU
L -a. ________ -   
(Continuare in pag. a 3-a)
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! T e a t r
Toți iubitorii teatrului aș

teaptă cu legitimă nerăb
dare și cu o anticipată 
plăcere serile de marți, pe 
cere Televiziunea le dedi
că prin tradiție dramatur
giei. Am văzut sau cm re
văzut astfel cu mari satis
facții de-a lungul anilor 
opere de referință din re
pertoriul național și univer
sal, clasic sau contempo
ran, a căror valoare artis
tică și educativă se oflă in 
afara oricărui dublu. Obiș- 
nuiți așadar cu binele, ră- 
minem cel puțin nedume
riți constatind că în ultimul 
timp preferințele programa
torilor ocolesc acest reper
toriu, îndreptîndu-se spre o 
seamă de piese sau chiar 
scenarii tv. subțirele și sche
matice, ca să mi zicem 
naive, pe care le urmărim 
in cel mai bun caz cu un 
zimbet de îngăduință- De 
ce oare, cind avem ctiția 
dramaturgi de mare valoare 
și o dramaturgie de anver
gură, originală, de o netă
găduită complexitate pro
blematică ?

Există desigur in fluxul 
acestor bizare preferințe și 
fericitele excepții. Una din
tre ele ne-a bucurat în 
seara de 29 mai, cind ni 
s-a oferit în premieră tv. 
O î'ntimplare de Horia Lo-

u T V
vinescu, in care ni s-a re
levat încă de la primele re
plici mina maestrului, re- 
cind porte din ciclul .Dra
mele războiului*, piesa este 
un exemplu de solid ți ri
guros profesionism Albert 
Camus spunea că .tragedia 
se naște din fopt-i că Ke- 
core dm torțele ce se m- 
Intnto în codrul el este Jo

^PRIVELIȘTI
fel de legitimă (. . .)*■ Pie
sa lui Horia Lorinesc- este 
o trogeale in occeo-to — 
Comas, ea punînd să se 
înfrunte forța dragostei ®o- 
teme cu aceea a -evoce 
— tot materne — Impctrna 
trădării și object iei propriu
lui fiu. Deopotr -. o de eg - 
time amîndouă. Rez- ScCu-. 
este ocest text d-omatlc. 
de o mare frumusețe fi 
demnitate, încărcat de ten
siune de io pr imo prf>ă io 
ultimo replică. C-oscă prin 
ocuitoteo Uoglcă ți bse- 
nlană prin atmosferă. O 
intimplare iace parte dintre 
operele menite să-ți păs
treze neafterate în t'-mp 
forța emoțională ți cctua- 
iltotea mesajului umanist. 
Sub aspect Interpretativ, om

asistat de lopt. in regla 
lui Eugen Todoran, a un 
vet,tabI rectal 0ga Tudo- 
rcche — Ștefon lardcche, 
serviți eeproseb-i — aCt ei 
cit ți textul — de '-t.-eaga 
echipă Dacă O'ga Tudo- 
reche nu ne-a surprins, 
fiind de omit obițnuiți cu 
memorob ele ei roluri. Ște
fan lotoocbe in schimb, in 
postata Iul Oswald. fiul 
damnat, ne-o rezervat o c- 
devorată revelație prn cm- 
pl-tudlnea ți autenticitotea 
trării, prin coocctotec de 
n.prtae. prin neobișnuita 
pregnanță pe care a reușit 
s-o confere personajului 
sou.

S-a ooveti-t ostiei mco o 
dată — oocă moi era ne- 
roe — co mer.l-ea morilor 
actori. este să se realizeze 
P-a texte de rotoare, epor- 
țuvnd ortet. ți nu să cd- 
■..-.streze baocne de oxi
gen unor lnsc--ări deb le 
cu p otența dramatice de 
o periferia i'ieroturii. După 
cum. ioc cu ocest prilej, ni 
s-o edeverit încă o dotă că 
Hora Lavoescu este unul 
dintre morii dramaturgi ro
mân. oi ultime tor petru de- 
ceni Prcgxmoreo piesei 
safe ne îndreptățește spe
ranța în revirimemui meiu- 

teatrale a teleoștifor 
noștri cce — cont "Uoe s-o 
credem — mi ne tor decît 
b'-ee.

RADU OOMNU

Cei patruzeci de ani...
Cei patruzeci de ani sînt anii noștri, 
iubiți așa cum știm că îi avem!
Să trecem, deci, frumoși, spre inainte 
prin porți voievodale, sculptate-n dor 

de lemn.

Xu-i vrerea noastră-a sta cind vremile 
ne cheamă, 

Cind sub stindardul țării avem înalt 
însemn !

Iubirea mea de țară, iubirea mea de 
mamă, 

mă face om al faptei: cinstit, harnic și 
demn !

Noi nu vindem strămoșii pe aur 
nimănui !

Mai bine-n casa noastră, în mare 
liniștire, 

La noi, pînă și pruncii zimbesc către 
statui 

cu zîmbetul de mamă și marea ei iubire!

Cei patruzeci de ani sînt mîndre efigii 
Lumină care arde în trunchiurile 

noastre !
Noi sintem toți ai țării, nici unu-a 

nimănui !
Purtăm numai a Faptei coroană peste 

astre.

AUGUSTIN JUSTIN

Premiul ziarului „Drumul socialis
mului" la concursul interjudețean al 
creatorilor de poezie patriotică și 
revoluționară „Sub flamuri de partid 
biruitoare" - Costești '84.

Eroilor
Cine s ine să mă doară chiar in răsărit 

de porți ? 
ah ! eroii duși sub lanuri, arși de ierburi 

și de roți... 
Amintindu-mi-i prin frunze pleoapele-mi 

visează-un rîu 
peste care frunți se-nchină la o lacrimă 

de grîu.

Caii lor de dor aleargă și din marea 
piinii mușcă 

ah ! eroii de sub lanuri, cu zăpadă mă 
împușcă.

Ei îmi lasă amintirea in amurgul din 
părinți 

unde păsările albe poartă vești de 
biruinți.

Ei îmi lasă-n iriși cerul, ei îmi lasă 
iarba-n carte 

să le duc eu intr-un cîntec prin milenii, 
mai departe...

EUGENIU NISTOR

13,30
13,35

10,20

scena •ECRMUL
ȘTEFAN RADUȚ

„SOARE PENTRU 
TOȚI COPIII 

LUMII"

muzical-coregrafice, lu
crarea lui Ștefan Rădu*„ 
delicată și cerind dense 
disponibilități de— simți
re, mărturisește încă o da
tă un talent creator deo
sebit de prolific, neobo
sit, mai ales dacă avem 
in vedere titlurile de 
laureat pe țară obținute 
prin diverse interpretări 
din județul nostru în fa
zele finale ale .Cintării 
României*, probiod viabi
litatea scenică a acestor 
compoziții. Din muzicali

tatea aparte, din bucuria 
care transpare mereu, din 
rafinamentul și limpezi
mea care fuzionează, im- 
binind textul’ cu muzica 
acestui talentat compo
zitor. răsare o personali
tate creatoare de excep
ție. căreia trebuie să-i re
cunoaștem. nu ca ultimă 
calitate, marea și indu- 
ioșătoarea inbire pentru 
gingașii săi... beneficiari: 
interpreții și publicul pio
nieresc.

EUGEN EVU

„IMPOSIBILA IUBIRE"

Binecunoscut lumii cul
turale hunedorene, ca un 
om și artist a cărui viață 
se confundă cu scenele, 
obținător. prin creațiile 
sale îndeosebi dedicate 
copiilor, a numeroase dis
tincții de laureat pe ța
ră, inimosul Ștefan Ră- 
duț a tipărit, recent, a 
doua sa culegere de cîn- 
teee. pe versurile multor 
poeți hunedoreni. Ceea 
ce trebuie apreciat este 
suflul componistic vioi, 
în reală consonanță cu 
simțirea și auzul celor ti
neri, precum și rara acu
ratețe armonică, aleasă 
mereu inspirat în impac
tul cu fiorul liric al tex
telor. Plină de un sincer 
optimism, grupată în spec
tacole .compacte. ca es
trade, ori în spectacole de 
muzică și poezie și, res
pectiv, în montaje literar-

Versiunea cinematogra
fică a romanului .Intru
sul* de Marin Freda e o 
analiză profundă a unei 
perioade istorice (trama 
se derulează, după cum 
precizează inserturile pe
liculei. intre anii 1958— 
1963), a unor medii so
ciale, a unor conflicte 03- 
re se nasc în acest cadru, 
a capacității umane de 
a le depăși.

Regizorul și scenaristul 
.Imposibilei iubiri*. Con
stantin Vaeni — probînd 
o aplecare plină de căl
dură asupra romanului, o 
atitudine încărcată de sti
mă față de autor — a 
căutat și găsit modalități 
optime de a lustra sem
nificațiile majore ale căr
ții și evitînd să simplifice 
intriga a salvat-o. astfel, 
de capcanele moralismu
lui facil. Vaeni a știut să 
ecranizeze o mare operă, 
și a făcut acest lucru fo
losind mari actori.

Alături de Amza Pellea 
în rolul inginerului Dan 
(prin această ultimă și 
mare creație actoricească 
semnînd un veritabil tes
tament artistic), evoluea
ză cel mai îndrăgit stu

dent al său. Șerban Io- 
nescu. .Deși cu nume 
parcă predestinat infrin- 
gerii. personajul meu este 
înnobilat de ideea de 
zbor. E un romantic—* 
spune »cel ce a fost — vă 
amintiți ? — „Ion* k inter
pretul lui Călin Surupă- 
ceanu. eroul principal.

Filmul ne oferă aleasa 
bucurie a. rein Uluiri' cu 
performanțe actoricești de 
mare clasă. Alături de 
Amza Pellea și Șerban 
Ionescu, Tora Vașilescu, 
Valentin Teodosiu, Irina 
Petrescu și Gheorghe Co- 
zorici realizează inter
pretări de excepție, întru- 
pind caractere vii și pu
ternice.

Operă reprezentativă a 
cinematografiei naționale 
— gîndită cu maturitate 
și responsabilitate, bene
ficiind de o distribuție 
remarcabilă, „Imposibila 
iubire* inaugurează cu 
certitudine o nouă des
chidere spre marea lite
ratură a lui Marin Pre
da, un drum pe care ci
nematografia noastră are 
nu numai datoria ci și 
forța să-1 continue.

VERONICA PALADE

cu soore începutul acestui 
iune. cind fieco^e gest și 
fiecare gind e o cheie pen
tru porțile celui" mai pur 
anotimp: copilăria.

intr-un leogon din lume, 
ocrotit de mina făcătoare 
de minuni a momei, un 
copil ride fericit Cred că 
așa se măsoară densitoteo 
oe’ului de care avem ne
voie. de la inăițimeo aceas
ta se vede culoarea, ode- 
vărul ț) lumina.

Pe fruntea copiilor se 
țes cele mai frumoase po
vești, poșii lor mici mă
soară cu flori fiecare drum, 
mRni'e lor alintă dimen
siunea in care părinții le 
medefează timpul.-. j

PrhnțLi de pe . scara ini
mii deschise: Dorina gin- 
gurește .mo-mo". Andrei 
se joacă în castele de ni
sip, Rcxana a învățat să 
scrie cuvintul Poce. Și sint 
•cote acestea prilej de 
bucurie și înțelegere pen
tru oameni", orgumente 
pentru liniștea planetei, 
fiindcă in începutul de via
ța e o fârimă de veșnicie, 
o certitudine ca zidirea 
noastră declină timpul. Și 
răm»r-em în fîeco'e ceas 
doto'i cu iubire, datori cu 
Poce, limbo maternă in ca
re toți copiii lumii își ci
tesc puritatea.

In anul patruzeci al .li
bertății noastre, grădinițele

și școlile, deschise spre 
soare, iși adună feții-fru- 
moși și cosinzenele. îi în
vață geometria drumului 
drept, tainele adevărului, 
bucuria de-a iubi, de-a 
sădi un pom, de-a hrăni o 
pasăre. Și ei cresc liberi și 
drepți, se joocă și rid, 
spun poezii și cintă, citesc 
legendele pomîntului și vi-1* 
seazo, culeg flori pentru 
mama, fericiți și curioși, 
harnici și puternici în nevi
novăția și frumusețea lor.

Nu cred că există nică
ieri un om care să nu se 
aplece in fota copilăriei.

Să ne întoarcem, de*i, în 
ocest minunat - univers, să 
ne bucurăm de felul in core 
lumina îți țese culori peste 
zi, in cădere pe urma pa
șilor noștru*Trbcuți printr-o 
poartă o sărutului, îi pri
mim în casă cuvintele lui 
Brâncuși, ca semn că am 
înțeles veșnicia: „Cind nu 
mai sintem copii, nu mai 
sintem nimic".

La hotarul spre vară, un 
copil mîngîie un spic de 
griu. Și e otita liniște că 
se aude pomintul rotin- 
du-se cuminte în jurul soa
relui. Simt ab’t de oproape 
fericirea cind știu că în 
mîînile copilului se vo coa
ce spicul de griu și se va 
continua neod'hna frumoa
să a vieții.

LILIANA PETRUȘ

„Luna culturii
cinematografice hunedorene"

S-a încheiat, miercuri 
seara, la Brad, cea de-a 
IlI-a ediție a „Lunii cultu
rii cinematografice hune
dorene*, prestigioasă mani
festare dedicată în' acest 
an aniversării a patru de
cenii de la revoluția de 
eliberare socială și națio
nală, antifascistă și. anti- 
imperialistă, Congresului 
al XlIJ-lea al partidului și 
împlinirii a două secole de 
la răscoala condusă de 
Horia, Cloșca și Crișan. 
Semnificațiile politice ale 
actualei ediții, rolul și lo
cul filmului românesc în 
relevarea mariin>- -rion.en- 
te istorice au fost eviden

țiate de prof. Petre Stoi- 
can, vicepreședinte al Co
mitetului județean de cul
tură și educație socialistă, 
prof. Emeric Horovitz, di
rectorul întreprinderii ci
nematografice județene, și 
prof. Marin Stan, președin
tele Comitetului orășenesc 
Brad . de cultură și educa
ție socialistă. Spectacolul 
de sunet și lumină „Ho
ria* a marcat impresionant 
manifestarea-spectacol sus
ținut de secvențe din fil
mele „Cîntec pentru eroii 
pâmîntului*, „Munți în flă
cări*, „Cintarea României* 
și „Furtuna*. (Gheorghe 
Stehan, corespondent).

Manifestări 
consacrate 

Zilei co ii lui ui
• „COPIII CINSTESC PA

TRIA Șl PARTIDUL" o fost 
genericul spectacolului oma
gial desfășurat, ieri, la Casa 
de cultură din Deva, prin 
care șoimii patriei și frățio
rii lor mal mari, pionierii, 
au dat glas — prin limbajul 
emoționant bl artei - fru
museții copilăriei ce o tră
iesc. Momentele artistice, de 
o ținută interpretativă impre
sionantă pentru vîrsta lor, 
au fost susținute de for
mațiile corale, grupurile de 
xrlofoane, vocale și satirice, 
dansurile populare și tema
tice, estrade și salba de 
soliști vocali, intrumentiști 
și recitatori din toate grădi
nițele devene și din școlile 
generale nr. 1, 8, 4, 6 și Li
ceul pedagogic Deva.

• FAZA JUDEȚEANĂ A 
FESTIVALULUI DE GIMNAS
TICĂ PENTRU PREȘCOLARI 
s-a desfășurat, ieri, la Sala 
sporturilor din. Deva. Forma
ții ale genului de la grădi
nițele cu program normal 
nr. î Vulcan, 1 Simeria, 2 
și 4 Deva, și cu program 
prelungit nr. 4 Petroșani, 1 
Hațeg, 1 Călan, I.C. Orăștie,
I Brad, I.C.S.H., nr. 2 și 
C.S.H. nr 4 au făcut ca sala 
sporturilor să devină o lume 
a candorii și drăgălășeniei 
in care copiii au uimit prin 
grație și talent. Primele 
locuri au lost ocupate de : 
locul I și ciștigăioarea tro
feului transmisibil — Grădi
nița cu program normal nr. 
3 Deva (dir. Soos Noemia),
II — grădinița cu program 
prelungit nr. 1 Brad, III — 
grădinița I.C.S.H. nr. 2.

• EXPOZTfIA „JOCURI Șl 
JUCĂRII, organizată la Casa 
județeană a pionierilor și 
șoimilor patriei e o altă 
lume a .frumuseții.Și a cadru
lui în care cresc și ■ sini 
educați preșcolarii. Sint ex
puse sute de jucării — majori
tatea realizate de miiniie 
indemînatice ale copiilo'" de 
la grădinițele cu program 
normai nr. 2 . 3. 4, 6, 8 și 
cu program pre'.ungd m. I» 
2, 3, 4, 6, 7, 8 Deva și de 
șoimii patriei de la Școala 
generală nr. 3 Deva, grădi
nițele C.S.H. nr. 1 și 3, cele 
din Ribița, Basarabasa, Vata 
de Jos, nr. 1 Simeria, 1 Ha
țeg ca și cele cu program 
prelungit nr. 1 Brad, I.M. 
Barza și I. C. Orăștie.

• CARNAVALUL COPI
LĂRIEI a reunit, ieri după- 
amioză, la Casa pionierilor 
și șoimilor patriei din Deva 
peste 300 de copii. Intr-o 
atmosferă deosebit de plăcu
tă au fost trecute în re
vistă măștile și costumele - 
desprinse din universul de 
basm a! copilăriei — cele 
mai reușite și îndrăgite per
sonaje fiind premiate. Car
navalul a fost prefațat de o 
paradă a costumelor.
• CONCURSUL DE BICI

CLETE Șl TRICICLETE a adus 
Ia start sute și sute de șoimi 
ai patriei, care pe artera din 
centrul municipiului Deva, 
s-au comportat... ireproșa
bil. Numai așa s-a putui 
ca locurile I, II și HI să fie 
cucerite de... marea majo
ritate a concurenților. Me
daliile și diplomele și su
tele de... dulciuri au fost pri
mite cu multă bucurie.
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PUNCTUL DE DOCUMENTARE POLITICO-IDEOLQGICĂ
« DE LA UZINA COCSOCHIMICĂ A C.S. HUNEDOARA

Implicare activă in îndeplinirea sarcinilor
► de plan și a amiajamentelor
fj-
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La începutul acestui an 
colectivul nostru s-a an
gajat să producă, suplimen
tar 10 000 tone de cocs me
talurgic și să livreze bene
ficiarilor din țară 1 000 to
ne de produse chimice și 
distilate, precum și sâ spo
rească productivitatea mun
cii cu 0,5 la sută față de 
anul 1983. Una din pîr- 
ghrîle esențiale ale înde
plinirii acestor angajamen
te este buna gospodărire și 
folosire ă materiilor prime, 
combustibilului și energiei 
electrice.

în centrul atenției mun
cii politice pe care punc
tul de documentare poli- 
tico-ideologică o desfășoa
ră punem conștientizarea 
și mobilizarea oamenilor 
muncii pentru înfăptuirea 
programelor speciale vizînd 
ridicarea nivelului tehnic 
și calitativ al produselor 
și creșterea mai accentuată 
a productivității muncii.

Beneficiind de o bună 
bază materială, de o bi
bliotecă cu cărți social-po- 
iitice, colecții de ziare și 
reviste, seturi de planșe 
și grafice, colecții ale Bu
letinului oficial și de alte 
materiale, pe baza progra
mului lunar de activități, 
am întreprins o serie de 
acțiuni .menite să antreneze 
comuniștii, întregul colec

tiv la realizarea obiective
lor stabilite.

Am organizat schimburi 
de experiență, concursuri 
gen cine știe cîștigă, dez
bateri pe un cerc larg de 
probleme. De pildă, cu ca
drele de conducere am or
ganizat un schimb de ex
periență vizînd găsirea de 
noi soluții și căi de creș
tere a productivității mun
cii, altul urmărind reduce
rea stocurilor supranorma- 
tive.

— Cu ajutorul propagan
diștilor și agitatorilor am 
întreprins dezbateri pe 
tema: .Reducerea consu
murilor de energie și com
bustibil, în timp ce cu 
maiștrii am găzduit un 
schimb de experiență a- 
vînd ca temă: «Organiza
rea formațiilor de lucru și 
urmărirea lucrărilor de re
parații la agregatele și uti
lajele din uzină"1. Tot cu 
maiștrii am inițiat o con
sfătuire pe tema îmbună
tățirii calități» produselor 
cocsochimice.

în aria noastră de pre
ocupări intră adesea și ac
țiuni metodice. De pildă, 
un schimb de experiență 
între organizațiile de la 

secțiile chimic și reparații 
a avut ca obiectiv planifi
carea muncii, pregătirea și 
desfășurarea adunărilor ge

nerale de partid.
Problematica abordată 

de punctul de documentare 
este mult mai bogată, cu- 
prinzînd concursuri vizînd 
cunoașterea documentelor 
de partid, istoricul combi
natului nostru. normelor 
de tehnică a securității 
muncii și a legislației mun
cii.

O permanență a noastră 
rămîne însă instruirea pro
pagandiștilor, organizarea 
de consultații ia temele ce 
se dezbat în învățământul 
de partid, politic. U.T.C. și 
de sindicat

Acțiunile politico-ideolo- 
gice întreprinse de noi, 
permanent sprijinite de 
comitetul de partid, aduc 
o importantă contribuție Ia 
formarea și educarea omu
lui. pentru a avea o com
portare bună în muncă, 
familie și societate, aceasta 
reflectîndu-se direct ia rea
lizarea sarcinilor economi
ce lună de lună.

Colectivul punctului de 
documentare este animat 
de dorința perfecționării în 
continuare a activității 
sale.
GHEORGHE GRO2ÂVESCU, 

secretar adjunct 
cu problemele de propagandă 

al comitetului de partid 
de la Uzina nr. 1, 
a C. S. Hunedoara

HUNEDOARA — ctitorii mărețe 
în anii SOCIALISMULUI

Intre tradiție 
și devenire agroindustrială

(Urmare din pag. 1)

dereo in agricultura comu
nei o deține sectorul coo
peratist. prin cele trei coo
perative agricole de pro
ducție existente aici: 
CAP. Pui. CAP. Rîu Băr
bat și CAP. Sere!. precum 
și asociația economică in- 
tercooperatstă. Sînt unități 
al căror sector zootehnic s-a 
întărit continuu. De aseme
nea, in raza comunei iși 
desfășoară cct'v.tatea și o 
fermă agrico’ă de stat pro
filată pe creșterea anma- 
leior.

Desigur că binefacerile 
socialismului, profundele 
schimbări economlco-so- 
c'.ale în întreaga țară s-cu 
făcut din plin simțite și in 
soteie comunei Pui.

„Este destul să amin
tim — releva Adran Gru- 
esc, primarul comunei — 
că toate cele 12 sate ale 
noastre sint electrificate, 
iar peste 80 la sută din 
casele comunei sint noi sau 
reînnoite. Dar, cea mai pu
ternică dezvoltare a comu
nei pe plan edilitcr-gospo- 
doresc și social-cultural s-a 
petrecut în cei peste 19 
ani de cînd în fruntea 
partidului și steiului se 

af.ă tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. in această pe
rioadă s-au construit pen
tru locuitorii noștri 11 ma
gazine sătești și 25 unități 
prestatoare de servicii. Nu
mai in anul trecut, prin 
magazinele comunei au 
lest desfăcute mărfuri in 
valoare de peste 25 mi
lioane lei. Tot in acești 
ani s-au modernizat 30 km 
de drumuri și au fost date 
in lolosnță, in Pui, două 
blocuri de locuințe, pentru 
specialiști și cadrele di
dactice, care întregesc ar
monios centrul civic a! co
munei. In fiecare din cele 
12 sote există cămine 
culturale in jurul cărora 
gravitează activitatea cul- 
tural-educativă și artistică 
a acestora. Pentru ca ge
nerația tinără a comunei 
să-și poată însuși ta nele 
cărții, in satele noastre 
funcționează 14 școli de 
4 ani, două școli de 8 cni 
și o școală de 10 ani cu 
treapta a ll-a de liceu, 
la seral, in care predau 
peste 60 de cadre didactice. 
Iar pentru preșcolari func
ționează cinci grădinițe"

Nu putem încheia aceste 
rinduri fără să amintim 
două unități economice din 

comună. Este vorba despre 
A.E.I. Pui, puternică unita
te profilată pe creșterea 
vacilor de lapte și Exploa
tarea de bauxită de la 
Boita — Ponor, de curînd 
intrată in funcțiune, prim 
nucleu al unui colectiv mi
nier, muncitoresc. Aceste 
două noi unități — agricolă 
și industrială - reflectă 
coordonatele pe care se va 
înscrie comuna Pui în de
venirea sa viitoare. Puter
nic mobilizați de însufleți- 
toarele îndemnuri adresa
te de secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la ple
nara Consiliului Național ol 
Agriculturii, locuitorii co
munei Pui sint angajați 
cu toate eforturile să obți
nă producții agricole re
cord, să-și sporească apor
tul la înfăptuirea progra
mului de autoaprovizionare 
teritorială, și la fondul de 
stat, in conformitate cu 
prevederile Programului 
unic, să întâmpine astfel 
evenimentele aniversare din 
acest an — 40 de ani de Ia 
revoluția de eliberare so
cială și națională și Con
gresul al XIH-lea al parti
dului — cu succese tot mar 
mari în muncă

(Urmare din pag. 1)

toare mic1 de inducție, 
unde realizăm piese din 
tontă și oțel de mic to
naj, de obicei aliate. De 
asemenea, s-a conceput și 
realizat o instalație de tur
nare centrifugală din fon
tă aliată (pentru lamiooa- 

1 p rele de sirmă) a cilindri- 
■ lor cu crustă extrădară.

— Am ajuns, tovarășe di
rector, .la concepție, la cer
cetare. De fapt, noi am 
început dialogul cu partea 
practică a centrului Să ne 
înapoiem la- sfera teoriei 

- științifice pure. Ce se si
tuează în prezent în cen
trul cercetării ?

— Asimilarea de noi 
mărci de oțeluri pentru re
ducerea importurilor, cu 
precădere a celor inoxida
bile pentru instalațiile de 
apă grea și centralele ter
monucleare. Ne-am propus, 
pentru 1984, să realizăm 6 
mărci de oțeluri inoxidabi
le. Al doilea grup de pro
bleme cercetate îl const:- 

,:;țuie introducerea de tehno
logii moderne și eficiente 
în fabricarea produselor si
derurgice. Ne-am axat pe

e- 
a- 
k : 
ki- 
iss

mare răspundere: centrala subterană - finalizată la termen!
(Urmare din pag. 1)

Mare-Retezat, exprimă e- 
xigențele momentului :

— La centrala subtera
nă sînt unele lucrări exe
cutate în avans. Dar sînt și 
altele rămase în urmă. 
Trebuie să rețină toți cei 
care au de executat lu
crări aici că este nevoie de 
colaborare strînsă, zilnică, 
deoarece sîntem condițio
nați unii de alții, 
structorul asigură 
montorului, amîndoi 
geticienilor-montori,
lorlalți specialiști. Se impu
ne un ritm de lucru reglat 
matematic, pentru ca' lu
crarea în ansamblu] ei să 
fie finalizată la • termen, 
așa cum ne-am angajat în 
fața secretarului general al 
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partidului,
Nicolae Ceaușescu, cu 
cazi a vizitei de lucru 
care a făcut-o la noi, 
amenajare. Cunoaștem ma- 
jile cerințe care se pun în

Oamenii care aduc viitorul mai aproape
metalurgia în oala oțelu
lui...
- Chiar așa are denumi

rea ?
- Da, este vorba de o- 

țelul deja evacuat in oală, 
fază în care intervenim cu 
metode de mare efect pen
tru calitatea oțelului, anu
me: a) Aplicarea tehnolo
gie: de barbotare a oțelu
lui in oală cu gaze inerte; 
b) S-a conceput și execu
tat o instalație de decar- 
burate în vid a oțelurilor, 
care a permis obținerea de 
oțeluri inoxidabile net su
perioare. Efectul economic 
este deosebit intrucît se îm
bunătățește calitatea oțe
lului fabricat 
de reducere 
consumului de 
altor elemente 
asigură anual 
beneficii de 120 milioane 
lei; c) Insultarea materia
lelor pulverulente in bala 
metalică, cu ajutorul unui 
gaz inert conduce de ase
menea la consumuri reduse 
de materiale dezoxidarrte.

în condițiile 
puternică a 
feroaliaje și 
specifice. Se 
un spor de

fața dezvoltării bazei ener
getice și de materii prime 
a țării. Activitatea noastră 
de fiecare zi se desfășoa
ră în spiritul acestor exi- 

■ gențe. Cuvântul de ordine 
este munca bine făcută 
pentru a ne respectă an
gajamentul asumat.

Intr-adevăr, există forțe 
concentrate la centrala sub
terană. Alături de cei 180 
de montori și specialiști în 
montajul agregatelor hi
droenergetice muncesc pe
ste 580 de constructori.
Cele două turbine sint pe 
poziție. Lucrările de la
distribuitori, rezervorul in
ferior de răcire, galeria 
de aspiratori, camera de 
expansiune sânt mult a- 
vansate. Dar sint și altele 
întârziate, deși termenul de 
predare la montaj — 1 iu
nie a.c. — a fost depășit. . 
Aceasta impune o mai bu
nă coordonare a lucrărilor, 
atacarea și finalizarea lor 
în ordinea cerută de priori-

— Cum sint alese temele 
de cercetare ?

— Temele sint „propuse" 
de viață, se desprind din 
necesitățile dezvoltării noas
tre.

- Ați întreprins cercetări 
și in domeniul energetic ?

— Avem o rnt eagă grupă 
de teme in acest domeniu, 
prin care u mădm valorifi
carea și, în special, recu
perarea resurselor energe
tice secundare. De exem
plu, gazele arse de la cup
toarele lammo’ttâu 800 sint 
valorificate în trepte: a) 
Recuperarea căldurii în in
stalațiile de preîncălzire a 
aerului de combustie de la 
cuptorul laminorului; b) Tre
cerea, apoi, prin 
recuperatoare ce produc 
apă caldă; ■ ■ ■ ■ 
căldurii ce mai rămîne în 
tunelul de dezgheț ol va
goanelor cu cărbuni. Ga
zele intră în prima treap
tă cu o temperatură de 
peste 1000 grade Celsius 
și ies din tunel la circa 
30—40 de grade Celsius. Se 

cazane

c) Utilizarea

tățile la montaj, intr-un cu
vânt conlucrare perfectă 
intre toți cei care dau bă-

ocupăm de recu- 
refractarelor, in 

bazice, în vederea

economisesc peste un mi
lion de metri cubi gaz me
tan anuoi. Mai recuperăm 
căldura aglomeratului de 
pe bandă, economisindu-se 
pe această cale 3 000 tone 
combustibil convențional pe 
an.

— Recuperați și materiale 
utile ?
- Ne 

perarea 
special 
măcinării și folosirii lor în 
tehnologia de torc re tare a 
cuptoarelor Siemens Martin 
șt electrice. Studiem valori- 
ficatea șpanurilor și pilitu
rilor de oțel inoxidabil pen
tru recuperarea elemente
lor de aliere care sint 
scumpe.

— Tovarășe director, care 
este șansa centrului in vii
torul îndepărtat ?

— Prin tot ce tăcem stră
pungem viitorul, pe distan
țe moi mari sau mai scurte. 
Important este că îl cuce
rim in trepte, in concordan
ță cu necesitățile existente 
ori bănuite.

tălia pentru ca centrala 
subterană să producă 
termenul stabilit.

De la i iunie Noi categorii 
de oameni ai muncii 

beneficiază de 
majorarea retribuției

în conformitate cu pre
vederile Programului pri
vind aplicarea . fermă a 
principiilor autoconducerii 
muncitorești și autogestiu- 
nii, perfecționării meca
nismului economico-finan- 
ciar. a sistemului de re
tribuire a muncii și creș
terea retribuției în acest 
cincinal, în anii 1983— 
1984, se efectuează o nouă 
majorare a retribuției no
minale, astfel îneît la în
cheierea acestei acțiuni, 
în a doua jumătate a anu
lui 1984,. retribuția reală 
să fie cu 5 la sută mai 
mare față de anul 1980.

începînd de la 1 iunie, 
de acest important avantaj 
beneficiază și întregul per
sonal muncitor din comerț.

Riu Mare-Retezat. La 
centrala subterană se mun
cește intens. Termenul de 
punere în funcțiune se a- 
propie.

Majorarea retribuțiilor se 
aplică tuturor categoriilor 
de lucrători existenți la 
data de 1 iunie 1984, înca
drați îr. funcțiile înscrise 
în anexele și în nomencla
toarele de funcții. în 
toate cazurile majorările 
de retribuții . se- aplică la 
categoriile și treptele (res
pectiv clasele) avute de 
lucrători Ia 31 mai 1994.

■ Un responsabil de ma
gazin de confecții cu o 
remunerație de 2 910 lei la 
care se adaugă un spor de 
vechime în sumă de 291 
lei, după majorarea retri
buției, avîndu-se în vedere 
noua încadrare, beneficia
ză de 6 retribuție echi
valentă cu 3 519 lei. '

O lucrătoare care pînă 
la 1 iunie avea o retribu
ție de 2 076 Ier, va avea 
după majorare, o retribuție 
de 2 228 lei.

Sînt stabilite, de aseme
nea, retribuțiile tarifare 
de la 1 iunie, ale persona
lului muncitor din turism, 
din activitatea de contrac
tări și achiziții, de comerț 
exterior, în activitatea de 
aprovizionare tehnico-ma- 
terială, din celelalte ramuri 
și subramuri ale circula
ției mărfurilor.

Aplicarea Decretului Con
siliului de Stat nr. 235/ 
1983 privind majorarea re
tribuției personalului mun- 
cito*- confirmă încă o dată 
grija partidului și statului 
nostru pentru ridicarea 
continuă a nivelului de 
trai material și cultural 
al oamenilor muncii din 
patria noastră.

Continuîndu-se aplicarea 
acțiunii, urmează ca în- 
cepî.-o de la 1 iulie să se 
ti eacă ia majorarea retri
buției personalului munci
tor din sistemul învățămîn- 
tului, ocrotirii sănătății, a-- 
sistenței sociale, culturii 
fizice și sportului.



Schimb de mesaje la nivel înalt 
româno — mexican

CIUDAD DE MEXICO 
1 (Agerpres). — Din partea 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, s-a transmis președin
telui Statelor Unite Mexi
cane, Miguel de la Madrid 
Hurtado, Un călduros salut. 
Urări de sănătate și feri
cire personală, de bunăsta
re și prosperita.e pentru 
poporul mexican prieten.

Exprimînd calde mulțu
miri, președintele Miguel 
de la Madrid Hurtado a 
dat o înaltă apreciere po
liticii externe a României, 
promovată consecvent de 
președintele Nicolae 
Ceaușescu, rugind să se 
transmită șefului statului 
român, în numele poporu
lui mexican și al său per
sonal, sincere urări de să
nătate și fericire, de pro

gres și pace poporului 
român prieten.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
de către șeful statului 
mexican a delegației parla
mentare române, condusă 
de tovarășul Nicolae Gio- 
san, președintele Marii 
Adunări Naționale, care la 
invitația Congresului Uniu
nii (parlamentul). face o 
vizită oficială de priete
nie în această țară.

Delegația parlamentară 
română a avut, la Ciudad 
de Mexico, întrevederi cu 
Humberto Lugo Gil, pre
ședintele Congresului, cu 
Miguel Gonzalez Avelar, 
președintele Senatului, cu 
alte personalități de frun
te ale vieții parlamentare 
și guvernamentale mexi
cane.

DIN TARILE
Q MOSCOVA. - La uzi

nele de autoturisme din 
orașul Jog.att', de pe Vol
ga, se desfășoară pregătiri 
pentru trecerea la produc
ția modelului „VAZ-2 103'. 
care va constltm bara 
pentru o nouă familie de 
autoturisme .Iguh’ (^La
da-)

Noul tip de JiguL^ va 
avea tracțiunea pe tată și, 
implicit, o ma bună sta- 
burate și ținută de drum, 
fi un consum redus de 
carbu-anți. Motorul are o 
formă nouă a camerei de 
ardere. un nou tip de 
carbu rator și apr nd ere 
electronică. Cutia de vi
teze va oveo cinci trepte.

© BELGRAD — Lo uzina 
de autovehicule dm orașul 
iugos-ov Mor-bor ou fost 
realizate, in prime-e patru 
luni ale acestui an. a-

SOCIALISTE
proape 4 000 autobuze și 
microbuze.

Potrivit relatării agenției 
Toning, uzina din Maribor 
urmează să producă pină 
la sfirșitul anului 10 260 
diferite tipuri de autovehi
cule. precum și 9 200 mo
toare auto.

Q PHENIAN. — La Nam- 
po. Important centru indus- 
rial al R.P.D. Coreene, a 
intzot parțial in producție 
noua uzină de prelucrore 
a metalelor neferoase, uni
tate echipată cu instalați: 
moderne de more randa
ment. Potrivit programului 
stob it, industria metalelor 
neferoase se va dezvolta 
in ritm accelerat in u-mă- 
torii trei ani, producția to
tală a acestei romuri a 
metalurgiei coreene urmînd 
să ajungă la peste 1,5 
m i pane tone.
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■ BONN. - La Univer
sitatea Augsburg din R.F. 
Germania a avut loc un 
simpozion consacrat poziției 
României in problemele 
securității ți dezarmării.

Participanții au înregis
trat cu viu interes concep
ția președintelui Nicolae 
Ceaușescu privind crearea 
unei Europe unite, in care 
statele, independente și su
verane, indiferent de orân
duirea lor socială, să-și 
amplifice relațiile, să con
tribuie la întărirea încre
derii și securității, la pro
gresul general al umani
tății.

■ LIMA. - in cinstea 
celei de-a 40-a aniversări 
a revoluției de eliberare 
socială ți națională, anti
fascistă ți antiimperialista 
o acțiune culturală a fost 
organizată la Colegiul 
„Hans Christian Andersen", 
din orașul Lima, capitala 
Perului. în cadrul acțiunii 
bibliotecii colegiului i-a fost 
donată o colecție de cărți 
ți discuri românești Au 
fost prezentate filme docu
mentare românești și mu
zică din creația lui Enescu.

COMENTARII LA FINALA C.C.E.
ROMA 1 (Agerpres). — 

în comentariul pe margi
nea finalei „Cupei campio
nilor europeni" la fotbal, 
dintre F.C. Liverpool și 
A.S. Roma. cîștigată de 
formația engleză după exe
cutarea loviturilor de de
partajare de la 11 m (a- 
ceasta a fost prima finală 
decisă prin proba penalty- 
Urilor), cotidianul italian 
„Gaezetta dello sport", din 
Milano, notează, printre 
altele : „A.S. Roma a eșuat, 
după cea mai dramatică, 
cea mai emoționantă și in
credibilă finală care s-a 
disputat vreodată. Nemi

loasa formulă a penalty- 
urilor, un sistem injust, 
introdus de cîțiva ani, a 
condamnat-o la o înfrîn- 
gere nemeritată, cum ar fi 
fost de altfel și în cazul 
lui F. C. Liverpool".

Președintele ad-interim al 
Uniunii europene de fotbal, 
Jacques Georges, a anunțat 
că începînd de la ediția 
viitoare, finalele „Cupei 
campionilor europeni" și 
„Cupei cupelor" se vor 
disputa pe terenuri neutre. 
Desemnarea orașelor-gazdă 
va fi efectuată înaintea 
sferturilor de finală ale 
respectivelor competiții.

CAMPIONATUL JUDEȚEAN DE FOT8AL

Seria Valea Mureșului
Rezultate : Unirea Zam — Metalul Crișcior 0—3; Mureșul 

Fricaz — I.M.C. Bîrcea 3—1 ; Oxigenul Hunedoara — C.F.R. 
Simeria 0—4; Minerul Teliuc — Foresta Orăștie 3—1 ; Streiul 
Boșorod — Voința Ilia 5—4 ; Streiul Simeria Veche — Recolta 
Băcia 3—0; Dacia service Hunedoara — Constructorul Hune
doara 1—5.

♦ Echipă penaU/-ită cu un punct.

CLASAMENTUL FINAL (NEOFICIAL)
1. C.F.R. Simeria 26 21 3 2 98-13 45
2. Construct. Hunedoara 26 16 5 5 80-22 37
3. Voința Ilia 26 15 5 6 54-26 35
4. Streiul Sjjn. VecHe 26 14 4 8 46-20 32
5. Metalul Crișcior 26 12 5 9 50-35 29
6. Oxigenul Hunedocra 26 10 7 9 57-44 27
7. Recolta Băcia 26 8 8 10 42-48 24
8. Unirea Zam 26 10 3 13 39-73 23
9. Foresta Orăștie 26 . 8 6 12 36-54 22

19. Dacia service Hvned. 26 8 6 12 38-59 22
11. Mureșul Pricaz 26 9 4 13 28-66 22
12. I.M.C. S.rcea 26 5 4 16 35-57 16
13. Minerul Teliuc * 26 5 6 15 33-71 15
14. Streiul 3oșorcd 26 6 2 18 34-82 14

■ MOSCOVA. - După 
cum -eiatează oge-ița 
TASS. zborul cosmonauțlor 
sovietici la bordul com- 
O'eiului științific orbital 
„Saliut-7* - „Soruz T-11" - 
„ Progress-22' continuă. E- 
chipajul rea1 zeazo, potrivit 
programului, diferite expe
riențe și cercetări tehnico- 
științifice.

Paralei c-j -ceasta, e- 
chipajul a înceojt descăr
carea navei de t'ansoort 
„P'ogress-22".

| ROMA. — Potrivit da
telor publicate la Roma 
de Institutul Central de 
Statistică (1.S.T-A.T.), popu
lația Italiei era, la sfirșitul 
lunii decembrie a anului 
trecut, de 56 927 000 de 
locuitori, cu 187 000 mai 
mare decît în ianuarie 1983.

■ TEL AVIV. - Prețuri
le la produsele alimentare 
de bază ți la benzină au 
fost majorate, joi, in Israel 
cu 8 ți, respectiv, 10 la 
sută, relatează agenția 
UP1 în primele patru luni 
ale anului în curs, indicele 
prețurilor la bunurile de 
consum a crescut cu 71 la 
sută.
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VULCANUL ELBRUS 

NU ESTE COMPLET STINS

Pornind de la rezultatele 
ultimelor explorări efectua
te pe Muntele Elbrus (cel 
mai inaft din lanțul mun- 

cercetătorul 
H-tarov a 

vulcanul 
^complet 

considera

*

ți/or Caucaz), 
sovietic Nikolai 
emis ipoteza că 
Elbrus nu este 
stins, cum se 
pină in prezent, ci este ac
tiv și poate erupe aricind. 
In sprijinul aceste. Ipoteze 

pledează cele citeva mici 
cutremure inregistrate, re
cent, pe ver-sanții muntefui. 
ca și emanațiile de vapori 
și gaze in apropierea calo
tei glaciale a vulcanului.

Cercetările privind Elbru- 
sul, dincolo de rezolvarea 
unor probleme strict teore

ț

*

CONTAINER PENTRU \ 
INTERVENȚII 

CHIRURGICALE
Fiwna v-est-germ-ană

tice, ar putea elucida u- 
nele chestiuni legate de 
seismicitatea întregii zone.

......._ ___ ,_______ de 
aparatură medicală „Medi- ț 
zin Sistem Technik" a pus i 
la punct un container ce > 
conține întreaga instalație ț 
necesară unei săli de ope- 1 
rații și care poate fi ex- ? 
pediat oriunde este nevoie j 
de intervenții chirurgicale 
urgente. La locul de efec
tuare a operației, containe
rul trebuie conectat doar 
la o conductă de apă și la 
rețeaua electrică. El este 
destinat, in principal, acor
dării de prim-a jutor in zo
nele calamitate. l

U.G.I.R.A. DEVA 
strada Decebal, nr. 8, telefon 13727

VINDE
pentru unitâtile socialiste

• ÎMPLETITURA DE SÎRMĂ ZINCATĂ.
De asemenea, execută ÎMPLETITURĂ DE SÎR- 

MA LA DIMENSIUNILE CERUTE DE BENEFICIAR.

ȘCOALA GENERALĂ NR. 7 DEVA
CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR „CETATE" 

str. Al. Sahia, nr. 5, telefon 17015 
ORGANIZEAZĂ 

în ziua de 3 iunie a.c., orele 9
• SELECȚIE pentru clasa I - GIMNASTICĂ 

- FETE.
• SELECȚIE pentru clasele V—VIII - ATLE

TISM, băieți și fete.

COOPERATIVA DE PRODUCȚIE, 
ACHIZIȚII Șl DESFACEREA MĂRFURILOR 

S E B I Ș 
județul Arad 

organizează
In ziua de 7 iunie 1984 

UN MARE TÎRG COOPERATIST
în ștandurile tîrgului veți putea găsi 

articole de textile, încălțăminte, marochină- 
rie, menaj,, uz casnic și agricol, articole de 
blănărie de cea mai bună calitate.

Vi se oferă prilejul să vizitați expoziția 
cu vînzare a activităților proprii de industrie 
mică, precum și expoziția de mobilă organi
zată în colaborare cu Combinatul de Indus
trializare a lemnului din Arad, care, sperăm, 
că va satisface cele mai mari exigențe.

EXPLOATAREA MINIERĂ 
CORANDA - CERTEJ 

încadrează de urgență 
Personal muncitor (bărbați), de prefe

rință dintre cei ce domiciliază în localitățile 
Deva, Hărău, Șoimuș, Bălata și Bîrsău, în 
meseriile de :

• 4 sudori electrici și autogeni 
categ. 5—6 ;

• muncitori necalificați (bărbați), pen
tru calificare prin cursuri de scurtă 
durată în meseria de funiculariști.

Mureș.

publicitate
LR.I.D.G.N. 
declarăm nule.
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V 1 N Z A R I
• Vind Renault G ordini, sta

re bună. Hunedoara, telefon 
13989, după orele 19.
• Vind apartament două

camere, confort I, etajul II, 
Deva, telefon 21077, după orele 
16,00. (892)
• Vind apartament două

camere, gaze, preț oficial. De
va, B-dul Dacia, bloc 29, sca
ra B, apartament 20. Telefon 
961/46745. (898)
• Vind apartament ocupabil

imediat. Orăștie, strada Prî- 
cazului, bloc 56, etajul I, apar
tament 9. (902)

• Vind apartament, - preț
convenabil, confortabil, trei 
camere, dependințe, ocupabil. 
Orăștie, Viilor, 20. Informații 
la apartament 3. (909)
• Vind apartament mobilat, 

două camere. Deva, 
20655, orele 16—21.

• Vind apartament 
camere, parter. Deva, 
Len in. Woe C, scara 
parlament 48, telefon 
după orele 20.

ANIVERSARI
• Un călduros și sincer „La 

multi ani“ urăm celei dragi, 
CIUPULIGA ANA, cu ocazia 
aniversării zilei de naștere. 

Familia.
(923^

< Colectivul de muncă 
Abatorului Deva urează low® 
rășei lovan Teodora, cu oca
zia pensionării, sănătate -și 
„La mulți ani (918)

• Se împlinesc șase 
săptămhu de cind ne-a 
părăsit pentru totdeauna 
scumpul nostru fiu, frate, 
nepot și verișor 
Dănuț, din 
vîrstă de 26

Chipul Iui 
mine veșnic 
noastre.

Matei
Tîrnava. în 
ani.
drag vă ră- 

in inimile 
(320)

telefon 
(9101 
doui 

strada
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erele (924)
• Vind apartament cărămi

dă, confort unu, patru ca
mere. Orăștie, str. Avram lan- 
cu, bloc 4, scara 3, aparta
ment 42, telefon 41696.

(«• *)
• Vind Dacia 1 300. Orăștie, 

telefon 42282, după orele 16, 
și 41437, orele 8—15.

• Vind Dacia 1 310. 
strada Dragoș Vodă,

(895)
Deva, 

nr. 5.
(904) 

Cristur, 
(912) 

I J 350 
perfectă 

"i piese de schimb. Geoa- 
giu-Băi, bloc 3, apartament 18.

(911)
• Vind mobilă cameră com

binată, furnir nuc. Deva, te
lefon 14561, orele 18—20.

(900)

• Vind Dacia 1100. 
nr. 261 bis.
• Vind motocicletă 

cmc, cu ataș, stare 
Ș»

PIERDERI

• Pierdut legitimație de ser
viciu, pe numele Oargă .Nico- 
leta-Monica, eliberată de, C. S. 
Hunedoara. O declar nulă.

i (908)
• Pierdut autorizații de 

funcționare radiotelefoane por
tabile, cu nr. C/1202 — 1978, C/ 
1203 — 1978, C/1207 — 1978, C/ 
1219 — 1978, C/1220 — 1978, C/ 
1221 — 1978, eliberate de Direc
ția radio-tv. Cluj, pe numele

• Lacrimi după anul de 
singurătate prilejuit de moar
tea soțului și minunatului 
tată Aurel Petruș. Aurelia, 
Liliana și Voichiț».

DECESE

• Sinescu Eugen soț, 
Mircea și Radu, fii, cu 
soțiile Nelly și Angela, 
Adrian și Rodica nepoți, 
anunță cu adîncă durere 
încetarea fulgerătoare din 
viață a scumpei lor soție, 
mamă și bunică

SINESCU ELISABETA.
înmormintarea are ioc 

astăzi, 2 iunie 1984, orele 
14, la cimitirul ortodox 
din strada Eminescu, 
Deva.

Nu te vom uita nicioda
tă. (90)

• Locatarii blocului 4, 
scara I, din B-dul Dr. Petru 
Grozâ1 Deva, aduc un ultim 
omagiu celei ce a fost

Elisabeta Sinescu.
Sincere condoleanțe fami

liei îndoliate. (925)
• Familia îndoliată mulțu

mește cu recunoștință tuturor 
celor. care i-au fost alături 
în momentele de grea în
cercare suferite prin pierderea 
regretatului

Horia Opriș.
(903)
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