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OdAUSMUI
ȘEDINȚA comitetului politic 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R

La întreținerea culturilor - ampla 
mobilizare a cooperatorilor 

căzute în ultimul 
și alternanța a- 

vremea căldu-

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, marți, 5 iunie, a avut 
loc ședința Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.

In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a prezentat o informare în le
gătură cu vizita de lucru făcută în Uniu
nea Sovietică in ziua de 4 iunie, la in
vitația Comitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice și a Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S. In 
timpul vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a avut convorbiri cu tovarășul 
Konstantin Cernenko, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. La 
convorbiri au participat membrii delega
țiilor Partidului Comunist Român și Parti
dului Comunist al Uniunii Sovietice.

Comitetul Politic Executiv a dat o înal
tă apreciere activității profund principia
le, pătrunse de o înaltă răspundere pen
tru interesele țării, ale poporului român, 
ale cauzei socialismului și păcii, desfă
șurate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
timpul vizitei, poziției exprimate în cadrul 
convorbirilor purtate Ia Moscova și a sub
liniat cu deosebită satisfacție contribuția 
esențială a secretarului general al parti
dului, președintele Republicii la reușita 
deplină a acestei vizite, Ia promovarea 
și adîncirea tot mai puternică a tradițio
nalelor relații de prietenie, colaborare și 
bună vecinătate româno-sovietice.

S-a apreciat că rezultatele vizitei, în-
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țelegerile și concluziile comune 
cei doi conducători de partid și 
au ajuns în cadrul convorbirilor 
se înscriu ca un moment de o deosebită 
importanță în dezvoltarea, pe baze reci
proc avantajoase, a colaborării și conlu
crării dintre țările, partidele și popoarele 
noastre. în mod deosebit, Comitetul Po
litic Executiv apreciază înțelegerile con
venite în ce privește creșterea substan
țială a schimburilor economice și ridica
rea la un nivel și mai înalt a colaborării 
și cooperării economice, pe baza înche
ierii unor acorduri de lungă durată care 
să dea perspectivă și stabilitate acestor 
raporturi, să asigure punerea tot mai lar
gă în valoare a marilor posibilități de care 
dispun cele două țări. S-a subliniat că 
intensificarea colaborării și conlucrării e- 
conomice româno-sovietice are, totodată, 
o deosebită importanță politică, fiind vorba 
de relații între țări vecine și prietene, 
care conlucrează strîns în edificarea cu 
succes a noii orinduiri, pentru afirmarea 
forței și prestigiului socialismului în lume.

Comitetul Politic Executiv a subliniat 
cu satisfacție că, în timpul convorbirilor, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Konstantin Cernenko au exprimat hotă
rî rea comună de a întări șî mai puternic 
prietenia tradițională și colaborarea mul
tilaterală dintre cele două țări, în toate 
domeniile de activitate, în spiritul și pe 
baza principiilor larg recunoscute de ega
litate, respect al independenței și suvera
nității naționale, neamestec în treburile 
interne, avantaj reciproc și întrajutorare 
tovărășească.

la care 
de stat 
purtate

Ploile 
timp, ca 
cestora eu 
roasă au favorizat evolu
ția culturilor semănate în 
primăvară, dar au dus și 
la creșterea buruienilor. 
Datorită acestui fapt, cea 
mai de seamă activitate a 
acestor zile de început de 
vară este întreținerea cul
turilor prăsitoare, lucrare 
ce se află în plină desfă
șurare în toate unitățile 
din Consiliul unic agroin
dustrial Brad. Coopera
torii, mecanizatorii și spe
cialiștii — însuflețiți de 
orientările și indicațiile cu
prinse în cuvîntarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu. 
secretarul general al parti
dului, și de chemările din 
Hotărfrea-Apel a plenarei 
Consiliului Național al A- 
griculturii — se străduiesc 
să efectueze lucrări de cea

mai 
din 
ploi, 
cum 
tea,

bună calitate, folosind 
plin pauzele dinti’e 

Duminică și luni —- 
aprecia Nicolae Pan- 
președintele consiliu-

Perioadele optime 
prașilelor la porumb

Potrivit sarcinilor tra
sate la plenara Consi
liului Național al Agri
culturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor, prin 
Decizia nr. 239/1984, Con
siliul popular județean a 
stabilit perioadele optime 
pentru efectuarea prași
lelor mecanice și ma
nuale la culturile prăsi
toare. La cultura porum
bului, prașila I trebuie 
încheiată pînă Ia data de 
15 iunie a.c., prașila a

(Continuare in pag. a 4-a)
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lui unic, Ia săparea po
rumbului și cartofilor au

TRAIAN BONDOR

(Continuare in pag. a 3-a)

pentru efectuarea 
și sfecla de zahăr 
II-a mecanică și manuală 
Se va realiza între 10—25 
iunie, iar prașila a IH-a 
între 20 iunie și 1 iulie. 
La sfecla de zahăr, pra
șila a II-a trebuie să fie 
terminată pînă la 20 iu
nie, iar prașila a III-a 
se va realiza în perioa
da 20 iunie — 5 iulie a.c. 
Consiliile populare comu
nale, orășenești și muni
cipale au datoria să asi
gure încadrarea lucrărilor 
respective în perioadele 
optime stabilite.

M

Echipa de lucrătoare condusă de Adelina Olteanu se poate mîndri cu rezultatele 
obținute de sera C.A.P. Brad, unde acum se recoltează roșiile. GHEORGHIU
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Sarmizegetusa-așezare milenară înscrisă 
pe coordonatele civilizației și progresului

Istoria comunei Sarmize- 
getusa începe după victo
ria din anul 106 e.n. a ro
manilor asupra dacilor, cînd 
împăratul, troian, care ră- 
mine un timp în Dacia, dă, 
lb' 107 eh., obișnuita „Lex 
provinciaea, prin care se 
stabilesc normele de orga
nizare a noii provincii ro
mane, Cu aceaista se înte
meiază și primul oraș al 
Daciei romane — „Colonia 
Ulpia Traiana Augusta* Da
cica" —, căreia împăratul 
Hadrian i-a adăugat în a- 
nul 117 e.n. și numele de 
Șarmizegetusa, în amintirea 
vechii capitale a Daciei.

De atunci Sarmizegetu- 
sa, această milenară vatră 
de istorie a poporului ro
mân și-a urmat drumul el 
peste secole, perioadelor 
de înflorire și glorie urmin- 
du-le și perioade de reflux, 
dar niciodată de anonimat. 
Oricîtor avataruri le-a fost 
dat să facă față, de-a lun
gul vremurilor, comunei și 
locuitorilor săi, împreună 
au trecut peste ele rămî- 
ni nd pînă astăzi puternică 
vatră de istorie și civiliza
ție românească.

Nu vom mai aminti aici

MIRCEA LEPADATU

(Continuare in pag. a 3-a)

HUNEDOARA

Pe vatra milenarei Șarm izegetusa, noul își face lot mai simțită prezența, confe
rind oamenilor și locurilor toate avantajele civilizației socialiste.

despre istoria străveche o 
comunei, istorie care „tră
iește" încă prin vestigiile 
antice aflate peste tot in 
satul de centru, in cronicile 
vrem uniat de mult apuse 
fi, mal ales, in conștiința 
acestui neam -, ci ne vom 
referi, în continuare, la 
noua istorie a acestor locuri, 

cea înscrisă in cei 40 de 
ani de edificare socialistă.

Așezată in vestul Tării 
Hațegului, la aproximativ 
10 km de Porțile de Fier 
ale Transilvamei, Sarntfze- 
getusa cu cele cinci sate 
induse in componența ei, 
a rămas una dintre unită
țile odm'nfstrativ-ter.harla.'e 

ale județului Hunedoara cu 
economie predominant a- 
gricolă. Și astăzi, ca și in 
trecut, oamenii din satele 
situate la poalele munților 
semeți au rămas aceiași

TOT MAI MULT 
METAL PATRIEI

In aceste zile premer
gătoare împlinirii unui 
secol de cînd s-a elaborat 
prima șarjă de fontă Ia 
cel dinții furnal al Hu
nedoarei, siderurgiștii ri
dică la noi cote valorice 
ștacheta întrecerii socia
liste. Din principalele 
secții de producție se ra
portează zilnic însemnate 
depășiri la producția fizi
că sortimentală. Un plus 
de 76 279 tone aglomerat 
feros au la zi aglomerato- 
riștii ; furnaliștii și-au 
depășit sarcinile cu 21 560 
tone fontă ; laminoarele 
de 800, 750 mm, sîrmă I 
și profile ușoare au cea 
mai mare contribuție la 
obținerea suplimentară a 
13 974 tone laminate fi
nite. La cocs metalurgic 
plusul este de peste 7 500 
tone, iar la oțel cu cele 
mai mari depășiri se pre
zintă O.S.M. I și O.S.M. 
IL De la începutul anu
lui, planul la export este 
îndeplinit în procent de 
104,83 la sută, iar la pro
ducția marfă, 103,12 la 
sută, ceea ce înseamnă 
valoric mai bine de 194 
milioane lei. Sînt 
zări de prestigiu, 
care siderurgiștii 
doreni cinstesc cei 
ani de libertate ai patriei, 
Congresul al XIII-lea al 
partidului. (Sabin lo- 
nescu).

ÎNSEMNATE SPORURI 
DE PRODUCȚIE

La comitetul de partid 
al Fabricii de producție 

reali- 
prin 

hune- 
40 de

industrială mică și pres
tări servicii din Hunedoa
ra am fost informați că 
primele cinci luni de 
muncă din acest an au 
fost încheiate cu însem
nate sporuri de produc
ție. Astfel, s-au realizat 
suplimentar 1 923 metri 
cubi prefabricate din be
ton, 33 tone piese dife
rite turnate din fontă, 
32 metri pătrați covoare 
înnodate pentru export, 
piese de schimb în valoa
re de 290 000 lei, alte 
produse. Semnificativ este 
faptul că la producția 
netă plusul se ridică la 
1039 000 lei, iar la pro
ducția marfă depășirea 
este de 1018 000 lei. Prin 
rețeaua proprie de des
facere s-au vîndut popu
lației, peste plan, în pe
rioada respectivă, măr
furi în valoare de 336 000 
lei. (V. Grigoraș, cores
pondent).

RECUPERĂRI 
ÎN VALOARE DE 
7,5 MILIOANE LEI

Oamenii muncii de la 
centrul de colectare a 
materialelor refolosibile 
din Hunedoara au obți
nut rezultate remarcabile 
în activitatea de preluare 
și predare spre refolosire 
a materialelor recupera
bile feroase și neferoase. 
1393 tone fier vechi, 
5 320 tone fontă veche, 
13,7 tone cenușă de plumb 
șî 4,2 tone cenușă de alu
miniu, a căror valoare 
este de peste 7,5 milioa
ne Iei • 
colectate suplimentar de £ 
la începutul anului. jl

e peste iuuioa-
— iată cantitățile ( 
ir» mnlimonl oi1 oft
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„Este necesar să facem totul pentru creșterea mai puternică 
a eficienței economice, a rentabilității, pentru a asigura sporirea 
mai puternică a venitului național al patriei noastre**.

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din curintoreo rostită Io Plenara Contitiiăui Notional 

ol Oamenilor Muncii)

Reducerea consumurilor factor
determinant al eficienței economice
„Trebuie să acționăm cu 

mult mai multă hotărîre 
pentru realizarea hotărîri- 
lor și a programelor sta
bilite privind reducerea 
consumurilor energetice și 
materiale- — recomanda 
cu justețe secretarul ge
neral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, la 
plenara Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii din 
4—5 mai a.c. Acestui o- 
biectiv major, al economiei 
noastre naționale, oame
nii muncii de la În
treprinderea de utilaj mi
nier Petroșani îi subordo
nează cu autoexigență și 
răspundere preocupările și 
strădaniile de fiecare zi.

— Sarcinile colectivului 
nostru în acest domeniu 
sînt deosebit, de mobiliza
toare — releva inginerul 
Kelemen Iosif, directorul 
întreprinderii — și acțio
năm cu perseverență pen
tru îndeplinirea lor. Iar 
realizările sînt în creștere 
de la an la an, dovadă că 
există încă posibilități ne
valorificate, 
pot 
mai 
fel, 1 
aflată într-un amplu și 
permanent proces de dez
voltare și modernizare — 
așa cum ne-a recomandat 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în vizitele de 
lucru cu care ne-a onorat 
în ultimii ani — , consumu
rile de materiale, combus
tibil și energie au crescut, 
ca volum, tocmai datorită 
creșterii și diversificării 
gamei de utilaj minier pe 
care o realizăm. în ceea ce 
privește însă consumurile 
specifice, acestea sînt în 
continuă scădere

Prin structura producției 
sale, I.U.M. Petroșani con
sumă anual, lunar, o apre
ciabilă cantitate de metal, 
înglobată în volumul con
tinuu sporit de utilaje mi
niere, de piese de schimb 
diverse și complicate. Cea 
mai mare consumatoare de 
metal este secția prelucrări 
la rece. „Cam 1 000 tone 
pe lună, pentru construirea 
susținerilor mecanizate de 
diverse tipuri — S.M.A. 1,

că oamenii 
munci mai bine, 
economic. De alt- 

în unitatea noastră, 
i într-un amplu

LU.M. PETROȘANI

care bucată de metal. Iar 
cele mai mici, inutilizabile, 
ie stringent in conteinere 
speciale și le trimitem la 
retopire chiar la noi In 
fabrică-.

In atelierul de construe- 
ții metalice se lucrează cu 
șase mașini de debitare 
oxigaz, conduse de mese
riași harnici și pricepuți. 
Sudorul autogen Marin Pa
nă execută la o asemenea 
mașină, cu fotocelulă, sub- 
ansamble pentru un com
plex mecanizat S.M.A. 2. 
..Lucrăm după planuri de 
croire, pe care mașina 
nu le poate greși, spune 
interlocutorul Pianul să 
fie bun. Din ce cade de la 
piesele astea mari facem 
altele mai

La 
A.P.T.U.M. 
proiectare
utilajelor miniere) stăm 
vorbă cu Iulian Nache, 
ful atelierului. 
Pasternak și' 
Benea. Ni se 
se realizează 
planurile de 
care se lucrează în secții, 
aici se contabilizează lu
nar, în baza comenzilor și 
bonurilor de lucru, consu
mul de metal S-au făcut 
progrese însemnate în uti
lizarea 
talului, 
anului 
nivelul 
mult de 16 tone.

Unele rezultate bune s-au 
obținut, de la începutul 
anului. la I.U.M. Petro-

mici”, 
compartimentul 

(atelierul 
tehnologică

de
a 

de
Șe- 

cu Mihai 
cu Ambrozie 
spune că aici 

desenele și 
croire după

șani, și în privința consu
murilor de energie elec
trică și combustibil conven
țional Ne-a vorbit despre 
ele inginerul Tudorel Drai- 
ca, de la biroul mecano- 
energetic. Jn urma mă
surilor tehnico-organizato- 
rice aplicate 
ateliere de 
tul anului 
misit 131 
electrică — < 
treprinderii j_ 
— și 257 tone combustibil 
convențional — necesarul 
unității pe o jumătate de 
lună-.

Am vrut să vedem cum 
se materializează concret 
preocupările și strădaniile 
oamenilor muncii de la 
LU.M. Petroșani pentru 
reducerea consumurilor e- 
nergetice și materiale în 
indicatorii de eficiență eco
nomică pe cele patru luni 
aie anului. „In general, re
zultatele sînt bune, ne-a 
spus Gheorghe Stan de la 
compartimentul financiar. 
Avem depășiri de peste 26 
milioane lei la producția 
marfă vîndută și încasată, 
de 6,7 milioane lei la pro
ducția netă, ne-am încadrat 
in cheltuielile totale la 
1 000 lei producție și înre- 
-istrăm economii de 39 lei 
_la mie- la cele materiale".

Fiecare om al muncii va 
trebui insă să mani
feste mai mult interes, spi
rit patriotic, revoluționar 
față de bunurile încredin
țate de societate spre ad
ministrare, ca bunuri co
mune, rezultatele — ampli
ficate pe toate planurile, la 
toate nivelurile— conferind 
muncii, activității produc
tive eficiență economică 
tot mai ridicată.

> în secții și 
la începu- 

s-au econo- 
MWh energie 
consumul în- 
pe două zile

DUMITRU GHEONEA

și economisirea me- 
De la începutul 

s-au economisit, la 
întreprinderii, mai

Hala de montaj a combinelor de abataj de la I.U.M. Pe
troșani. Toate strădaniile sînt subordonate imperativelor ca
lității și eficienței economice. Foto: ȘTEFAN NEMECSEK

Eforturi susținute pentru a realiza 
în bune condiții transporturile locale

— Tovarășe ing. loan 
Bija, în calitate de di
rector al întreprinderii 
județene de transport local 
Hunedoara—Deva, referi- 
ți-vă la realizările obținute 
de colectivul unității pe 
primele cinci luni ale anu
lui.

— Am străbătut o pe
rioadă în care cu toate 
eforturile și preocupările 
noastre nu am reușit să 
satisfacem în cele mai bune 
condiții cererile beneficia
rilor din județ. Sîntem 
deficitari mai ales la asi
gurarea în orele de vîrf, 
a mijloacelor de transport 
în comun. în mod firesc 
am pus accentul pe trans
portul oamenilor muncii 
spre și dinspre locurile 
de muncă, dar nici la acest 
capitol nu 
mulțumiți. Trebuie să in
sistăm, în 
întărirea 
muncă la toate autobazele, 
respectarea strictă a pro
gramărilor pe trasee, men
ținerea autovehiculelor în- 
tr-o stare de funcționare 
corespunzătoare. Putem 
mai mult și vom demonstra 
acest lucru. Principalii in
dicatori, pe cinci luni, au 
fost realizați după cum 
urmează : la producția glo-

bală sarcinile au fost în
deplinite în proporție de 
107,8 la sută, producția 
industrială — 117,4 la sută, 
transportul în comun — 
107,5 la sută, transportul 
tehnologic — 104,3 Ia sută, 
iar planul la tone trans
portate — 113 la sută.

— Cum
pentru materializarea in
dicațiilor date de secreta-

se acționează

I.J.T.L. DEVA
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ne considerăm

continuare, pe 
disciplinei în

rul general al partidului, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, privind reorien- 
tarea în domeniul consu
mului de combustibili și 
energie, în ce etapă sîn- 
teți cu trecerea mijloace
lor auto de pe consumul 
de carburant lichid pe gaz 
metan ?

— Gospodărirea riguroa
să a combustibililor, fo
losirea lor cît mai efi
cientă, cît și finalizarea 
programului propriu de uti
lizare pe scară largă a ga
zului metan în activitatea 
de transport au stat per
manent în centrul atenției 
colectivului nostru. în ora
șele Deva, Hunedoara, O- 
răștie, Călan și Hațeg s-a

pe 
serie 
taxi- 
auto- 
circa

încheiat acțiunea de tre
cere a autovehiculelor pe 
consumul de gaz metan, 
evident pe traseele unde 
se pretează această meto
dă. De asemenea, sîntem 
pregătiți să intervenim ope
rativ și în Petroșani, la 
Livezeni, prin introduce
rea aici a gazului metan. 
Pînă la finele trimestrului 
III a.c. vom putea încheia 
acțiunea de trecere 
gaz metan la o altă 
de autovehicule — 
metre, autocamioane, 
furgonete. De altfel,
40 la sută dintre realiză
rile acestui an au fost 
obținute pe seama utiliză
rii combustibililor necon
venționali.

— Ce vă preocupă în 
prezent ?

— Punerea la punct a 
tuturor autobuzelor din 
dotarea noastră. în urmă 
cu o lună în fiecare auto
bază a fost declanșat un 
amplu program de revizii 
generale și lucrări de re
parații, pentru a schimba 
radical înfățișarea și sta
rea tehnică a mijloacelor 
de transport în comun, 
pentru a presta servicii de 
calitate beneficiarilor noș-
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La G.I.G.C.L. Deva, preocupările constante pentru reducerea consumului de com
bustibil lichid se materializează în trecerea unui mare număr de autovehicule pe func
ționarea cu gaz metan. " '•

Măsuri concretizate in economii de energie electrică
Dintre rezultatele bune 

obținute pe primele cinci 
luni ale anului de către 
colectivul întreprinderii 
miniere Hunedoara, ne-a 
atras atenția și economia 
realizată la energia elec
trică: 1079 000 kWh. Deci, 
peste un miliard de wați !

Cum s-a acționat con
cret pentru obținerea a- 
cestei economii 7 Pentru a 
afla răspunsul la această 
întrebare am parcurs îm
preună cu inginerul Gheor- 
ghe Neda, șeful serviciu
lui mecano-energetic, nu 
doar perimetrul fizic al în
treprinderii, ci mai ales 
..perimetrul gînejirii" co
lectivului concretizat într-o 
serie de măsuri capabile 
să conducă la consumuri 
reduse.

La utilajele mari consu
matoare de energie elec
trică au fost stabilite pro
grame de funcționare 
ore. ~ 
între 
țiile . __
funcționează. Prin analize 
multiple efectuate în sub
teran, s-a constatat că nu 
e necesar să se consume 
energie electrică între a-

ceste ore. în continuare, 
se pornește numai jumă
tate din capacitatea fiecă
rei stații de compresoare. 
Apoi, în funcție de cerin
țele sectorului respectiv, 
compresoarele (echipate cu 
motoare 
kV sînt 
unul cîte 
se 
că

de 300 kW/6 
pornite pe rînd, 
unul. Tot așa 
cînd se constatăopresc

producția are nevoie de

nează tot pe baza unui 
program. Aici mecanicii 
Alexandru Popa, loan Ma- 
lea, Nicolae Lobonț, Miron 
Rădoane ș.a. care le ma
nevrează, sînt ajutați în 
obținerea economiilor de 
către semnaliștii Constan
tin Damaschin, loan Ola- 
ru, Petru Rădoane, Nicolae 
Papp ș.a. Semnaliștii se 
află la rampele puțurilor

I. M. HUNEDOARA

pe
De pildă, dimineața, 

orele 7—8,30, sta- 
de compresoare nu

mai puțin aer comprimat. 
Se evidențiază, pentru gri
ja permanentă de a regla 
capacitățile după nevoi, 
mecanicii loan Coceag, Ar- 
senie Georgescu, Nicolae 
Dobra ș.a. Numai pe a- 
ceastă cale s-au economi
sit la compresoare, pe 5 
luni din 1984, circa 150 000 
kWh. Mecanicii mai cu
nosc un „secret" : compre
soarele trebuie să lucreze 
cu motoarele excitate 
limita maximă pentru 
micșora consumul de 
nergîe electrică.

Mașinile de extracție, 
echipate cu motoare între 
500—800 kW/6 kV, funcțio-

la 
a 

e-

lași urmăresc încărcarea 
capacitate a coliviilor, eli
minarea curselor în gol.

în privința stațiilor de 
pompe pentru evacuarea 
apei din subteran, progra
mele prevăd restricții me
nite să 
de seară" 
energetic 
ducerea 
impus de 
mare a posibilităților din 
subteran de a fi înmaga
zinată apa între anumite 
ore, în bazinele existente. 
Se disting în respectarea 
orarului stabilit mecani
cii Constantin Tărăbuță, 
Traian Stef, Vasile Filimon

protejeze „vîrful 
al sistemului 

național. Intro- 
restricțiilor s-a 
la sine, ca ur-

și Pall Arpad.
Pentru restul de motoa

re electrice existente în 
întreprindere s-a urmărit 
ca acestea să nu fie supra
dimensionate. „Un rol de 
seamă în această direcție, 
preciza ing. Gheorghe Ne
da, îl au bilanțurile ener
getice ale utilajelor. S-au 
întocmit 190 bilanțuri e- 
nergetice, din care un nu
măr de 72 bilanțuri au fost 
reactualizate. Deci, în 72 
de cazuri utilajele consumă 
mai puțină energie elec
trică. De pildă, banda de 
transport de la Uzina de 
preparare 
(mai bine-zis mergea) 
un motor de 30 kW. După 
întocmirea bilanțului ener
getic, s-a constatat 
banda poate funcționa 
condiții optime și cu 
motor de 25 kW, ceea 
înseamnă o economie 
5 kW.
țurile energetice despre 
care am vorbit se bazează 
pe înlăturarea tuturor de
fecțiunilor și pe importan
te îmbunătățiri construc
tive aduse utilajelor.

Teliuc merge 
cu

că 
în 

un 
ce 
de 

Precizez că bilan- 
energetice
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Consiliul popular conduce unitar și autoritar, 
iar rezultatele sînt pe măsura așteptărilor

Anul trecut, la realiză
rile economice ale orașu
lui Hațeg, mica industrie 
a contribuit cu producție 
în valoare de aproape 65 
milioane lei reprezentînd 
un spor de 3,6 milioane 
față de plan. Pe patru 
luni din acest an contribu
ția este de aproape 24 mi
lioane, de asemenea, supe
rioară planului perioadei 
expirate.

Cifrele reflectă fără 
îndoială faptul că în coor
donarea acestei activități, 
consiliul popular asigu
ră unitate, o conduce cu 
autoritate. Despre două 
laturi definitorii ale coor
donării ne-a vorbit to
varășul Gheorghe Popescu, 
vicepreședintele biroului 
executiv al consiliului 
popular orășenesc.

— Problema industriei 
mici și prestărilor de ser
vicii constituie anual sau 
de cîte ori este cazul, 
obiect de analiză în se
siunile consiliului popular 
și în ședințele biroului 
executiv. în felul acesta 
am reușit să o stăpînim 
mai bine, să evităm pa-

ralelismele în ceea ce pri
vește producția de indus
trie mică prin diferitele 
sisteme organizatoare, să 
punem superior în valoare 
o serie de resurse locale, 
materiale și umane.

— Ne puteți oferi și un 
exemplu, tovarășe vicepre
ședinte ?

— într-una din sesiunile 
consiliului popular din

căzăturile rezultate de la 
confecționarea blănurilor 
sau încălțămintei în sec
țiile proprii sau în unități 
ale industriei 
practic nu se 
un gram de 
mă.
încorporat în ceva 
Am văzut și o colecție de 
obiecte confecționate din 

Fără exagerare, meș-

republicane; 
pierde 

materie
nici 
pri- 

Ultimul peticuț este 
util.

os.

Valorificarea resurselor locale - 
temelia dezvoltării industriei mici

Cine a trecut pe stră
zile cu case individuale 
din Hațeg nu se poate să 
nu fi observat că soclurile 
mai tuturor clădirilor noi 
sînt făcute meșteșugit din 
piatră de rîu. Ieftin și fru
mos. în hotărîrea adopta
tă de una din sesiunile 
trecute ale consiliului popu
lar am găsit înscrisă lapi
dar această măsură : „uni
tățile organizatoare de 
dustrie mică vor trece 
urgență la valorificarea 
scară largă a pietrei 
rîu și de carieră". De
tunci, proiectele de locuin
țe individuale care s-au 
avizat pentru Hațeg cu
prind multe detalii arhi
tectonice realizate din 
piatră de rîu. Și ele dau 
o notă aparte clădirilor.

Unitățile organizatoare 
de industrie mică din Ha
țeg au trecut mai curajos 
ca în altă parte la cola
borarea cu industria repu
blicană. Cooperativa „Re
tezatul" a încheiat
C.S.H. un contract de con
fecționare a fascinelor. Alte 
unități valorifică în vată 
industrială căzăturile de la 
confecțiile textile din in
dustria republicană.

Sînt argumente suficien
te, credem noi. pentru afir
mația că la Hațeg consi
liul popular coordonează 
bine activitatea de indus
trie mică.

ION CIOCIEI

I
I
I
w

I
în
de 
pe 
de 
a-

1982 am hotărît să valo
rificăm superior grăsimile 
reziduale și oasele de la 
secția din Hațeg a între
prinderii de industrializa
rea cărnii. Acum, prin 
unitățile organizatoare de 
industrie mică realizăm 
săpunuri și obiecte de ar
tizanat din os.
căm chiar 
tată de la 
punului.

Am văzut 
secții de producție ale coo
perativei meșteșugărești 
„Retezatul" din Hațeg. Se 
folosesc pe scară largă

Valorifi- 
și leșia rezul- 
fabricarea sa

teșugul acelor oameni care 
prelucrează osul în obiecte 
de podoabă ori artizanale 
este adevărată artă.

L-am întrebat pe tova
rășul Ioan Vlăiconi, pre
ședintele cooperativei :

— Cum s-a născut — to- 
parășe președinte, ideea de 
a valorifica o asemenea 
materie primă ?

— Am avut sarcină de 
la organele locale să tre
cem neîntîrziat la valorifi
carea ei. Realizăm lunar 
obiecte din os in valoare 
de 20 mii lei ; cu chel
tuieli extrem de mici.

Sarmizegetusa așezare milenară
(Urmare din pag. 1)

cîte 
mi- 

în

artistice, 
de

ulterior cîteva
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C.A.P. Băcia. Se lucrează Ia plantatul ultimelor supra
fețe cu legume.
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vrednici crescători de ani
male și pncepuți cultivatori 
ai pămintului, care contri
buie la programul de auto- 
aprovizionare în profil teri
torial cu însemnate canti
tăți de carne, lapte, fructe 
și alte produse agricole.

- In acest an, de exem
plu — preciza Adam Corui, 
vicepreședintele biroului e- 
xecutiv al consiliului popu
lar comunal — mobilizați de 
sarcinile ce ne revin din 
Programul unic, de chemă
rile adresate de secretarul 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, ia 
plenara Consiliului Națio
nal al Agriculturii, cetățenii 
din comună s-au angajat 
să sporească numărul de 
animale crescute în fiecare 
din cele 540 gospodării 
cîte cuprind satele noastre, 
să predea la fondul de 
stat tot mai multe produse 
agricole. Astfel, în anul 
1984 de aici vor fi predate 
la fondul de stat 101 ca
pete bovine, 140 porcine, 
205 ovine, 2 800 hl lapte 
de vacă și de oaie, însem
nate cantități de lină, car
ne de pasăre, ouă, miere 
de albine, fructe ș.a. Mul
te din produsele amintite 
au și fost livrate, printre 
contractanta fruntași nu
mărîndu-se Mihuț Mitules- 
cu, Adam M. Corui, Toma 
llincar, Gheorghe Găină, Io
sif Jura, Alexandru Suciu 
și Ion Jura.

C.A.P. Sarmizegetusa a 
luat ființă în anul 1960. 
Dacă la înființare averea 
cooperativei era de cîteva 
sute de mii de lei și con
sta în cîteva căruțe, plu
guri, un număr mic de cai 
și vite, după cinci ani, va
loarea fondurilor fixe a a- 
juns la 2,5 milioane lei, 
numărul vitelor la 524 ca-

pete și al odor la 2 300 ca
pete. Acum, în acest al 40- 
lea an al libertății noastre, 
C.A.P. Sarm'zegetusa are 
patru ferme (de oi, de vite, 
de creștere a onima-elor 
de blană și pomicolă), fă
ră să amint-m sectorul ve
getal în care muncesc efec
tiv 854 membri cooperotori. 
Averea obștească se ridică 
acum la 13,8 milioane lei, 
unitatea avînd în dotare, 
printre altele, 3 autocami
oane, 2 tractoare cu re
morci ș.a. Numărul anma- 
lelor a crescut considerabil, 
ajungind la 850 capete bo
vine și 5 300 ovine. Tot in 
această avere intră și noua 
fermă de animale pentru 
blană, in cadrul căreia se 
cresc nutrii, vulpi argintii, 
iepuri. Cooperatva agr co
tă mai deține o crescătorie 
de păstrăvi și crapi.

Firește că o dată cu creș
terea averii obștești a cres
cut și bunăstarea l'ecărui 
cetățean al comunei. Mai 
cu seamă in cei aproape 20 
de ani de cind în fruntea 
partidului și statului nostru 
se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, eminentul și 
vizionarul conducător al po
porului român — pe care 
locuitorii comunei au avut 
cinstea și bucuria de a-1 
avea ca oaspete ales — 
Sarmizegetusa s-a înscris 
ferm, arături de toate loca
litățile patriei, pe coordona
tele progresului și civiliza
ției.

Stind de vorbă cu tova
rășa Valeria Secan, secre
tarul comitetului comunal 
de partid și primarul co
munei, despre toate 

. s-au realizat în satele 
lenarer Sarmizegetuse 
acești roditori ani ai socia
lismului, în anii „Epocii 
Ceaușescu", am aflat că în 
fiecare sat din comună e- 
xistă școală de patru ani,

far tn cel de centru a fost 
dată in lotos'nță o moder
nă școa.'ă de 8 ani, dotată 
cu 12 săli de casă, labo
ratoare, cab'nete, grup ali
mentar și sală de sport in 
cele cinci sote există tot 
atitea cămine cultueoie, ca
re polarizează întreaga 
triată culturci-art'strcă. Din 
cele 17 formații 
cuprinzind peste 170 
membri activi, in fiecare e- 
diție a Festivalului națio
nal „Cintarea României" 
multe au ajuns pînă in e- 
tapee superioare ale am
plei manifestări.

S-a dezvoltai mereu re
țeaua comercială și a pres
tărilor de servicii către 
populație, in fiecare sat e- 
xistind unități de desfacere 
a mărfurilor și de prestări 
servicii. Numai in ultimii opt 
ani, de pildă, volumul des
facerilor de mărfuri a cres
cut simțitor, ajungi nd 
1983 la '
de lei. i 
servicii 
lioane 
dat in 
bloc de locuințe 
specialiști și cadrele didac
tice, iar 60 la sută din ca
sele satelor sînt noi, trai
nice și frumoase. Dacă mai 
amintim că tot la a doua 
casă există un televizor și 
oparat de radio, că in co
mună sînt înregistrate 68 
outoturisme proprietate per
sonală, ș.a., ne dom sea
ma că civilizația nu este 
doar opanajul centrelor ur
bane, ci s-a așezat defi
nitiv și pe plaiurile milena
rei Sarmizegetuse, comună 
hunedoreană ai cărei locui
tori sini angajați puternic 
in acest an pe fronturile 
muncii d'n agricultură, să 
întimpine cu noi realizări 
cea de-a 40-a aniversare a 
eliberării patriei și Congre
sul al Xlll-lea al partidului.

în 
peste 11 mi. ioane 

iar a! prestărilor de 
la aproape 4 mi

lei. In comună s-a 
folosință un frumos 

pentru
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Zilele cărții pentru 
copii" au fost deosebit 
de bogate în manifestări 
educative, dedicate mă
reței aniversări de la 23 
August. Medalionul literar 
„Din minunatele fapte 
eroice ale unor copii", 
întîlnirea cu scriitorul 
Gligor Hașa și cu scrierile 
sale istorice, montajul li
terar „Copilăria — pacea, 
viitorul", evocarea „Pe 
urmele lui Horia, Cloșca 
și Crișan", procesul lite
rar pe marginea povesti
rii „Puiul" de Al. Brătes- 
cu-Voinești, susținut de 
creațiile literare ale mem
brilor cenaclului casei 
pionierilor și șoimilor 
patriei, ca și expozițiile 
de carte organizate de 
Biblioteca județeană și 
Muzeul județean au pri
lejuit, la Deva, momente 
înălțătoare. Clubul „Fe- 
mina" al Uzinei de pre
parare de la Teliuc a 
organizat o întîlnire cu 
tema „Rolul familiei în 
creșterea și educarea co
piilor" la reușita căreia 
au colaborat Catinca Bu
suioc, dr. Eleonora Mu- 
reșan, dr. Silvia Tat și 
procurorul șef Tiberiu 
Hîrșan. Biblioteca munici
pală Hunedoara în cola
borare cu casa pionierilor 
și șoimilor patriei au or
ganizat montajul literar- 
muzical „Copiii — bucu
ria vieții", concursul de

creație literară „Copilă
rie fericită" și expoziția 
de carte „Copilăria o- 
glindită în operele scrii
torilor și pictorilor noș
tri", 
cărții 
oferit celor mici o emo
ționantă și educativă evo
care a eroilor libertății 
și dreptății, organizate la 
școala generală nr. 1 cu 
concursul prof. Hortensia 
Toma și al bibliotecarei 
Emilia Chiriță, ca și re
citalul de versuri „Goru
nul neamului", realizat 
de elevii clasei a Vl-a B. 
Gazde ospitaliere ale „Zi
lelor cărții pentru copii" 
au fost și bibliotecile și 
școlile din Simeria, Bu- 
cureșci, Pestișu Mic, Bă
cia, Sarmizegetusa și al
tele.

La Hațeg, „Zilele 
pentru copii" au
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• Ștafeta „Căutătorilor | 
de comori" de la Băița * 
s-a desfășurat pe tot par- 
cursul zilei de duminică. 
Cele zece sate ale comu
nei au adus pe scena că
minului cultural din Băi
ța mai mult de 50 de 
momente artistice, de Ia 
montaje literar-muzieale, 
la grupuri vocale, obi
ceiuri folclorice, soliști și 
recitatori. Satele Lunca, 
Trestia, Barbura, Fizeși, 
Căinelu de Sus, Săliște, 
Băița, Ormindea. Crăciu- 
nești și Hărțăgani au va
lorificat cu succes como
rile folclorice, de multă 
apreciere bucurîndu-se o- 
biceiurile, șezătoarea și 
grupul vocal din Crăciu- 
nești, Hărțăgani și Lunca.
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(Urmare din pag. 1)

CAMPANIA AGRICOLA DE VA
La întreținerea culturilor 

amplă mobilizare a cooperatorilor

In data de 3 iunie 1984, 
pe stadionul „Cetate" din 
Deva a avut loc deschide
rea cursurilor școlii de 
dresaj de pe lingă Filiala 
Asociației chinologice a ju
dețului Hunedoara. Au 
participat cu interesante 
demonstrații membrii școlii 
de dresa] din Deva, pre
cum și un grup din cadrul 
Inspectoratului județean de 
interne Timiș.

înscrierile pentru cursu
rile acestei școli se fac zil
nic, la sediul asociației din 
strada Gh. Barițiu nr. 
Deva.
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ne spunea 
inginerul șef 
s-a încheiat 
manuală la 
și rădăcinoase 

trecut susținut 
culturii

Din cele 51

Ștefan 
al uni- 
prima 

cartofi,
Ș> 
la 

de
ha

destinată 
Au fost 

Și

luat parte sute de oameni, 
avîndu-i în frunte pe lu
crătorii consiliilor populare 
și pe membrii consiliilor 
de conducere din unitățile 
agricole. Ca rezultat al 
participării numeroase a 
cooperatorilor prima prași- 
lă mecanică și manuală la 
sfeclă a fost încheiată pe 
toată suprafața 
acestei culturi,
finalizate rebilonarea 
prima prașilă manuală a 
cartofilor, pe 237 ha. iar 
la legume întreținerea cul
turilor s-a efectuat pe o 
suprafață de 36 ha. Pe 
unele porțiuni — la rădă
cinoase, de pildă — a în
ceput cea de a doua pra
șilă manuală.

Ținînd seama de faptul 
că terenul a fost aproape 
tot timpul moale și nu s-a 
putut intra cu tractoarele, 
conducerile unităților au 
hotărît să aplice pe scară 
largă prașila manuală și 
au fost luate o seamă de 
măsuri menite a-i asigura 
acestei lucrări un ritm sus
ținut de desfășurare și un 
înalt nivel

— Ieri 
a.c.) am

șitoare se înregistrează și 
la Cooperativa agricolă de 
producție din Țebea. Aici, 
cum 
Moise, 
lății, 
prașilă 
sfeclă 
s-a
întreținerea 
porumb. J 
destinate porumbului pen
tru boabe au fost prășite 
mecanic 40 ha — lucrarea 
a fost efectuată de meca
nizatorul Ilie Brezeștean 
— și au fost prășite ma
nual 30 ha. Dacă vremea 
va fi bună, este prevăzut 
ca în 2—3 zile să se fina
lizeze 
această 
există 
fiecare 
150 de 
cei dintîi
Roman Bucium, Gheorghe 
Rîșcuța, loan 
mulți alții. La 
bea a început 
II-a a sfeclei 
rea secarei

prima prașilă la 
cultură. Condiții 
în acest sens, în 

zi vin la sapă 100— 
cooperatori, printre 

numărîndu-se

Bătrîna si
C.A.P. Țe- 

prașila a 
și însiloza-

masă verde.

Pînă în prezent s-au însi- 
lozat 130 tone, ieri lucra
rea fiind încheiată pe toa
tă suprafața semănată cu 
secară. în paralel se mun
cește la arat și la pregă
tirea terenului în vederea 
însămînțării 
porumb.

Revenind 
culturilor 
din cele 643 ha semănate 
cu porumb în C.U.A.S.G. 
Brad, prașila I manuală a 
fost efectuată pe aproape 
250 ha printre cele mai 
avansate unități la aceas
tă lucrare înscriindn-se, în 
afară de cele menționate, 
C.A.P. Brad, Ritnța,- Rișca, 

-Lunca Moților
Concluzionînd, 
afirma că în 
unic agroindustrial 
întreținerea culturilor pră
sitoare este bine organi
zată și se desfășoară in 
bune condiții — ceea ce. 
constituie o premisă că 
în acest an se vor înre
gistra producții agricole 
record și în această zonă 
a județului.

acestuia cu

la întreținerea 
menționăm că

și altele, 
se poate 

Consiliul 
Brad

calitativ.
(luni, 4
avut la sapă 

50 de cooperatori din Vața 
He Jos, 25 din Ociu și 
peste 30 din satul Tîrna- 
va — ne spunea Viorel 
Braica, președintele C.A.P. 
Vața. S-a iucrat bine, cu 
maximă atenție la asigu
rarea unei densități opti
me la hectar.

— Cine au fost, în acest 
an, cei mai harnici 7 »

— Sînt foarte mulți ca 
să-i enumăr pe toți. în 
orice caz Veronica Gornic, 
Maria Ciorogar, Roman 
Haciu și Lucreția Gornic 
au fost printre cei dintîi 
care și-au 
repartizate.

O bună 
întreținerea

iunie

prășit porțiile

participare la 
culturilor pră-

IOAN VASILE PETRINCA

In seara zilei de 4 iu
nie a.c„ a încetat din 
viață tovarășul Ioan Va- 
sile Petrinca, fost activist 
al Consiliului popular ju
dețean, pensionar, în vîr- 
stă de 82 de ani.

Membru, al P.C.R. din 
anul 1945, loan Vasile Pe
trinca a lucrat în anii de 
după eliberarea patriei ca 
activist al Consiliului 
popular județean, înde
plinind în același timp o 
seamă de sarcini pe linie 
de partid. A fost membru 
al Comitetului municipal 
de partid Deva, deputat 
în Consiliul popular mu
nicipal și activist obștesc

pînă în ultima clipă a 
vieții. Pentru activitatea 
depusă a fost distins cu 
ordine și medalii ale Re
publicii Socialiste Româ
nia.

Pentru toți cei cu care 
a lucrat sau l-au cunos
cut, loan Vasile Petrinca 
a fost un minunat exem
plu de devotament, dărui
re în muncă și modestie.

Chipul lui luminos, pa
siunea și tenacitatea de 
comunist vor rămîne ne
șterse în amintirea noas
tră.

UN GRUP 
DE TOVARĂȘI
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Ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

(Urmare <£n pag. 1)

Comitetul Politic Executiv a re
liefat. in același timp, importanța 
hotârîrii afirmate de tovarășii 
Nicolae Ceausescu și Konstantin 
Cernenko de a întări, in coottnttarr. 
conlucrarea dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul CMMBkt 
al Uniunii Sovietice, «ie a ex
tinde contactele ți scfeMBbarile 
de experiență in probleme «le inte
res comun, considerind că aceasta 
are un rol deosebit în dezvoltarea, 
în general, a relațiilor rotnăno-w- 
vietice, în aprofundarea prieteniei 
și colaborării dintre țările și popoa
rele noastre.

In cadrul ședinței. Comitetul Po
litic Executiv a felicitat călduros 
pe tovarășul Nicolae Ceaușesca. se
cretarul general al partidului, pre
ședintele țării, cu prilejul lumină
rii, la Moscova, a Ordinului „Revo
luția din Octombrie", ronferit de 
Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. pentru contribuția adusă la 
cauza socialismului, la întărirea 
prieteniei și colaborării dintre țări
le, partidele și popoarele noastre. 
Cu acest prilej, Comitetul Politic 
Executiv a exprimat, încă o dată, to
varășului Nicolae Ceaușescu calde 
mulțumiri și recunoștința întregului 
nostru partid și popor pentru mo
dul strălucit și ferm in care pro
movează, în toate împrejurările, in
teresele de dezvoltare liberă, pro
gres și bunăstare ale națiunii noas
tre socialiste, poziția și politica 
consecventă, constructivă, a Româ
niei în problemele majore ale vieții 
internaționale.

Comitetul Politic Executiv a re
levat importanța deosebită a apro
piatei intilniri economice Ia nivel 
înalt a țărilor socialiste membre ale 
C.A.E.R. și a apreciat în mod una
nim poziția exprimată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în timpul vizitei 
de la Moscova, că Partidul Comu
nist Român, Republica Socialistă 
România sint hotărî te să facă totul 
și să-și aducă întreaga contribuție 
ia buna desfășurare a acestei re
uniuni incit ea să corespundă pe 
deplin așteptărilor, să se desfășoa
re cu cele mai bune rezultate, să 
ducă la dezvoltarea și perfecționarea 
colaborării si cooperării în cadrul 
C.A.E.R.

De asemenea, Comitetul Politic 
Executiv apreciază și aprobă intru

iotul poziția exprimată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cadrul schim
bului de păreri în problemele ac
tuale ale vieții internaționale. în- 
sușindu-și pe deplin aprecierile și 
concluziile tovarășului Nicolae 
Ceausescu cu privire la gravitatea 
situației internaționale, la cauzele 
și factorii care duc la actuala în
cordare pe plan mondial. Comitetul 
Politic Executiv subliniază, in mod 
deosebit, poziția fermă a României
— exprimată și cu acest prilej prin 
glasul celui mai autorizat reprezen
tant al ei. tovarășul Nicolae 
Ceausescu — cu privire la necesita
tea de a se tace total pentru opri
rea amplasării de către S-U-A. a ra- 
cbetetoc nucleare cu rază medie «ie 
acțiune in unele țâri din vestul Eu
ropei si a contramâsuriior nucleare 
anunțate .de Uniunea Sovietică, pen
tru reluarea negocierilor sevieto- 
americase in vederea realizării unui 
acord care să dacă ta eliminarea 
rachetelor nacieare si. apoi, a ori
căror arme nucleare din Europa si 
din lame. Comitetul Politic Execu
tiv a apreciat, totodată, reafirmarea
— in cadrul convorbirilor — a po
ziției țării noastre ca privire la ne
cesitatea Ikiudării subdezv oltâri i și 
instaurării noii ordini economice 
mondiale, a înlăturării marilor de
calaje dintre țările sărace si țările 
bogate, a soluționării tuturor con
flictelor si problemelor litigioase 
dintre state numai și numii pe cale 
politică, prin tratative, purtate in 
spiritul înțelegerii si respectului re
ciproc.

Subliniind însemnătatea deosebi
tă a schimbului de păreri in pro
blemele vieții internaționale. Comi
tetul Politic Executiv apreciază că 
acesta se înscrie ca o nouă și im
portantă contribuție ia dezvoltarea 
colaborării si solidarității dintre ță
rile și partidele noastre pe plan in
ternațional, la întărirea unității și 
conlucrării țărilor socialiste, a parti
delor comuniste și muncitorești, a 
tuturor forțelor revoluționare, pro
gresiste, antiimperialiste. in lupta 
pentru socialism, pentru progres so
cial. destindere și pace in lume.

Apreciind, încă o dată, rezultatele 
deosebite ale vizitei. Comitetul Po
litic Executiv a cerut guvernului, 
ministerelor și organelor economice 
centrale ca, în spiritul concluziilor 
si al înțelegerilor convenite in tim
pul vizitei de lucru a tovarășului

Nicolae Ceaușescu la Moscova, să 
ia toate măsurile și să treacă de 
îndată la concretizarea și finaliza
rea acestora în acorduri și măsuri 
concrete, să găsească, în continuare, 
noi căi și posibilități de a asigura, 
încă din acest an. creșterea puter- 
nică a schimburilor economice, a 
colaborării și cooperării româno- 
sovietice, îndeosebi în economie, în 
știință și tehnică, precum și in alte 
domenii de interes comun.

In cadru] ședinței. Comitetul Po
litic Executiv a discutat și rezolvat, 
de asemenea, o serie de probleme 
legate de asigurarea celor mai bune 
condiții pentru îndeplinirea preve
derilor planului «le dezvoltare eco- 
nomico-socială a țării. Secretarul 
general al partidului a atras incă o 
dată atenția ministerelor, centrale
lor și întreprinderilor, organelor și 
organizațiilor de partid, să ia toate 
măsurile pentru a asigura, în toate 
unitățile și în toate ramurile eco
nomiei naționale, realizarea întoc
mai a prevederilor planului și pen
tru recuperarea cit mai grabnică a 
oricăror răinineri în urmă, pentru 
îndeplinirea exemplară a producției 
destinată exportului, a prevederilor 
programelor speciale pe care le 
avem in domeniul creșterii mai ac
centuate a productivității muncii, 
reducerii consumurilor specifice de 
materii prime, materiale, combusti
bil si energie, pentru ridicarea ca
lității și a nivelului tehnic al pro
duselor. in vederea sporirii substan
țiale a eficienței și rentabilității în
tregii activități economice.

Comitetul Politic Executiv a ex
primat convingerea că, sub condu
cerea organelor și organizațiilor de 
partid, oamenii muncii din industrie, 
agricultură, transporturi, construc
ții. din toate ramurile economiei na
ționale vor acționa cu toată hotă- 
rirea pentru îndeplinirea importan
telor sarcini ce le stan în față, în- 
timpinind cu noi și importante rea
lizări cele două mari evenimente 
ale acestui an — cea de-a 40-a ani
versare a victoriei revoluției de eli
berare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă și cel 
de-al Xlil-lea Congres al partidu
lui.

Comitetul Politic Executiv a so
luționat, în cadrul ședinței, și alte 
probleme ale activității curente de 
partid și de stat.

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. Orâștie
• 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.

—
I.C.S. MĂRFURI INDUSTRIALE DEVA

ÎNCADREAZĂ

pentru magazinul universal „ULPIA“
• PAZNICI (bărbați sub 50 ani).
Condițiile de încadrare sînt cele prevăzute 

de Legea nr. 12/1971 și Legea nr. 57/1974.
—

Schimb de mesaje la nivel înalt 
româno—chinez

BEIJING 5 (Agerpres).— 
Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secreta: 
general al Partidului Co
munist Român, președinte
le Republicii Socialiste 
România, aii fost transmise 
tovarășului Mu Yaobang, 
secretar general al Comi
tetului Central al Partidu
lui Comunist Chinez, un 
cald salut tovărășesc și 
cele mai bune urări de să
nătate, fericire personală și 
noi succese în activitatea 
dedicată prosperității și în
floririi Republicii Populare 
Chineze.

Mulțumind, tovarășul Hu 
Yaobang a adresat tovară
șului Nicolae Ceaușescu un 
salut cordial, tovărășesc, 
precum și sincere urări de

sănătate, fericire și reali
zări tot mai mari ir. acti
vitatea nobilă pe care o 
desfășoară în fruntea parti
dului și statului. pentru 
înfăptuirea societății socia
liste multilateral dezvolta
te pe pămintuJ României 
și înaintarea spre comu
nism.

Schimbul de mesaje a 
avut loc cu prilejul primi
rii de către tovarășul Hu 
Yaobang a tovarășului Ion 
Dincă, membru al Comite
tului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. prim vice- 
prim-ministru al guvernu
lui, care a participat la 
Beijing la lucrările celei 
de-a V-a sesiuni a Comi
siei guvernamentale româ- 
no-chineze de colaborare 
economică și tehnică.

citoare să realizeze o con
lucrare autentică, o admi
nistrare comună și o par
ticipare la conducerea eco
nomiei — a subliniat pri
mul secretar al C. 6. al 
P.M.U.P. Există legi și 
programe, hotărîri și reco
mandări.

Partidul nostru reprezin
tă forța conducătoare în 
stat și călăuzitoare în so
cietate. Aceasta înseamnă 
că fiecare instanță, fiecare 
organizație de bază, fiecare 
membru al partidului tre
buie să contribuie la întă
rirea ordinii de stat și a 
disciplinei sociale și, în a- 
eelași timp, la înfăptuirea

■ GENEVA. - Miercuri, 
se deschid, la Geneva, lu
crările celei de-a 70-a con
ferințe anuale a Organiza
ției Internaționale a Muncii 
(O.I.M.), la care participă 
reprezentanți din cele 150 
de state membre. Timp de 
trei săptămîni, vor fi exa
minate cu prioritate pro
bleme legate de situația 
gravă de pe piața forței 
de muncă în țările occiden
tale și în cele în curs de 
dezvoltare.

Cuvîntarea lui Wojciech Jaruzelski 
la Plenara C.C. al P.M.U.P.

VARȘOVIA 5 (Agerpres). 
— Luînd cuvîntul la Ple
nara C. C, al P.M.U.P., 
Wojciech Jaruzelski, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., 
președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Polone, a 
arătat că dezbaterile din 
cadrul acesteia au fost sin

cere, pline de răspundere, 
de spirit creator și con
structiv.

Acțiunile din ultimii ani 
demonstrează hotărîrea cu 
care, pas cu pas, realizăm 
o structură politico-econo- 
rnică și juridică, de natu
ră să permită clasei mun

*
I 

r g| BRASILIA. - Președin
ții Argentinei, Braziliei, Co-

democrației socialiste, să 
creeze condițiile politice și 
organizatorice necesare 
pentru participarea munci
torilor la consolidarea țării.

Arătînd că încrederea 
clasei muncitoare în partid, 
spiritul activ al muncitori
lor sint o cauză fundamen
tală, de importanță decisi
vă pentru situația din Po
lonia. W. Jaruzelski a sub
liniat în încheiere: înlătu
răm pe rînd toate greută
țile, ne ocupăm intens de 
elaborarea planului pe vii
torul cincinal, a prevede
rilor de dezvoltare pînă în 
1995. Ziua de mîine este 
șansa noastră.

lumbiei și Meiicului au ho- 
tarif să adreseze o scrisoa
re comună șefilor de stat 
ți de guvern ai principa
lelor țări occidentale indus
trializate, care urmează să 
se reunească la Londra, 
pentru a cere includerea 
problemei datoriei externe 
a țărilor tatino-americane 
pe ordinea de zi a dezba
terilor - s-a anunțat ofi
cial la Brasilia.

■ TUNIS. - La Alger 
s-au desfășurat lucrările 
reuniunii Comitetului Cen
tral al Mișcării de Elibera
re Națională Palestiniană 
•,A1 Fatah" - anunță agen
ția WAFA, citată de Alge- 
rie Press Service (APS).

I.T.CH. TRANSCHIM BUCUREȘTI, 
AUTOBAZA NR. 4 CRAIOVA

cu sediul în Ișalnița, jud. Dolj, telefon 941/11137, 

ÎNCADREAZĂ

pentru formația de lucru Lupeni
• 1 MACARAGIU.
încadrarea se face conform Legii nr. 12/1971.

mobilată. Deva, telefon 959/ 
14153. (943)
• Hunedoara, telefon 11340, 

schimb apartament două ca
mere cu Aleșd-Bihor. (913)publicitate

V 1 N Z A B I

• Vind apartament două ca
mere, confort I. Deva, Gojdu, I telefon 11971. (946)

• Vind oasă, două camere, 
dependințe, garaj, gaze, apă. 

IDeva, Aurel Vlaicu 82. (944).
• Vind casă Șoimuș. Infor

mații Deva, Spitalul județean, I secția O.R.L., Bozan Victoria.
. (931»

• Vind Dacia 1319. Deva,

I telefon 23459, orele 19—20. (932)
• Vind Dacia 1300, stare 

perfectă, preț convenabil. Hu- 
Inedoara, telefon 14762. (948)

• Vind Dacia 1100, reparație 
capitală completă. Deva, tele- 

IfOn 28189. (949)
• Vind Dada 11W. Deva, te

lefon 22113. (909)

Ie Vind O pel Record 1700 L, 
stare bună. Telefon 11187, o- 
rele 18—19. (937)
• Vind Renault 19 cu piese 

rezervă, stare excepțională, 
Sebiș (Arad), telefon 20386.

(939)
• Vind Dacia 1300, preț con- 

Ivenabil. Deva, telefon 13551, 
după orele 17. (964)

ÎNCHIRIERE

I‘ • Ofer cu chirie cameră
bloc. Deva, central, telefon
12908, orele 16—22. (926)

I SCHIMBURI DE LOCUINȚA

Schimb apartament Buzău 
cu apartament sau cameră ne

COMEMORARE

• Părinții, frații și bunicii 
anunță că' la S iunie s-a îm
plinit un an de la moartea ful
gerătoare a iubitului lor pirvti 
Florin, din Balata, care a luat 
Cu el veselia $1 mingiierea lor. 
Bămînind neșters, in amintire, 
ii vom plinge și nu-I vor* 
uita niciodată. Mulțumim 
dreior didactice, elevilor, ru
delor, colegilor, vecinilor, care 
au fost alături de noi la ma
rea durere. (953)

DECES

• Soția, copiii, nepoții și 
strănepoții anunță cu pro
fundă durere încetarea ful
gerătoare din viață a scum
pului lor soț, tată și bunic 
petrinca ioan vasile, 

in virstă de 82 ani.
Corpul neînsuflețit se află 

«lepus în sala „Bachus“ 
Deva. înhumarea are Ioc 
astăzi, 6 iunie 1984, Ia o- 
rele 15,30. (956)

• Consiliul de conducere al 
Casei de ajutor reciproc a pen. 
sionarilor Deva, cu întreg co
lectivul de muncă, exprimă în
treaga compasiune familiei în
durerate pentru încetarea din 
viață a lui PETRINCA IOAN, 
fost membru ta consiliul de 
conducere a C.A.R.P. Deva, 
un bun lucrător, coleg și prie
ten. Consiliul C.A.R.P. Deva.
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