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Sub conducerea partidului — 40 de ani 
de profunde prefaceri socialiste 

Agricultura hunedoreană - pe calea 
dezvoltării intensive și modernizării

Vizita oficială de prietenie a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în R.P. Polonă

PLECAREA SOSIREA LA VARȘOVIA

Realizarea unei agricul- 
tui moderne, de înalt ran
dament și productivitate 
ridicată, care să-și aducă o 
contribuție mereu sporită 
Ia creșterea venitului na
țional și la dezvoltarea 
economico-socială generală 
a patriei noastre a repre
zentat și reprezintă o preo
cupare permanentă a con
ducerii partidului și sta
tului nostru. Jalonînd cu 
clarviziune și fundamentînd 
științific sarcinile ce revin 
agriculturii, secretarul ge
neral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, a 
subliniat faptul că în ac
tualul cincinal obiectivul 
esențial îl constituie înfăp
tuirea unei profunde revo
luții agrare, cuprinzînd atît 
baza tehnico-materială, cît 
și organizarea producției, 
punînd accentul pe folosi
rea rațională a întregului 
fond funciar, mecanizarea 
complexă a lucrărilor, mo
dernizarea patrimoniului 
pomiviticol, creșterea și a- 
meliorarea efectivelor de 
animale și rezolvarea ra
dicală a problemei fura
jelor. în acest context, din 
inițiativa și cu contribuția 
hotărîtoare a secretarului 
general al partidului au 
fost elaborate programe 
concrete de dezvoltare și 
modernizare a agriculturii, 
între care și Programul 
național de asigurare a 
unor producții agricole 
sigure și stabile prin creș
terea potențialului produc
tiv al pămîntului, mai buna 
organizare și folosire în 
mod unitar a terenurilor 
agricole, a întregii supra
fețe a țării, realizarea iri
gațiilor pe 55—60 la sută 
din suprafața arabilă, 
a lucrărilor de desecări și 
combaterea eroziunii solu
lui, vastă operă la mate
rializarea căreia este che
mat să contribuie între
gul nostru popor, precum 
și Programul unic de creș
tere a producției agricole 
în gospodăriile personale 
ale membrilor cooperative
lor agricole de producție

VIOREL OCOȘ, 
secretar al Comitetului 

județean Hunedoara al P.C.R.

și în gospodăriile produ
cătorilor particulari. Aces
te programe au găsit un 
Larg ecou și deplină a- 
probare în rîndul lucră
torilor din agricultura ju
dețului nostru, care sînt 
ferm hotărîți să-și aducă 
întreaga contribuție la în
făptuirea lor exemplară.

In cuvântările rostite de 
secretarul general al parti
dului la consfătuirile pe

problemele agriculturii din 
decembrie 1983 și din ia
nuarie 1984 de la Sinaia, 
cît și la plenara Consiliu
lui Național al Agricul
turii, Industriei Alimenta
re, Silviculturii și Gospo
dăririi Apelor din 18—19 
mai a.c., este adresată 
lucrătorilor din agricultu
ră vibranta chemare de a 
asigura obținerea în acest 
an a unor producții record, 
în așa fel încît agricultura 
să se poată prezenta la a 
40-a aniversare a revolu
ției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și 
antiimperialistă și la al 
XlII-lea Congres al parti
dului cu succese remarca
bile, cu noi și importante 
progrese în creșterea ro
lului și contribuției sale 
la dezvoltarea generală a 
patriei noastre, la ridicarea 
bunăstării poporului. Pu
ternic mobilizați de. către 
organele și organizațiile 
de partid, țăranii coopera
tori și cu gospodărie parti
culară, mecanizatorii, lu

crătorii din I.A.S., cadrele 
tehnice și toți locuitorii 
satelor hunedorene își în
zecesc eforturile pentru a 
realiza în cele mai bune 
condiții prevederile progra
melor de dezvoltare a agri
culturii și ale programu
lui de autoconducere și 
autoaprovizionare terito
rială. Semnificative în pri
vința drumului parcurs de 
agricultura hunedoreană pe 
calea dezvoltării intensive 
și modernizării sînt cîteva 
cifre. Suprafața agricolă a 
județului este cu 14 la 
sută mai mare decît cea 
existentă în 1950, iar cea 
ocupată de livezi este de 
2,2 ori mai mare. In a- 
celași timp, suprafața a- 
menajată pentru Irigații a 
crescut de peste 9 ori. 
Parcul de tractoare și 
combine a sporit de 11 și, 
respectiv, 13 ori față de 
1962, suprafața arabilă ce 
revine pe un tractor re- 
ducîndu-se în aceeași pe
rioadă de la 736 hectare la 
mai puțin de 65 de hecta
re. Pentru dezvoltarea ba
zei tehnico-materiale s-a 
realizat un amplu program 
de investiții, ceea ce a 
determinat creșterea fon
durilor fixe numai în pe
rioadele 1976—1983 în 
I.A.S. cu peste 400 mili
oane tei, iar în C.A.P. 
creșterea acestora a fost de 
7,6 ori în ultimele două 
decenii. Datorită folosirii 
cu eficiență tot mai ridi
cată a bazei tehnico-mate
riale și creșterii produc
ției agricole vegetale și a- 
nitnale, în anul trecut va
loarea producției agricole 
globale a depășit 4,2 mi
liarde lei, fiind de 3,2 ori 
mai mare față de cea ob
ținută în anul 1950. în 
perioada trecută din acest 
cincinal producția globală 
a fost mai mare decît cea 
realizată în întreg cinci
nalul trecut, producîndu- 
se totodată profunde 
schimbări structurale ; pro
ducția zootehnică ajungind

(Continuare in pag. a 3-a)

DIN BUCUREȘTI
Miercuri dimineața, o de

legație de partid și de stat, 
condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, a plecat într-o 
vizită oficială de prietenie 
în Republica Populară Po
lonă, la invitația tovarășu
lui Wojciech Jaruzelski, 
prim-secretar al Comitetu
lui Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, 
președintele Consiliului de 
Miniștri, și a conducerii 
superioare de stat a Repu
blicii Populare Polone.

Din delegație fac parte 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului, pre
cum și tovarășii Constan
tin Dăscălescu, membru al 
Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim- 
ministru al guvernului. Ion 
Stoian, membru supleant 
al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul 
afacerilor externe, Gheor- 
ghe Petrescu, membru al 
C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, 
Constantin Mitea, membru 
al C.C. al P.C.R., consilier 
al secretarului general al 
partidului și președintele 
Republicii, Ion Cosma, 
membru al C.C. al P.C.R., 
ambasadorul României la 
Varșovia.

La plecare, pe aeroportul

(Continuare în pag. a 4-a)

PIESE TURNATE 
PESTE PLAN

Colectivul de muncă 
al secției turnătorie din 
cadrul C. S. Hunedoara 
își depășește lună de 
lună planul, se înca
drează in consumurile 
materiale și cerințele de 
calitate impuse la pie
sele pe care le reali
zează. De la începutul 
anului și pină in pre
zent, acest harnic colec
tiv și-a depășit planul 
cu 19,9 tone piese tur
nate, 35.2 tone lingotie- 
re, 2,4 tone piese din 
aliaje neferoase, 25,9 
tone piese din oțel, a 
obținut o economie de 
aproape 500 000 lei Ia 
prețul de cost (STE- 
IJAN DENA, corespon
dent).

Miercuri, a sosit la Var
șovia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral ai Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
care, în fruntea delegației 
de partid și de stat a Re
publicii Socialiste România, 
face o vizită oficială de 
prietenie în Republica 
Populară Polonă, la invi
tația tovarășului Wojciech 
Jaruzelski, prim-secretar al 
Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc U- 
nit Polonez, președintele 
Consiliului de Miniștri, și 
a conducerii superioare de 
stat a Republicii Populare 
Polone.

Ceremonia sosirii înalți- 
lor soli ai poporului român 
a avut loc pe aeroportul 
Okecie, din Varșovia, unde 
au fost arborate drapelele

ÎNCEPEREA CONVORBIRILOR OFICIALE
Miercuri, 6 iunie, au în

ceput convorbirile oficiale 
între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, și 
tovarășul Wojciech Jaru
zelski, prim-secretar al Co
mitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Unit Po
lonez, președintele Consi
liului de Miniștri al Re
publicii Populare Polone.

La convorbiri participă 
membrii celor două dele
gații.

în cadrul convorbirii, 
cei doi conducători de 
partid și de stat s-au infor
mat reciproc asupra mersu
lui construcției socialiste în 
România și Polonia, a- 
supra activității desfă
șurate de Partidul Co

Azi, la Deva, își începe lucrările
Primul simpozion național de 

informatică pentru poștă 

și telecomunicații
Timp de trei zile (7—9 

iunie 1984) municipiul Deva 
este gazda primului sim
pozion național de infor
matică pentru poștă și tele
comunicații. Simpozionul 
este organizat de Uniunea 
sindicatelor din transporturi 
și telecomunicații. Direc
ția generală a poștelor și 
telecomunicațiilor și Di
recția județeană de poștă 
și telecomunicații Hune
doara—Deva, în colabora
re cu Consiliul Național 
al Inginerilor și Tehnicie
nilor. El se înscrie ca o 
acțiune de vîrf în dome

de stat ale Republicii So
cialiste România și Repu
blicii Populare Polone.

La ora 11,00 — ora lo
cală —, aeronava prezi
dențială românească a ate
rizat.

La coborîrea din a- 
vion, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți membri 
ai delegației de partid și 
de stat a Republicii Socia
liste România sînt salutați 
cu deosebită căldură de 
tovarășul Wojciech Jaru
zelski. Cei doi conducători 
de partid și de stat își 
string mîinile, se îmbrăți
șează cu prietenie. Primul 
secretar al C.C. al P.M.U.P. 
adresează, de asemenea, to
varășei Elena Ceaușescu 
un cordial bun-sosit în Re-

(Continuare în pag. a 4-a)

munîst Român și Partidul 
Muncitoresc Unit Polonez 
în vederea înfăptuirii pro
gramelor de dezvoltare ale 
României și Poloniei.

S-a procedat la o ana
liză a stadiului relațiilor 
româno-polone, exprimîn- 
du-se satisfacția pentru e- 
voluția pozitivă, mereu as
cendentă, a raporturilor de 
conlucrare dintre Partidul 
Comunist Român și Parti
dul Muncitoresc Unit Po
lonez, precum și a colabo
rării dintre cele două țări 
pe plan politic, economic, 
tehnico-științific și cultural. 
De comun acord, s-a apre
ciat că economiile în pli
nă dezvoltare ale Româ
niei și Poloniei oferă largi 
posibilități pentru intensi-

(Continuare în pag. a 4-a)

niul respectiv în cadrul 
Festivalului național „Cîn- 
tarea României*'.

Pentru a afla și alte date 
despre simpozion, ne-am 
adresat tovarășului Mircea 
Deac, directorul Direcției 
județene de poștă și tele
comunicații Hunedoara — 
Deva.

— Simpozionul r— ne-a 
informat interlocutorul — 
are ca temă „Metode și 
tehnici noi de prelucrare

MARIN NEGOIȚĂ

(Continuate in pag. a 3-a)

Serele C.A.P. Brad, construite prin muncă patriotică, in această perioadă asigură aprovizionarea populației cu tomate de cea mai bună calitate.
Foto N. GHEORGHIU



DRUMUL SOCIALISMULUI NR.Pag. 2

Recuperarea și refolosirea resurselor
în prim-planul atenției fiecărui colectiv muncitoresc I

Din materiale refolosibile

NICOLAE CEAUȘESCU

valori de milioane

secundare
„Trebuie să acordăm o atenție și mai mare recuperării și re- 

folosirii surselor ce energie, a materialelor, a pieselor și suban- 
samblelor... Sâ asigurăm aplicarea fermă a măsurilor pe care 
le-am stabilit de a nu mai arunca materiile prime sau materia
lele...".

Sistemul de colectare și valorificare 
a metalelor mai temeinic organizat

— Este cunoscută impor
tanța deosebită pe care 
conducerea partidu u. și 
statului nostru, personal 
secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o acordă ac
țiunilor de recuperare și 
valorificare a materialelor 
refolosibile — cale sigură 
de obținere a unor însem
nate economii. Se cere să 
crească gradul de partici- 

i pare a materialelor refo- 
’ losibile, mai cu seamă la 
ț producția de oțel, fontă de 
ț turnătorie, cupru, plumb. 
’ Cum se acționează în acest 

domeniu în combinat, to- 
î varășe inginer Alexandru 
’ Dragota. director al uzinei 

nr. 8 — recuperare și re
folosire ?

— Prin secțiile compo
nente ale uzinei noastre — 
alimentarea oțelăriilor, va
lorificarea zgurii și deșeu- 

l. rilor metalice, prelucrarea 
i deșeurilor metalice Sime
ria și de la Valea Șerma- 
gului — Alba — acționăm 

a asigura îmbună- 
activității de recu- 

și valorificare a

I 
! 
!

reintroduse în procesul de 
producție — preciza ingi
nerul Ilie Păunescu. șeful 
secției. Nicolae Urâcan. 
Gheorghe Asimionesei. loan 
Naghi, Vasile Naeu. Scfro- 
nie Gorjanu se numără 
printre lucrătorii noștri cei 
mai harnici. în luna apri
lie am recuperat 5.2 tone 
nichel, 11,4 tone crom, o 
însemnată cantitate de mo
libden. Cu c subliniere: 
ne realizăm {danul la re
cuperarea materialelor re
folosibile.

O activitate intensă, rod
nică am găsit și la secția

C.S. HUNEDOARA

. clt.c

Pentru meșteșugarii hu- 
nedoreni, recuperarea și 
reintroducerea în circuitul 
productiv a materialelor 
refolosibile constituie o 
sarcină de primă impor
tanță. Inginerul principal 
PandeLus Sacas, din ca
drul biroului tehnic pro
ducție al UJ.C.M. Hune
doara — Deva, spunea că 
in toate unitățile se acțio
nează organizat, cu simț 
de răspundere. în spiritul 
indicațiilor date de tova
rășul Nicolae Ceaușescu Ia 
recenta ședință a Comite
tului Politic EÎxecutiv, pen
tru gospodărirea judicioasă 
a materialelor și valorifi
carea lor cit mai eficientă, 
pentru înlăturarea cu de- 
săvîrșire a risipei de bu
nuri in activitatea de pro-

ună cu tehnicianul princi
pal Ștefan Iordate, de la 
biroul producție, prin cî- 
teva secții ale Cooperati
vei ..Mureșul- Deva, unde 
am urmărit pe viu ce se 
întîmplă cu materialele re
folosibile.

La secția croitorie femei 
(șef secție Livia Drăgan), 
brigadiera Victoria Toader 
ne-a arătat cîțiva saci plini 
cu resturi de materiale a- 
parent inutilizabile, fără 
valoare. Nu se aruncă nici

— arăta Loghin Drăgoi. 
șeful secției „electrocasni- ( 
ce“ — bunuri (frigidere, as- • 
piratoare, mașini de căl
cat, uscătoare pentru păr ț 
etc.) în valoare de peste < 
73 000 lei, din care am va- i 
lorificat deja 95 la sută. ’ 
Avantajele sînt mari de ț 
ambele părți. Cetățenii va- 4 
lorifică unele bunuri pe / 
care nu le mai pot între- * 
buința, iar noi, prin repu- | 
nerea acestora în funcțiune, < 
aducem frumoase cîștiguri ' 
cooperativei. în acest an ț

za,oo i 
t

22,20 1
1

U.J.C.M. DEVA

j
i 

! gutui ---

1 pentru < 
( tățirea z
i perare
> materialelor feroase aliate, 
( care permit reducerea im- 
J porturilor de nichel, crom, 
ț molibden. Depistate cu sti- 
4 loscopul, 
7 de aliere 
țloroase 
i grupe de
• circuitului productiv la o- 
i țelăriile electrice. Numai 
ț în luna aprilie am recu- 
i perat materiale în valoare 
) de peste 2 milioane lei.
) — Aici, la alimentarea
! oțelăriilor ca și la celelalte 

secții din cadrul uzinei 
recuperăm și depozităm

L zilnic pe sortimente cupru, 
alamă, bronz, plumb, alu
miniu, cenuși de plumb, 
zinc, staniu, care sînt apoi

aceste materiale 
deosebit de va- 

sînt sortate pe 
mărci și redate

!
*

din Simeria. Ne-o prezintă 
inginerul Emil Petruș, care 
conduce unitatea :

— Am recuperat de la 
începutul anului și am re
trimis la oțelării 18,4 tone 
oțel înalt aliat cu crom, 
nichel, molibden. 60 tone 
aluminiu, 12 tone cupru. 
6,5 tone alamă, 5,9 tone a- 
luminiu, 6,1 tone bronz, 
6,3 tone zinc, alte mate
riale. Cu cele mai bune 
rezultate se prezintă lucră
torii Teodor Cornea, Sch
neider Ioan. Petru Jeler, 
Viorica Stanciu. Visalon 
Bența. în lumina recentelor 
indicații. întreaga activitate 
de recuperare și reintrodu
cere 1d circuitul croductiv 
a materiale*or refolosibile, 
cu accent pe cele mai pre
țioase, continuă la cote 
Înalte.

Analizată de curfnd la 
nivelul combinatului, acti
vității de recuperare și 
va or'ficare a mst-rialeior 
refolosibile i s-au stabilit 
sarcini noi, sporite. Aceasta 
deoarece s-au constatat o

ac-

transpoetniL O

otelănilar nu 
nncîtdtca in
sortarea și exp 
terialelor refok 
ce crea goluri 
rea cupcoare5o< 
sul de proc-jCT

Uzina nr. « -

de a recupera 
materiale refolosxoue in 
valoare de peste 10 mi
lioane lei.

— Dacă ne vom organiza 
mai bine, dacă vom 
țicna cu toată răspund
așa cum ni se cere, ne 
putem îndeplini această 
sarcină de mare însemnă
tate pentru producția de 
oțel a țării — a ținut să 
precizeze în încheiere in
ginerul Alexandru Dragota.

GH. I. NEGREA

Locomotiva de mină 180—CP, concepută și reaHută la 
S.P.I. Hațeg, a luat drumul aduețiunii principale de pe >- 
menajarea hidroenergetică de la Riu Mare-Betezat.

Realizările
Prin activitatea sa com

plexă, colectivul Secției 
de producție industrială 
Hațeg deservește în bune 
condiții șantierele de pe 
amenajarea hidroenerge
tică Rîu Mare pentru 
care execută reparații la 
majoritatea utilajelor și 
instalațiilor din dotarea 
acestora. în puținii săi ani 
de existență, S.P.I. Hațeg 
și-a dezvoltat și îmbună
tățit mult activitatea, răs- 
punzind 
cient la 
Gci arilor.

— Este 
și noi sarcini 
concrete de 
anuale, lunare, decadale —, 
Insă trebuie să executăm 
cu prioritate comenzile ur-

operativ și efi- 
solicitările bene-

adevărat că avem 
și planuri 

muncă —

- 1 r.ț*- -
■ ■

le cinci luni tre- 
i începutul anu- 
■a ing. Pandelius 
in cooperativele 
'ești din județ 
it. suplimentar 

ederilor de plan, din 
riale refolosibile o 
i largă de produse de 
ă necesitate, în va- 
1 de peste 4*8 milioane 

ie, in aceeași perioadă au 
fost predate la U R.V.M R. 
însemnate cantități de ma
teriale care n-au mai putut 
fi reutilizate peste sarci
nile stabilite: 35 tone de 
oteL 4 tone de cupru. 2 
toce de fentă, o tonă de 
plumb. 600 kg de aluminiu, 
1,6 tone de ulei mineral, 
2,5 tone de hîrtie, 3,5 tone 
de textile vechi, 1,7 tone 
cioburi sticlă. 170 bucăți 
anvelope uzate etc.

Ne-am deplasat, împre-

s-a

un petic, fie el cit de mic 
— preciza interlocutoarea. 
Din asemenea materie 
primă am confecționat în 
acest an perinițe, plase 
pentru piață, sacoșe P.V.C., 
alte produse în valoare de 
peste 30 000 lei. între cele 
mai harnice și pricepute 
muncitoare, care fac cinste 
secției noastre 
Elena Necula, 
date, Floarea 
Sofia Borleanu

Iosif Oprișa, șeful secției 
ceasornicărie, din centrul 
orașului, cînd a aflat sco
pul vizitei noastre, a scos 
un panou garnisit cu cea
suri de mină preluate de 
la cetățeni, reparate și bune 
de revindut la prețuri con
venabile. „Am adus pe a- 
ceastă cale, din mai anul 
trecut și pînă în prezent, 
beneficii de peste 
lei. Plus că-mi 
piese bune pe 
folosesc**.

— Noi am

se numără: 
Aneta Ior- 
Balosache, 

și altele.

10 000 
râmîn alte 

care le re-

achiziționat
în acest an de la populație

am realizat .deja valori cît i 
în tot anul trecut. Este și > 
meritul colegilor mei Pe- ț 
tru Boriță, Sidonia Luca, 
Dorin Hue și Rodica Apati, ;

La secția broderie, șefii ) 
de secție Ileana și Viorel 
Hășdățean spuneau că nu
mai cu articole pentru co
pii (bonete, cămășuțe pen
tru noi născuți, perinițe, 
acoperitoare) și-au rotun
jit realizările de la înce
putul anului cu 
100 000 lei. 
confecții textile 
copii. Cornelia 
unde se prelucrează circa 
40 la sută din materialele 
recuperate din toate sec
țiile cooperativei, aprecia 
la peste 600 000 lei realiză
rile obținute în ’84 la aces
te materiale.

Pe cinci luni

peste 
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nia președinta Cooperați- I 
vei „Mureșul** Deva, tova- / 
rășa Leontina Ionescu — 1 
s-au realizat peste plan, j 
din materiale refolosibile, 
bunuri de peste 1,6 mili
oane lei.

LIVIU BRAICA

(lupa solicitările beneficiarilor
gente din șantiere, să re
parăm în cel mai scurt 
timp utilajele indispensa
bile la lucrările importan
te de pe amenajare — re
leva inginerul Aurel O- 
prea, șeful secției. Opera
tivitatea muncii noastre
reclamă, în mod firesc,
recondiționarea a o serie 
de piese de schimb, re
pere, subansamble, mai 
ales că procurarea altora noi 
cere mult timp și costă 
mulți bani. Așa că oame-

Dobrău, Mircea Viționescu, 
Corvin Ștefănescu, Marin 
Lăsconi, Petre Viționescu, 
Iosif Macra. „Avem mult 
de lucru, ne ajutăm cu 
colegii din celelalte ate
liere și reușim să ne de
pășim aproape lună de lună 
planul 
spunea 
Petru
că lucrăm în acord global 
și trebuie să muncim și 
repede și bine". „Așa se 
acționează și în atelierul

cu 5—10 la sută, 
șeful de echipă 

Dobrău. Mai ales

S.P.I HAȚEG

au învățat să se des- 
in atelierele sec-

DEV.
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îil flă( 
<Ueâi 
Lirla): 
crețul 
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Pigot 
Dragos 
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nii
cur ce
ției, luind pe cont propriu 
o serie de lucrări pe care 
până mai ieri nu le făceau 
ori nu se pricepeau să le 
facă.
ceașcă 
bine.

Am
în două ateliere de bază 
ale secției. In cel de re
parat utilaj minier, oame
nii coordonați de maistrul 
Diontsie Soeaci — un mare 
sufletist, 
s-a spus 
dine, cu 
răm și 
spunea 
gama de 
șantiere,
VAN-5, pompe de apă, axe, 
boghiuri, excavatoare și 
compresoare de mare pu
tere, alte utilaje grele. 
Colaborăm fructuos cu ate
lierele de strungărie și de 
bobinaj și reușim, credem 
noi, să facem treabă bună".

I-am văzut pe oameni la 
lucru între care pe Petru

Și reușesc să mun- 
din ce în ce mai

urmărit activitatea

după cum ni 
— lucrau în or- 
hărnicie. „Repa- 

recondiționăm, 
maistrul, toată 
utilai minier din 
vagoane VSA și

Ga-de bobinaj, menționa 
lina Gușiță. Cu dăruire și 
răspundere pentru lucrul 
făcut, pentru materialele 
electroizolante folosite. Re
condiționăm motoare pină 
la 200 kW, bobine pentru 
contactori, alte echipamen
te electrice. Ne străduim 
și reușim să facem lucrări 
de bună călităte“. „Iar 
pentru a nu risipi nici o 
bucată de sîrmă, de preș- 
pan ori de alte materiale, 
lucrăm după șabloane, pre
gătite dinainte, cu toată 
atenția — adaugă șefa de 
echipă ~ 
Toate 
facem 
stagna 
cauza

Apreciind că, în ultima 
vreme, activitatea de re
cuperare, recondiționare și 
refolosire a unor materiale, 
piese de schimb, chiar 
subansamble și agregate 
întregi s-a dezvoltat și 
îmbunătățit, secretarul or
ganizației de partid, mais
trul Petru Brădescu, con-

Emilia Brădescu. 
cele 14 bobinatoare 
totul pentru a nu 
vreun agregat din 

noastră**.

J
J

I
sidera că se poate lucra i 
încă și mai bine, că mai i 
sînt rezerve rievalorificâ- > 
te deplin, ceea ce se află 
în atenția biroului 
ganizației de bază 
a conducerii secției.
rîndul său, contabilul șef ( 
Virgll rinoccii »nzv_n nro_ .■
zentat : 
ciența i 
eeputul 
rea suplimentară i 
volum de reparații de a- 
proape 5 milioane lei și a 
unei producții de confec
ții metalice de un milion 
lei, depășirea planului de 
recondiționare cu circa 2 
milioane lei la piese de 
schimb și obținerea unor 
economii de 2 milioane lei 
Ia cheltuielile de pro
ducție, înregistrarea unei 
producții nete peste plan 
de 2,4 milioane lei.

Și tot la capitol”! „RRR“, 
al creșterii eficienței eco
nomice, am consemnat un 
nou și important succes 
al colectivului S.P.I. Ha
țeg : conceperea și execu
ția, prin forțe proprii, în 
bună parte prin piese și 
subansamble recuperate și 
recondiționate, a prototi
pului unei locomotive de 
mină 180-CP, cu transmi
sie hidraulică, care func
ționează deja cu bune re
zultate pe aducțiunea prin
cipală de 
mai exact 
Valea Jurii, 
semenea locomotive au fost 
comandate, urmînd a fi 
executate la S.P.I. Hațeg 
în acest an.
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întocmirea cadastrului funciar — 
acțiune de o importanță deosebită

Agricultura hunedoreană
(Urmare din pag. 1)
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în vederea aducerii la 
îndeplinire a prevederilor 
„Programului unic de creș
tere a producției agricole 
în gospodăriile personale 
ale membrilor cooperative
lor agricole de producție 
și în gospodăriile produ
cătorilor particulari", apro
bat de Comitetul Politic 
Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Co

pe baza căruia posedă, a 
drepturilor reale ale aces
tora constituite asupra te
renurilor sau construcții
lor, realizîndu-se în acest 
fel un sistem de publicita
te și opozabilitate față de 
terți.

Executarea lucrărilor de 
cadastru funciar se face 
de comisii constituite în a- 
cest scop. Consiliile popu-
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munist Român, precum și 
cele ale Legii fondului fun
ciar nr. 59/1974, referitoa
re la cadastrul funciar, în 
perioada următoare se vor 
desfășura în localități lu
crările de întocmire a ca
dastrului funciar.

Potrivit legii, cadastrul 
funciar constituie sistemul 
de evidență generală și o- 
bligatorie a întregului fond 
funciar din Republica So
cialistă România. Prin a- 
ceasta se realizează măsu
rarea terenurilor, a supra
fețelor ocupate de con
strucții și întocmirea hăr
ților, a planurilor și re
gistrelor cadastrale, în sco
pul stabilirii destinației te
renurilor, pentru înscrierea 
categoriei de folosință, cît 
și pentru aprecierea poten
țialului de producție a) a- 
cestora, în vederea pune
rii în evidență a tuturor 
resurselor funciare ale ță
rii. în evidenta cadastrală 
se vor înscrie posesorii te
renurilor, precum și titlul

lare — județean, munici
pale, orășenești și comu
nale —, poartă întreaga 
răspundere pentru realiza
rea acestei lucrări, care, 
prin importanța și volumul 
său are întru totul un ca
racter deosebit.

Pentru realizarea ei este 
necesară colaborarea tutu
ror persoanelor juridice 
sau fizice, deținătoare de 
terenuri sau construcții din 
raza teritoriai-administra- 
tivă a localității, în princi
pal aceasta realizîndu-se 
prin punerea la "dispoziția 
comisiilor teritoriale a da
telor și informațiilor nece
sare desăvîrșirii lucrărilor, 
prezentîndu-se ori de cîte 
ori sînt convocate de co
lectivele de specialiști care 
efectuează lucrările în lo
calitatea respectivă.

Este important de subli
niat că sînt prevăzute mij
loace și metode eficiente 
pentru evitarea și elimina
rea eventualelor erori. în 
acest sens, în cazurile în

care se constată neconcor- 
danță între unele date ale 
evidenței cadastrale și între 
cele declarate de benefi
ciari în registrele agricole 
și de taxe și impuneri se 
vor face verificări în pre
zența posesorilor, analizîn- 
du-se pe bază de acte și 
măsurători cauzele diferen
țelor, stabilind situația e- 
xactă și făcîndu-se corec
turile necesare.

După întocmirea lucrări
lor de cadastru funciar pe 
teritoriul unei comune, oraș 
sau municipiu, comitetul, 
respectiv biroul executiv 
al consiliului popular are 
obligația să afișeze la se
diul său lista posesorilor 
identificați, punînd la dis
poziția acestora și a celor
lalte persoane interesate 
documentația pentru con
sultare.

în caz de inexactități, 
persoanele interesate pot 
face contestație în termen 
de 60 de zile de la afișa
rea listelor, care se rezol
vă de comitetul sau biroul 
executiv al consiliului 
popular local.

Realizarea evidenței ca
dastrale a fondului funciar 
are implicații în toate do
meniile vieții economico- 
sociale, de aceea unitățile 
și persoanele care concură 
Ia întocmirea ei au dato
ria să contribuie cu toată 
răspunderea la definitiva
rea acestei lucrări.

LIVIU ANTAL, 
consilier juridic șef 
la Consiliul popular 

județean

să- reprezinte aproape 50 
la sută din producția a- 
gricolă globală, a județului 
nostru. Ca urmare a in
vestițiilor alocate din fon
durile statului și din fon
durile proprii s-au construit 
și au intrat în producție 
în ultimii ani,- 12 comple
xe zootehnice intercoope- 
ratiste, 9 complexe zooteh
nice de stat, iar la „Avi
colă" ■ Mintia rșî l.S.C.I.P. 
Orăștie s-au extins consi
derabil și s-au modernizat 
capacitățile productive, 
ceea ce a influențat favo
rabil creșterea livrărilor de 
lapte, carne, ouă și lînă. 
Firește, s-au petrecut o 
serie de mutații în viața 
și munca lucrătorilor din 
agricultură, fiind evidente 
în toate localitățile rurale 
hunedorerie însemnele as
pirațiilor spre progres și 
bunăstare.

Realizările dobîndite ne 
dau certitudinea că oame
nii muncii de pe ogoare 
își vor aduce în continua
re o contribuție tot mai în
semnată la dezvoltarea 
economico-socială a jude
țului. la ridicarea calității 
muncii și vieții întregului 
nostru popor.

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la ple
nara Consiliului Național 
al Agriculturii se consti
tuie. în acest sens, într-un 
amplu și mobilizator pro
gram de acțiune. O dată 
cu preocuparea pentru rea
lizarea lucrărilor de îmbu
nătățiri funciare — irigații, 
desecări, combaterea ero
ziunii solului — în acest 
an pe încă 5 900 hectare.
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automată a datelor în 
poștă și telecomunicații" 
și va dezbate o parte din 
problemele ce prezintă in
teres pentru informatica 
aplicată în această ramu
ră. Vor fi expuse referate 
științifice, în principal pe 
trei linii : stadiul actual 
al aplicării informaticii în 
poștă și telecomunicații, 
realizări obținute în pre
lucrarea automată a date
lor, tendințe și perspective 
de dezvoltare. Practic, a- 
ceșt prim simpozion națio
nal în domeniu și-a propus 
să evidențieze toate rezul
tatele obținute și, mai ales, 
prioritățile și modalitățile 
de implicare' efectivă a 
acelor domenii de vîrf 
cum sînt informatica, teh-
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DEPAȘIRI 
LA PRINCIPALII 

INDICATORI

Colectivul de oameni 
ăi muncii de la I.G.C.L. 
Hunedoara depune efor
turi stăruitoare pentru 
îndeplinirea și depăși
rea indicatorilor de 
plan. Bilanțul muncii 
lor la zi se prezintă 
după cum urmează: 
prestații către populație 
— 104 la sută, beneficii 
obținute — peste 9,5 mi
lioane lei, producție 
marfă vîndută și înca
sată — 105 la sută, re
parații fond locativ — 
154 la sută, 600 MWh 
energie electrică și 
72 000 metri cubi gaze 
naturale economisite. 
Sînt realizări la care 
și-au adus contribuția 
toți oamenii muncii, 
avîndu-i mereu în frun
te pe comuniștii loan 
Petrescu, Vasile Dumi- 
trașcu, Fănel Ivănică, 
E m a n o i 1 Cîmpean, 
Gheorghe Popa, multi 
alții. (V. Grigoraș, co
respondent).

nica de calcul și ciberne
tica în procesul revoluțio
nar de trecere la o nouă 
calitate în toate laturile 
activității economico-so- 
ciale din țara noastră, de
clanșat la inițiativa se
cretarului general al parti
dului nostru.

— Tovarășe director, ce 
înseamnă informatica, mai 
simplu spus, pentru viața 
noastră ?

— Așa cum se subli
niază frecvent în bilanțu
rile cercetătorilor, alături 
de fondurile fixe, de ener
gie, de materii prime și 
materiale, informația devi
ne astăzi factor- de pro
ducție, astfel încît un 
nrieroșistem de producție 
(întreprinderea) să poată 
atinge un regim de lucru, 
cît mai eficient.

— Cine sînt participan- 
ții?

— Sînt prezenți la sim
pozion specialiști din do
meniul informaticii și toți 
cei interesați în aplicarea 
cuceririlor științei în ac
tivitatea proprie, adică re
prezentanții colectivelor de 
muncă din toate direcțiile 
județene de poștă și tele
comunicații din țară.

— De ce a fost ales aici, 
în județul nostru, locul de 
desfășurare a primului sim
pozion național de infor
matică din ramura de poștă 
și telecomunicații ?

— Colectivul de muncă 
al direcției noastre jude
țene și, în special, centrul 
propriu de calcul electro
nic, condus cu competen
ță de ing. Emil Szitar — 
unul dintre specialiștii cu 
care ne mîndrim — înscriu 
consecvent realizări de sea
mă în domeniul prelucră
rii automate a datelor, în 
utilizarea pentru dezvolta
re a informațiilor. Ne vom 
strădui și în continuare să 
introducem tehnici moder
ne în activitate, să extin
dem spațiul de acțiune a 
informaticii, știut fiind că 
acestea generează o efi
ciență sporită pentru în
treaga noastră activitate.

REVENIND ȘI ÎN ACEASTA VARA PE ÎNSORI
TUL LITORAL ROMANESC AL MARII NEGRE, NU 
UITAȚI SA CAUTAȚI, LA TOATE UNITĂȚILE DE 
DIFUZARE A PRESEI, PRIETENUL DV. DE VA
CANȚA, ZIARUL „LITORAL".

ȘI ÎN ACEST AN, ÎN COLOANELE SALE, VEȚI 
GĂSI RUBRICI DE MARE INTERES, ZIARUL „LI
TORAL" FIINDU-VA UN ADEVARAT GHID COTI
DIAN PE ÎNTREAGA DURATA A CONCEDIULUI 
DUMNEAVOASTRĂ.

„Litoral" inserează, în cele patru pagini ale sale, 
rubricile : „Dialog cu...“, „S-a întîmplat pe plajă", 
„Radar pe litoral", „Călător la Pontul Euxin", „Lito- 
ral-Mapamond", „Fugit ireparrabile tempus", „Carnet 
plastic", „Dicționar de inițiere discofilă", pagina săp- 
tămînală „MAGAZIN", „Top-bar, top-reștaurant, top- 
Orohestre", „în sezon, de-ale sănătății", „Litoral a 
aflat", „Litoral vă informează", „Impresii de vacanță", 
„Ghid comercial, sport, rebus, umor, curiozități, ca
ricaturi", „Trasee și popasuri turistice pe lito-ral" ș.a.

este necesar să asiguram 
mobilizarea întregului po
tențial de forțe umane și 
mijloace mecanizate la în
treținerea exemplară a 
culturilor, trebuind ca pe 
toate suprafețele ocupate 
cu porumb, cartofi și sfe
clă să realizăm cel puțin 
cîte trei prașile, inclusiv 
pe terenurile, erbicidate. 
Astfel este posibil, așa cum 
a demonstrat experiența 
C.A.P. Rapoltu Mare, Lă- 
pușnic, Ostrov; i Hațeg, Pri- 
caz, Tîmpa și a altor uni
tăți, să se obțină producții 
medii de 6—8 tone porumb 
boabe, 25—30 tone cartofi 
și 35—40 tone sfeclă de 
zahăr la hectar. O atenție 
deosebită se cere acordată 
finalizării în toate unitățile 
S.M.A., I.A.S. și C.A.P. a 
pregătirilor -pentru strîn- 
gerea recoltei de cereale 
păioase, dispunînd de toa
te condițiile să realizăm 
recoltatul orzului în 4—5 
zile, iar al griului în 8—10 
zile. în același timp, ac- 
ționînd în spirit de ordine 
și disciplină, trebuie să 
asigurăm eliberarea cu o- 
perativitate maximă a te
renului și însămînțarea 
culturilor duble pe cele 
peste 11 000 hectare plani
ficate.

Obiective de o deosebită 
însemnătate avem de înfăp
tuit pentru dezvoltarea și 
modernizarea sectorului 
zootehnic, atît în ceea ce 
privește creșterea efecti
velor de animale, cît și a 
producției destinate fondu
lui de stat și fondului de 
autoaprovizionare. în C.A.P. 
și I.A.S. efectivele au spo
rit față, de cele existente 
la recensămîntul din luna 
februarie a.c. cu aproape 
4 400 bovine, 34 200 ovine, 
4 000 porcine. în aceeași 
perioadă, acționînd în lu
mina prevederilor Progra
mului unic,, la gospodării
le populației s-au înregis
trat sporuri ale efectivelor 
de peste 1 000 bovine, 
60 800 ovine și 7100 por
cine. Au crescut, de a- 
șemenea, producțiile de 
lapte, carne și ouă. impu- 
nîndu-se în continuare 
măsuri hotărîte în vederea 
valorificării mai bune a 
potențialului zootehnic, ast
fel încît să asigurăm rea
lizarea integrală a sarcini
lor stabilite prin Progra
mul unic. O dată cu îm
bunătățirea radicală a asis
tenței sanitar-veterinare. cu ' 
încheierea pînă în luna sep
tembrie a lucrărilor de 
modernizare și de asigu
rare a apei în toate fer
mele zootehnice se impune 
atenție maximă înfăptuirii 
indicației secretarului ge
neral al partidului privind 
trecerea cu hotărîre la

construcția instalațiilor de 
biogaz, pentru folosirea 
energiei solare și a vîntu- 
lui, asigurînd în fiecare 
unitate necesarul de ener
gie, îndeosebi pentru pe
rioada de iarnă.

Cunoscînd că rezultatele 
în sectorul zootehnic sînt 
nemijlocit condiționate de 
asigurarea bazei furajere, 
consiliile unice agroindus
triale și conducerile unită
ților agricole sînt chemate 

' să acționeze energic pentrii 
creșterea producției de nu
trețuri pe toate suprafețele, 
astfel încît în fiecare fer
mă să fie strînse și depo
zitate cantități suplimen
tare- de fibroase și sucu
lente; în conformitate cu 
prevederile programului de 
autoaprovizionare trebuie 
îndeplinite ireproșabil sar
cinile privind dezvoltarea 
creșterii iepurilor de car
ne, pisciculturii, apicultu
rii și sericiculturii.

Reducerea consumurilor 
materiale și a cheltuielilor 
de producție, creșterea 
productivității muncii a 
rentabilității și eficienței 
economice constituie pro
bleme de însemnătate deo
sebită pentru organizațiile 
de partid și conducerile 
unităților agricole, îmbună
tățirea întregii activități 
economico-financiare fund 
condiționată de creșterea 
producției și în special a 
livrărilor la. fondul de 
stat. Organizarea muncii 
în acord global și retri
buirea fiecărui lucrător din 
agricultură în raport cu 
eforturile depuse și rezul
tatele obținute reprezintă 
un puternic factor stimula
tor în vederea aplicării 
noului mecanism economic.

Relevînd faptul că a- 
cum hotărîtoare este activi- 
vitatea organizatorică, se
cretarul generai, al. parti
dului a subliniat că : 
„Trebuie să asigurăm or
ganizarea bună a muncii 
în toate sectoarele, per
fecționarea tehnologiilor, 
întărirea ordinii, discipli
nei, creșterea răspunderilor 
tuturor organelor agri'-ole, 
a tuturor unităților a fie" 
cărui specialist, a fiecărui 
om al muncii, a fiecărui 
cooperator și țăran" ’n 
lumina acestor cerințe 
este necesar ' să intensifi
căm activitatea politico- 
educativă, asigurînd ca toți 
lucrătorii di.j agricultură 
hunedoreană, întreaga ță
rănime să participe în mod 
conștient la înfăptuirea 
programelor de dezvoltare 
a agriculturii, de ridicare 
a calității muncii și vieții 
întregului nostru popor, 
cinstind astfel cu rezulta
te tot mai bune evenimen
tele aniversare din acest 
an.

Azi, meciuri-tur, de baraj, pentru titlul 
de campioană județeană 

MINERUL URICANI - C.F.R. SIMERIA
Astăzi se va desfășura 

turul întîlnirilor de baraj 
pentru desemnarea cam
pioanelor județene la fot
bal — seniori și juniori.

Pe terenul din Uricâni, 
va avea loc un interesant 
cuplaj. Cu începere de 
la orele 15, se vor întîlni

echipele de juniori Prepa
ratorul Lupeni — Oxigenul 
Hunedoara, iar de la orele 
17, cele de seniori, Minerul 
Uricani — C.F.R. Simeria.

Returul, va avea loc du
minică, 10 iunie, la Sime
ria — de la ora 9 junio
rii, de la ora 11 seniorii.

CUPA „PIONIERUL"
Săptămîna trecută, pe 

terenul „Metalul" din mu
nicipiul Hunedoara, -s-au 
desfășurat meciurile eta
pei județene din cadrul 
Cupei „Pionierul" Ia hand
bal. Au participat echipele 
de băieți și fete cîștigătoa- 
re ale etapelor pe munici
pii și zone.

După meciuri viu dispu
tate, pe primele locuri s-au 
clasat •— la fete: 1. Șc. gen. 
3 Hunedoara; 2. Șc. gen. 2 
Petrila; 3. Șc. gen. 3 Deva, 
la băieți': 1. Șc. gen. 6 
Hunedoara; 2. Șc. gen. 5

Petroșani; 3. Șc. gen. 5 De
va.

S-au remarcat Dan Flo- 
rineia. de la Șc. gen. 3 Hu
nedoara, Kovacs L. și Stoi- 
can M„ de la Șc. gen. 5 
Petroșani.

Echipele clasate pe pri- 
me.e, locuri vor. reprezenta 
județul nostru la etapa de 
zonă, care se desfășoară iu 
perioada 8—10 iunie. între 
orele 9—13 și 15—19, pe 
terenul „Constructorul" din 
municipiul Hunedoara, ală
turi de reprezentantele ju
dețelor Caraș-Severin. Me
hedinți, Timiș și Arad.
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Vizita oficială de prietenie a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 

tovarășa Elena Ceaușescu, in R.P. Polonă
PLECAREA DIN BUCUREȘTI 

n(Urmare o>n oog

Otopeni. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost sa
lutați de tovarășii Iosif 
Banc, Emil Bobu, Lâna Cio
ban U. Ion Coman. Nicolae 
Constantin. Ion Dincă. Lu
dovic Fazekas. Alexandri
na Găinușe. Manea Mâ
ne.seu. Paul Niculescu. 
Constantin Olteanu, Gheor
ghe Oprea. Gheorghe Pani 
Ion Pâțan. Dumitru Popes
cu. Gheorghe Râdulescu. 
II ie Verdeț, Ștefan Bîrlea. 
Miu Dobrescu, Marin Ena- 
cne. Mihai Gere, Suzana 
Gâdea, Ana Mureșan. Ele
na Nae, Ion Radu. Ioan 
Totu. Ion Ursu, Richard 
Winter, Silviu Curticeanu, 
Constantin Radu, Gheor
ghe Stoica, Nicu Ceaușescu. 
de loan Avram și Ion M. 
Nicolae, viceprim-miniștri 
ai guvernului.

Erau prezenți Ieremi 
Czulinski, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al R.P.

SOSIREA LA VARȘOVIA
(Urmare din pag. 1)

publica Populară Polonă. 
Este prezent, de asemenea, 
la scara avionului, pentru 
a-i saluta pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și pe to
varășa Elena Ceaușescu, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 
Polone, tovarășul Henryk 
Jablonski.

Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu, tovarășu
lui Wojciech Jaruzelski 
le-au fost oferite de către 
pionieri polonezi frumoase 
buchete de garoafe albe și 
roșii.

O companie, formată din 
ostași ai unităților teres
tre, ale aviației și marinei 
militare, a prezentat ono
rul.

Au fost intonate imnu
rile de stat ale României 
și Poloniei.

După trecerea în revistă 
a gărzii de onoare, distin
șilor oaspeți le-au fost pre
zentate persoanele oficiale 
poloneze venite în întîmpi- 
nare.

Erau de față Ion Cosma, 
ambasadorul țării noastre 
la Varșovia, și Bohuslaw 
Stahura, ambasadorul Po
loniei Ia București, precum 
și șefii misiunilor diploma
tice acreditați în capitala 
Poloniei.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt salutați cu 
cele mai alese sentimente 
de stimă și prețuire de că
tre membrii ambasadei ță
rii noastre la Varșovia, că
rora li s-a alăturat un nu
meros grup de români care 
lucrează în diferite dome

ÎNCEPEREA convorbirilor oficiale
(Urmare din pag. 1)

ficarea colaborării bilate
rale, pentru aprofundarea 
și lărgirea cooperării și 
specializării în producție. 
— îndeosebi în ceea ce 
privește materiile prime, 
cărbunele cocsificabil, con
strucția de mașini, electro
nica și alte domenii —- 
ceea ce corespunde intere
selor fundamentale ale ce
lor două popoare, cauzei 
construirii socialismului. 
Cei doi președinți au exa
minat posibilitățile de iden
tificare a noi domenii și 
sectoare de activitate în ca
re România și Polonia 
să-și dezvolte în viitor co
laborarea, indicînd mem

Dau U aeroport au fă
cut tovarășului Nicolae 
Ceausescu a tovarășei 
Elena Ceaușescu o ealdâ 
manifestare de dragoste și 
prețuire. Cei prezenți âu 
dat glas sentimentelor de 
profundă gratitudine pe ca
re întregul popor le nutreș
te față de secretarul gene
ral al partidului pen tiu 
activitatea sa neobosită pa
să in slujba progresului ți 
propășirii națiunii noastre 
socialiste, pentru afirmarea 
și creșterea prestigiului 
României pe plan interna
țional. A fost exprimată, 
totodată, convingerea că 
vizita pe care conducătorul 
partidului și statului nos
tru o efectuează in Polo
nia prietenă, noul dialog 
la nivel Înalt romă no-po
lon vor impulsiona și mai 
puternic colaborarea dintre 
partidele, țările și popoa
rele noastre.

nii ale colaborării cu Po
lonia.

Pe aeroport se afla un 
mare număr de varșovieni. 
care au făcut solilor po
porului român o primire 
entuziastă, au aclamat pen
tru prietenia dintre parti
dele, țările și popoarele 
noastre. Cei prezenți au a- 
dresat călduroase urări de 
bun-venit, au fluturat, în 
semn de salut cordial, ste- 
gulețe românești șl polo
neze.

După primirea defilării 
gărzii de onoare, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au îndreptat. împreună 
cu tovarășii Wojciech Ja
ruzelski și Henryk Jablon
ski. spre reședința Parko- 
wa, ce le-a fost rezervată 
pe timpul șederii în capi
tala Poloniei.

Locuitorii orașului au In- 
tîmpinat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și pe to
varășa Elena Ceaușescu cu 
deosebită stimă. Atmosfe
ra de aleasă sărbătoare ce 
a caracterizat primirea 
oaspeților dragi din Româ
nia a fost întregită, pe în
tregul traseu străbătut, de 
numeroase drapele româ
nești și poloneze arbora
te de-a lungul străzilor, 
de urările de bun venit 
adresate de locuitorii ora
șului, de muncitorii var
șovieni tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu, poporului 
român, la adresa dezvoltă
rii continue a prieteniei 
dintre țările, partidele și 
popoarele noastre, in fo
losul socialismului și al 
păcii.

brilor celor două delegații 
să acționeze pentru găsirea 
celor mai bune căi și mij
loace care să fructifice lar
gile posibilități de coope
rare pe baza unor acorduri 
de lungă durată, care să 
dea perspective și stabilita
te acestor relații.

A fost exprimată convin
gerea că intensificarea și 
ridicarea la un nivel supe
rior a colaborării româno- 
polone este atît în folosul 
întăririi prieteniei și soli
darității dintre cele două 
țări, partide și popoare, 
ale construcției socialiste 
din România și Polonia, 
cît și al cauzei generale a 
păcii și socialismului.

în continuare s-a proce

dat la un larg schimb de 
păreri in problemele ac
tuale ale vieții internațio
nale. In acest cadru a fost 
exprimată profunda îngri
jorare a celor două țări și 
popoare In legătură cu a- 
gravarea fără precedent a 
SÎtUațÂeî politice nvtnd i a I*», 
a creșterii pericolului de 
război, ca urmare a inten
sificării înarmărilor, îndeo
sebi a înarmărilor nuclea
re. A fost subliniată nece
sitatea de a se face totul 
pentru oprirea acestui curs 
periculos al evenimentelor, 
pentru dezarmare și. în
deosebi. dezarmare nuclea
ră in Europa și in lume, 
pentru soluționarea tutu
ror problemelor litigioase 
dintre state pe cale poli
tică, prin tratative. Au fost 
abordate. de asemenea, 
probleme legate de conse
cințele crizei economice 
mondiale. care afectează 
practic toate statele și, în

ÎNTÎLNIRE PROTOCOLARĂ
Miercuri după-amiază, to

varășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, a avut o 
intilnine cu tovarășul Woj
ciech Jaruzelski, prim-se- 
cretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Munci
toresc Unit Polonez, pre
ședintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Popu
lare Polone.

A participat tovarășa 
Elena Ceaușescu, membru 
al Comitetului Politic Exe-

DEPUNEREA UNEI COROANE DE FLORI
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, a 
depus, miercuri după-amia
ză, o coroană de flori la 
Monumentul soldatului ne
cunoscut din capitala Po
loniei.

La ceremonie au parti
cipat tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Con
stantin Dăscălescu, Ion 
Stoian. Ștefan Andrei, 
Gheorghe Petrescu, Con
stantin Mitea, precum și 
Ion Cosma, ambasadorul 
României la Varșovia.

O companie militară, a- 
liniată în fața monumentu
lui, a prezentat onorul.

SOLEMNITATEA DECORĂRII
TOVARĂȘULUI WOJCIECH JARUZELSKI

în cadrul unei solemni
tăți care a avut loc mier
curi seara, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
a înmînat tovarășului Woj
ciech Jaruzelski, prim-se- 
cretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncito
resc Unit Polonez, pre
ședintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Popu
lare Polone. Ordinul „Stea
ua Republicii Socialiste 
România" clasa I, cu eșar
fă, conferit pentru contri
buția deosebită adusă la 
dezvoltarea colaborării din
tre Partidul Comunist Ro
mân si Partidul Muncito-

D1NEU
Tovarășul Wojciech Jaru

zelski, prim-secrear al Co
mitetului' Central al Parti
dului Muncitoresc Unit Po
lonez, președintele Consi
liului de Miniștri al Repu
blicii, a oferit, miercuri, la 
palatul Consiliului de Mi
niștri, un dineu oficial în 
onoarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro- 

mod deosebit, țările în curs 
de dezvoltare.

In legătură cu marile 
probleme ce confruntă o- 
menirea a fost subliniată 
necesitatea intensificării 
colaborării țărilor socialis
te, a partidelor comuniste 
și muncitorești, a tuturor 
forțelor progresiste, demo
cratice. pentru a schimba 
actualul curs al evenimen
telor și pentru afirmarea 
fermă a politicii de cola
borare. de dezarmare, de 
destindere și pace în lume.

în acest context a fost 
exprimată dorința comună 
de dezvoltare a relațiilor 
dintre Republica Socialistă 
România și Republica 
Populară Polonă, dintre 
P.C.R. și P.M.U.P., atît pe 
plan bilateral, cît și pe 
scară internațională.

Convorbirile se desfășoa
ră Intr-o atmosferă de cal
dă prietenie, de stimă și 
înțelegere reciprocă.

cutiv al C. C. al P.CR., 
prim viceprim-ministru al 
guvernului.

A fost de față Zbigniew 
Messner, membru al Bi
roului Politic al G. G. al 
P M.U P., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

IntUnirea a prilejuit un 
prim schimb de păreri în
tre conducătorii de partid 
și de stat ai României și 
Poloniei, care s-a desfășu
rat sub semnul prieteniei 
și stimei ce caracterizează 
relațiile dintre partidele, 
țările și popoarele noastre.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a depus o co
roană de flori pe a cărei 
panglică era înscris: „Din 
partea secretarului general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România".

S-a păstrat un moment 
de reculegere.

Au fost intonate imnu
rile de stat ale Republicii 
Socialiste România și Re
publicii Populare Polone.

în încheierea solemnită
ții, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, a 
semnat în Cartea de o- 
noare.

resc Unit Polonez, dintre 
Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară 
Polonă, la întărirea prie
teniei dintre poporul ro
mân și poporul polonez, la 
promovarea cauzei genera
le a socialismului, păcii și 
colaborării internaționale, 
cu prilejul împlinirii vîr- 
stei de 60 de ani.

După înmînarea înaltei 
distincții, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Wojciech Ja
ruzelski și-au strîns mîi- 
nile îndelung, s-au îmbră
țișat cu căldură.

în cadrul ceremoniei au 
rostit alocuțiuni tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Woj
ciech Jaruzelski.

OFICIAL
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, și 
a tovarășei Elena Ceaușescu. 

în timpul dineului, des
fășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Wojciech Jaruzelski 
au rostit toasturi, urmărite 
cu deosebită atenție și sub
liniate prin vii aplauze de 
eei prezenți.
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LUNA CADOURILOR PENTRU COPII

(1—30 iunie)
este un bun prilej pentru a oferi copiilor ulti
mele creații vestimentare ale MINI MODEI '84.
• SALOPETE cu bogate granituri de tighele, 

pliuri, capse ;
• -BLUZE DE VÎNT cu fermoare, buzunare 

aplicate, capse ;
• PANTALONI scurți sau lungi în culori 

variate ;
• TRICOURI, BLUZE, MAIOURI uni, în dungi 

sau imprimate ;
• PULOVERE și JACHETE tricotate într-o 

mare gamă de modele ;
• PANTOFI și SĂNDĂLUȚE din înlocuitori 

de piele și materiale textile.
Vizitați magazinele și raioanele comerțului 

de stat specializate în desfacerea articolelor 
de îmbrăcăminte și încălțăminte destinate co
piilor de toate vîrstele.

DIRECȚIA COMERCIALĂ JUDEȚEANĂ DEVA 
ANUNȚĂ

întreprinderile comerciale de alimentație pu
blică asigură, prin unitățile sale de tip „PEN
SIUNE" servirea mesei de prînz pentru elevi și 
copii, atit prin abonament cît și la comandă, în 
meniuri diversificate, la prețuri între 10-17 lei.

Masa se poate servi între orele 12-14, la 
următoarele unități comerciale :

• Cantina-restaurant Deva ;
• Restaurant „BACHUS" Deva ;
• Restaurant „ASTORIA" Deva ;
• Restaurant „CORVINUL" Hunedoara ;
• Cantina-restaurant Hunedoara ;
• Cantina-restaurant Petroșani ;
• Restaurant „CINA" Lupeni ;
• Cantina-restaurant Vulcan ;
• Cantina-restaurant Brad și Gurabarza ;
• Restaurant „STREIUL", Orașul Nou Călan.

■lll.CU""
publicitate

VÎNZARI

Vînd în rate apartament 
două camere, confort I, Hu- 

t nedoara, strada Mihai Vitea- 
Izu, bloc 1, apartament 16. (972) 

• Vînd locuință în vilă, trei 
. camere, dependințe, garaj, 
Iboxă, spălătorie, gaze, ocupa- 

bilă. Deva, telefon 11233. (257) 
i • Vînd casă. Săulești nr. 
| 13, ocupabilă imediat. Infor- 
I mâții Birsău nr. 243, telefon 
* inter. 4 B, Birsău. (971)

)• Vînd casă. Simeria, stra
da Tudor Vladimirescu nr. 6. 
t Familia Oprescu. (952)

Vînd Dacia 1300, neridica
tă. Deva, telefon 12689, orele 

w 20—22. (960)

Ie Vînd Dacia 1300, stare 
perfectă. Orăștie, telefon 41543, 
* orele 10—12, 16—20. (951)

Ie Vînd rulotă înscrisă în 
circulație. Deva, telefon 11990, 
după orele 16. (973)

OFERTA DE SERVICIU

e Caut femeie pentru îngri
jit bolnavă la domiciliu. De
va, telefon 16059, după orele 
19. (965)

PIERDERI

e Pierdut legitimație de 
serviciu nr. 599, pe numele 
Mihăilă Elena, eliberată de 
Direcția sanitară Deva. O de
clar nulă. (955)

• Pierdut autorizație nr. 12 
din 2 aprilie 1984, pentru pre
pararea și desfacerea florice
lelor de porumb, pe numele 
Moldovan Dumitru, eliberată 
de Consiliul popular munici
pal Hunedoara. O declar nulă.

(961)
• Pierdut legitimație servi

ciu nr. 61849, eliberată de 
E.M. Ghelari, pe numele An
drei Alexandru. O declar nu
lă. (C. 37)
• Rugăm familia Popa, cu 

fiica studentă la Facultatea de 
construcții Timișoara, care a 
pierdut o geantă, să sune la 
telefon 15859, Deva.
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