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Organizare bună, participare numeroasă 
la prășitul culturilor

în unitățile C.U.A5.G. 
Simeria sute de cooperatori 
au ieșit la întreținerea cul
turilor prășitoare.

— Doriți să vedeți cum 
se muncește la noi? Poftiți 
alături de mine în șaretă 
și veți vedea concret — ne 
răspunde Aronim Ocoș, 
președintele C.A.P. Sîntan- 
drei. Peste tot, pe tere
nurile cultivate, se muncea 
cu răspundere și hărnicie, 
în „drumul Orăștiei" me
canizatorul loan Fazekaș 
tocmai încheia prașila I și 
fertilizatul pe o tarla de 
48 ha cultivată cu porumb.

In tarlaua „Dîmpu Gothății” a A.E.I. Ilia, au participat la efectuarea prașilci 
manuale la cultura porumbului și lucratorii de Ia C.L.F. din localitate.

Foto NICOLAE GHEORGHIU

Ieri, la Deva, și-a început lucrările

Simpozionul pe țară, cu tema: 
„Metode și tehnici noi de 

prelucrare automată a datelor 
in poștă și telecomunicații “

VINERI, 8 IUNIE 1984

Nicolae N'eamțu prășea po
rumbul în brigada Bireea 
Mare.

Mobilizare intensă am in- 
tîlnit și la sfecla de zahăr.

C.U.A.S.C. SIMERIA

După ce prașilele I și II 
mecanice și I manuală au 
fost încheiate pe toate cele 
35 ha cultivate, s-a intrat 
imediat la prașila a II-a 
manuală. în brigăzile Bir- 
cea Mare, Săulești, și Sîn- 
tandrei, la prășitul sfe
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clei se aflau peste 200 
cooperatori. Pentru a nu ' 
nedreptăți pe nimeni, no- | 
tă.m că fac parte din bri- j 
găzile conduse de Maria 
Mariș. Sidonia Muntean, 
Juja Băda și Remus Cor
nea.

La cartofi se acționa 
pe două fronturi. Mecani
zatorul Aurel Costina efec
tua rebilonatul II Ia Său
lești pe ultimele 30 ha 
din cele 100 ha cultivate.

MIRCEA LEPÂDATU

(Continuare in pag a 2-a)

ÎN ZIARUL DE AZI ;
• Exemplul personal — 

factor mobilizator in 
activitatea deputatu
lui

• Săptămina viitoare la 
televiziune

• Reflector

CONTINUAREA 
CONVORBIRILOR OFICIALE

Joi după-amiază au con
tinuat convorbirile oficia
le intre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republi
cii Socialiste România, și 
tovarășul Wojciech Jaru
zelski, prim-secretar al 
Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc U- 
nit Polonez, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Po
lone.

A participat tovarășa 
Elena Ceaușescu, membru 
al Comitetului Politic Exe
cutiv al C. C. al P.C.R.. 
prim viceprim-ministru al 
guvernului.

A luat parte Henryk Ja
blonski, președintele Con
siliului de Stat al R.P. Po
lone.

în cadrul noii runde de 
convorbiri, cei doi condu
cători de partid și de stat 
au continuat informarea

IN MIJLOCUL OAMENILOR MUNCII 
VARȘOVIENI 

VIZITĂ LA ÎNTREPRINDEREA
DE APARATURĂ ELECTRONICĂ „KASPRZAK"

Joi dimineața, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu. în
soțiți de tovarășii Wojciech 
Jaruzelski și Henry Jablon
ski au fost oaspeții puter
nicului colectiv muncito-

Consiliul oamenilor muncii —forum al
democrației (

La Plenara Consiliului 
Național al Oamenilor 
Muncii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al partidului, a subliniat 
că este necesar ca înaltul 
forum al democrației mun- 
citorești-revoluționare să 
dinamizeze și să asigure 
păstrarea caracterului re
voluționar al întregii ac
tivități de făurire a socia
lismului în România.

Se înțelege că la nivelul 
unei întreprinderi acest 
rol de mare răspundere — 
dinamic, revoluționar, mo
bilizator al energiei colec
tivului pentru realizarea 
sarcinilor — revine^ consi
liului oamenilor muncii, 
organism al democrației 
noastre socialiste, muncito- 

reciprocă asupra probleme
lor pe care le soluționea
ză cele două partide în dez
voltarea socialistă a Româ
niei și Poloniei. Convorbi
rile, care au prilejuit apro
fundarea schimbului de ve
deri în probleme de interes 
reciproc, au dat expresie 
voinței comune de a se ac
ționa cu fermitate pentru 
transpunerea în viață a în
țelegerilor convenite la ni
vel înalt, pentru dezvol
tarea și întărirea continuă 
a prieteniei tradiționale ro- 
mâno-polone, pentru ex
tinderea și adîncirea cola
borării între partidele, ță
rile și popoarele noastre.

Au fost abordate, de a- 
semenea, unele probleme 
ale situației actuale din 
lume.

Convorbirile s-au desfă
șurat sub semnul înțelege
rii, al stimei și priete
niei.

resc ce-și desfășoară acti
vitatea la întreprinderea 
de aparatură electronică 
„Kasprzak", situată în zona

(Continuare in pag. a 4-a)

muncitorești revoluționare
rești. Pentru a afla ce me
tode și mijloace concrete 
folosește conducerea co
lectivă a unei unități pen
tru înfăptuirea atribuțiilor 
legale ce-i revin, ne-am 
adresat tovarășului inginer 
Petru Prodan. directorul 
întreprinderii de produc
ție industrială pentru con
strucții căi ferate Deva și 
președinte al consiliului 
oamenilor muncii.

— Conducerea colectivă
— a precizat interlocutorul
— este mai mult decît o 
metodă sau chiar decît o 
strategie de conducere a 
întreprinderilor, este o 
concepție fondată pe prin
cipii obiective privind 
omul și munca în societa
tea socialistă. O concepție 

ÎNTÎLNIREA 
CU ACTIVUL 

MUNCITORESC 
DE PARTID SI 

OBȘTESC AL UZINEI

în continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu, în
soțiți de tovarășii Wojciech 
Jaruzelski și Henryk Ja
blonski s-au întîlnit cu ac
tivul muncitoresc de partid 
și obștesc al acestei impor
tante unități a industriei 
poloneze.

în deschiderea întîlnirii 
a luat cuvîntul primul se
cretar al comitetului de 
partid al întreprinderii, 
Zbigniew Bereza, care a 
salutat cu deosebită căl
dură vizita delegației de 
partid și de stat a Repu
blicii Socialiste România, 
în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Au luat, de asemenea, 
cuvîntul muncitorul Miro- 
slaw Walkowski, și Maryan 
Wozniak, membru al Bi
roului Politic al G. C. al 
P.M.U.P., prim-secretar al 
Comitetului orășenesc Var
șovia al P.M.U.P.

în aplauzele celor pre- 
zenți, într-o caldă și puter
nică atmosferă ce a con
stituit cadrul desfășurării 
întregii întîlniri a condu
cătorului partidului și sta
tului nostru cu muncitorii 
varșovieni, tovarășu- 
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sociodinamică, al cărei ca
dru se cere completat cu 
metode și tehnici de con
ducere compatibile princi
piilor sale. Astfel. în în
treprinderea noastră — a 
cărei activitate se desfă
șoară pe raza a 5 județe 
— am pornit în primul rînd 
de la principiul conducerii 
de către organizațiile de 
partid a întregii activități, 
în acest sens, un rol de
terminant în realizarea sar
cinilor de producție l-au 
avut analizele comune ale 
comitetului de partid și 
consiliului oamenilor mun
cii, în care au fost iden-

MARIN NEGOIȚA

(Continuare in pag. a 2-a)

Municipiul Deva găzduieș
te, începînd de ieri, primul 
simpozion național de infor
matică pentru poștă și tele
comunicații. Organizat de 
Uniunea sindicatelor din 
transporturi și telecomunica
ții, Direcția generală a poș
telor și telecomunicațiilor și 
Direcția județeană de poștă 
și telecomunicații Hunedoa- 
ra-Deva, în colaborare cu 
Consiliul Național al Ingine
rilor și Tehnicienilor, simpo
zionul dezbate probleme ma
jore, de interes deosebit pri
vind aplicarea și extinderea 
informaticii în ramurile poș
tei și telecomunicațiilor. Sînt 
subliniate realizările obținute 
pînă în prezent în prelucra
rea automată a datelor, ten
dințele și perspectivele de 
dezvoltare în acest domeniu.

Lucrările simpozionului — 
la care participă cadre de 
specialiști în informatică și 
calculatoare din țară — au 
fost deschise de tovarășul In
giner Mircea Deac, directo
rul Direcției j'udețene de 
poștă și telecomunicații.

în continuare, tovarășul 

Leru Circo, prim-secretar al 
Comitetului municipal Deva 
al P.C.R., a transmis, în nu

mele Biroului Comitetului ju
dețean de partid și a Bi
roului Comitetului municipal 
de partid, succes deplin lu
crărilor simpozionului. Vorbi
torul a făcut o succintă pre
zentare a dezvoltării județu
lui Hunedoara și a munici
piului Deva in ultimii ani, 
subliniind succesele deose
bite cu care colectivele mun
citorești hunedorene intîmpină 
mărețele evenimente ale a- 
cestui an jubiliar — împlini
rea a patru decenii de la 
eliberarea patriei și Congre
sul al XllI-lea al Partidului 
Comunist Român.

In cadrul lucrărilor simpo
zionului au luat cuvîntul to
varășii: ing. loan Stancu, șe
ful serviciului investiții din 
cadrul Direcției generale de 
poștg și telecomunicații, dr. 
tng. Iosif Săndulescu, direc
tor la Centrul de calcul elec
tronic din poștă și teleco
municații.

Lucrările simpozionului coft-

1

Pentru a scrie despre 
întreaga activitate a colec
tivului de muncă cri între
prinderii de antrepriză pen
tru construcții și reparații 
siderurgice Hunedoara (tost 
I.C.S.H.), ar ti nevoie de o 
documentare pe itinerarul 
Hunedoara — Călan — O- 
țelu Roșu - Caransebeș - 
Ai ud — Cîmpia Turzii — 
Alba lulia — Simeria — O- 
răștie — Galați — Tîrgoviște 
— Călărași — Baru... Și tot 

1 n-ar fi destul. Alte locali-
) tați, multe alte obiective 
j pe care muncitorii întreprîn- 
I derii le-ou ridicat din 1950

HUNEDOARA — ctitorii mărețe 
în anii SOCIALISMULUI

34 de ani pe șantierele afirmării 
siderurgiei românești

— anul înființării —, încoace 
ar rămine pe dinafară.

— Ce înseamnă, de fapt, 
cei 34 de ani de existență 
pentru colectivul de muncă 
de la I.A.C.R.S. Hunedoa
ra ? - l-am întrebat pe 
tovarășul inginer Alexandru 
Ciorogaru, directorul între
prinderii.

— Colectivului nostru 
muncitoresc i-a revenit înal
ta îndatorire patriotică de 
a contribui la dezvoltarea 
industriei metalurgice a 
țării, potrivit politicii eco
nomice a partidului. Uria
șele fonduri de investiții alo

cate acestei ramuri de bază 
a economiei noastre națio
nale in cei 34 de ani au 
însemnat ridicarea din te
melii a Combinatului side
rurgic Hunedoara, — <r Hu
nedoarei în întregul ei - 
industrial, social-cultura! —, 
a combinatului de la Co
lan, a celor de la Galați, 
Tîrgoviște, Călărași, la care 
au muncii și oamenii noș
tri. Am construit, de aseme
nea, la Oțelu Roșu — o 
oțelărie, o întreprindere de 
construcții metaliăe ta Ca
ransebeș, o întreprindere 
mecanică la Aiud. Am ex

tins întreprirtderi de la Ctm- 
pia Turzii, Alba lulia, Sime- 
ria, Orăștie, Baru. Dacă 
îmi este îngăduit aș spune 
că întreprinderea noastră 
a tost ca un stup ale că
rui roiuri și-au luat zborul 
spre toate localitățile țării 
unde pulsează inima meta
lurgiei. Mai concret, am 
fost și o școală, o pepinie
ră pentru șantierele patriei, 
apreciată și recunoscută 
pretutindeni. De la noi a

GH. I. NEGREA

(Continuare in pag. a 2-a)
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Prioritate în activitatea politico-educativâ
Imprimarea unui permanent 

caracter mobilizator
%

. Unul dintre oibiectivele
principale ale ictivitâții
desfășurate de consiliul
orășenesc Simeria
cație politică și
socialistă îl fom:icază tot

pentru asigurarea
racter cu adeiăr„:L mobili-
zator tuturor acțiuinilor ni—
treprinse, suborda
mai activă ir.d- niriî sar-
cinilor de plan în
unitățile.

Pornind de a?
dăm o atenție < 
stimulării si perm
rii acelor forme
loace care s-au
eficiente, menține: ii meren
în actualitate a formelor
care reliefează sar

forme adecvate. în centrul 
atenției sint așezate reali
zarea ritmică a planului și 
angajamentelor, creșterea 
productivității muncii, îm
bunătățirea calității pro-

drei, Simeria, din I.A.S., 
complexul de miei, S.G.C.L., 
stațiile de călători și triaj 
se ocupă doar sporadic și 
inconsistent de înlăturarea 
lipsurilor ce mai există în

nurilc

în

*

j
*

plan ce revin colectivelor 
simeriene din document L? 
Congresului al XII-lea și 
Conferinței Naționale, din 
cuvîntările secretarului ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. 
Folosim, în acest scop, cu 
rezultate bune cele peste 
80 colective de propagan
diști și agitatori constituite 
în organizațiile de bază, 
dezbateri pe teme ca 
„Munca politică, în spri
jinul formării omului nou. 
a îndeplinirii sarcinilor de 
plan", „Conducătorul — 
specialist și om politic, 
consfătuiri și schimburi 
de experiență vizînd gene
ralizarea unor inițiali' ■ 
muncitorești.

Organizațiile de partid 
de la I.M.M.R., Marmura, 
depou, cooperativa „Pres
tarea" și altele se stră
duiesc, și în bună parte 
reușesc, să coboare centrul 
activității de propagandă, 
de educație în secții, sec
toare și ateliere, acolo un
de lucrează covârșitoarea 
majoritate a comuniștilor, 
a oamenilor muncit Prin

au loc in fiecare c

Raport! nd u-ne irt 
cerințele ce Ic p. 
prezent in iat«2 noasz 

buie să recunoa^'.em 
activitatea coosiliulu

și cultură socialistă
nor organizații de partid 
mai există destule lacune.
formalism si superficiali
tate. Unele birouri de or-

antreneze mai activ in 

măr sporit de cadre de 
conducere din unități, oa
meni care au si timp si 
pregătire pentru a acțio
na convingător. pentru 
crearea condițiilor mate
riale și mobilizarea colec
tivelor la realizarea tutu
ror indicatorilor de plan

Alte birouri de organi
zații de bază nu acordă 
atenția cuvenită instruirii 
periodice a colectivelor de 
agitatori. Pe de altă parte, 
organizațiile de partid, coo
perativele agricole Sintan-

MRCEA -URCA 
secretar odjunct 

cu probemele 
de propagandă al 

Comitetului orășenesc 
de partid Simeria

Participare numeroasă la prășitul culturilor
(Urmare din pag. 1)

Pe tarlaua „După seră" 
mecanizatorii Petru David, 
Alioșa Lula și cooperatorul 
Petru Morar, coordonați de 
inginera Angela Codreanu, 
șefa fermei vegetale, exe
cutau tratamentul de mană 
și erbicidarea.

Mecanizatorul Romulus 
To a d e r, „specialistul" 
C.A.P. Rapoltu Mare la 
porumb, efectua prașila I 
mecanică la această cul
tură. Terminase lucrarea pe 
70 ha. Mecanizatorul 
Nicolae Gligor executa a

doua rebilooare pe ultimele 
hectare din cele 60 culti
vate cu cartofi- Tot la 
cartofi, loan Lingurar în
cheiase de erbicidat total 
întreaga suprafață planifi
cată. iar Titu Șerban a 
intrat cu freza la a doua 
prașilă mecanică la -sfeclă.

La C.A.P. Simeria s-a 
lucrat marți din plin la 
toate culturile prăsitoare, 
în tarlaua „Ogrăzi", din 
brigada Biscaria. se efec
tua mecanic și manual pra
șila a Il-a la sfecla de 
zahăr. _ Lucrarea o exe
cutau mecanizatorul Aron

Brașoveanu și 30 de coo
peratori din brigada con
dusă de Silvia Iordache. 
în tarlaua „Săliște", cul
tivată cu porumb, meca
nizatorul Viorel Chiș efec
tua prașila I. Inginerul șef 
al cooperativei, Petru Ma- 
teevici, preciza că întreaga 
suprafață cultivată cu po
rumb a fost erbicidată de 
mecanizatorii Nicolae Băl- 
țatu și loan Ghelecs. în 
tarlaua jȘuleru", Pavel 
Vinerean executa rebilona- 
tul II pe ultimele suprafețe 
din cele 50 ha cultivate 
cu cartofi.

jI
*

*

*

*

j

*

*

*

34 de 
afirmării
(Urmare din pag. 1)

plecat persanei format pen
tru execuție, dar fi pentru 
concepție fi conducere.

Este un adevăr incontes
tabil. Prin miiniie construe- 
to-'lor, fostele Uzine de fier 
Hunedoara s-au transformat 
n mare'e combinat siderur
gic de astăzi. Orășelul de 
oanaară a devenit moder
nul municipiu cu persona- 
tote distinctă. Construirea 

no.ior secții — cocserie, a- 
g omerotar, furnale, oțe'ări'. 
laminoare, labr'ca de oxi
gen — a început de la 
bete-ea țărușilor, o dată cu 

rtarea întreprinderii, 
care in anul 1950 pornea 
ia drum cu 21 de sudori 
electrici, 64 autogeni, 95 
de lăcătuși, 58 de zidari, 
49 de fierari betor.iști, 59 
de du 'gheri' și 55 de elec- 
:r c'ert:. La chemarea parti
dului. de reconstrucție a ță
rii, Hunedoara devenea 
unul dintre marile șan
tiere raționale, iar primii 
brigadieri venit,: aici din
toate colțurile patriei au 
pus teme'ia „I.C.S.H-ului", 
core a devenit in timpul 
-ostru socialist una dintre 
cele mai reprezentative u- 
r.'tăți de construcții, din 
țară. Primele obiective noi, 
in dreptul cărora apărea 
enunțul „predat incinte 
ae termen", au fost funicu- 
•crul Teliuc — Hunedoara, 
bateria I de cocsificare, 
furnalul de 450 metri cubi. 
La Călan. s-a început cu 
modernizarea turnătoriei 
vechi și a jurnalelor, a- 
junglndu-se la modernele 
capacități de pe noua plat
formă siderurgică, expresia

ani pe șantierele 
siderurgiei

predat înainte de termen" 
devenind de-a lungul ani
lor una foarte uzuală în 
munca oamenilor de la 
I.A.C.R.S.H.

— Să nu scăpăm din ve
dere un amănunt — inter
vine tovarășul Gheorghe 
Ordean, secretarul comite
tului de partid al întreprin
derii. Am ridicat nenumă- 
■ate obiective siderurgice, 
ale Industriei noastre ușoa
re — deci locuri de muncă 
pentru oameni — dar, în 
paralel, am construit case, 
școli, grădinițe, spitale, 
cose de cultură, unități co
merciale, cinematografe, ho
teluri, alimentări cu apă, 
căi ferate, drumuri... Co
lectivul nostru muncitoresc, 
din rvndurile căruia peste 
40 la sută poartă carnetul 
roșu de comunist, s-a ma
turizat și împlin't profe
sional și politic de-a lun
gul anilor, a dovedit ab
negație și dăruire în toate 
împrejurările.

— Sîntem astăzi în mă
sură să executăm cele mai 
complexe lucrări, indiferent 
de specificul lor - construc
ții, montaj, instalații, repa
rații capitale, obiective so
ciale — sublinia inginerul 
Dumitru Ștefan, șeful ser
viciului C.T.C., secretar ad
junct cu probleme econo
mice al comitetului de 
partid. Și acestea la cele 
mai ridicate cote calita
tive și de siguranță in 
funcționare.

— Colectivul nostru de 
constructori a pornit cu 
adevărat la drum o dată 
cu primul cincinal din isto
ria construcției socialiste — 
1951-1955 —, sublinia mats-

româneștis
trul Constantin Diaconescu, 
Erou al Muncii Socialiste. 
In cei 34 de ani a durat 
opere mărețe pe harta dez
voltării patriei, adevărate 
ctitorii ale socialismului ro
mânesc. In acest al 7-lea 
cincinal, în anul jubiliar al 
împlinirii celor patru de
cenii de cînd România este 
liberă, în anul cînd își va 
desfășura lucrările Congre
sul al Xlll-lea al partidului, 
sîntem mobilizați să cinstim 
prin fapte de aleasă dă
ruire muncitorească, comu
nistă aceste mărețe eve
nimente din viața țării, a 
fiecăruia dintre noi. între
prinderea noastră a fost 
distinsă de trei ori cu 
,,Ordinul Muncii" clasa I, 
II și HI. Prin munca noas
tră vom adăuga noi strălu
cim acestor distincții.

— La cele spuse de to
varășul Diaconescu aș vrea 
să întăresc cu o idee : In 
toate succesele noastre, me
ritele revin COLECTIVULUI. 
Dacă am menționa numele 
unor oameni am nedrep
tăți pe alții și ar fi impo
sibil să-'i amintim pe toți. 
Colectivul în unitatea lui — 
avîndu-i pe comuniști me
reu în primele rinduri — a 
înscris toate succesele în 
cartea de onoare a mun
cii, a învins greutăți și a 
mers înainte. Așa cum o 
face și acum, cînd ne pre
gătim să întâmpinăm mun- 
citorește, cu cele mai înăl
țătoare sentimente patriotâ- 
te în suflet, ziua de 23 Au
gust și Congresul al XIII- 
lea al Partidului Comunist 
Român — a ținut să în
cheie tovarășul inginer A- 
lexandru Ciorogaru.

,:i<

22,2,

Bl

turi

Noua platformă siderurgică a C.S.V. Călan — obiectiv realizat prin munca construc
torilor de la I.A.C.R.S. Hunedoara.
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C.S. Hunedoara, laminorul de profile mijlocii. Un,,, prim- 
plan al vredniciei muncitorești: sudorul tăietor de probe Ro
zalia Ungureanu.

oamenilor muncii
(Urmare din pag. 1)

s-a 
de 

fost 
la 

ju-

tificate neajunsurile și 
acționat în cunoștință 
cauză acolo unde a 
necesar. De exemplu, 
cariera Bumbești, din
dețul Gorj, s-a constatat 
că producția de circa un 
milion _lei obținută în ia
nuarie 1984 — deși repre
zenta a realizare a sarcini
lor de plan — era sub 
posibilitățile existente. Pen
tru sporirea rezultatelor 
s-a intervenit pe fluxul 
tehnologic, înlocuindu-se 
unele utilaje, astfel că în 
prezent producția lunară 
aproape s-a dublat, fiind 
de 1 900 000 lei.

— Care este numărul 
membrilor în c.o.m. ?

— Sînt 
din care : 
nomiști, 
muncitori
care. Aceștia au responsa
bilități precise pe zone 
geografice și pe sectoarele 
de producție ale unității. 
Acolo unde activitatea este

complexă sînt repartizați 
să răspundă chiar 2—3 
membri ai c.o.m., pe linii 
distincte de activitate, în 
scopul individualizării răs
punderilor. De pildă, la 
Secția reparații mecano- 
energetică Gojdu sînt re
partizați . 3 membri, cîte 
unul pentru fiecare atelier: 
de confecții metalice, de 
uzinare și de reparații, 
întreținere, transport.

— Sînt reprezentate
c.o.m. toate microcolective- 
le din cele 5 județe ?

— Numai cele de impor
tanță deosebită. Mai pre
cis, sînt reprezentate toate 
în afară de Mehedinți și 
Caraș-Severin, unde există 
numai cîte o carieră. Legat 
de aceasta subliniez că a- 
colo unde 
un grad 
plexitate 
acordat 
nomie în < 
cii. Așa 
din județul 
funcționează ca o mică în
treprindere.

23 de membri,
9 ingineri, 4 eco-
4 maiștri și 6 
de înaltă califi-

8

iforum al democrației muncitorești
— Ce alte metode folo

sește c.o.m. în activitate ?
— Unele ședințe de lucru 

au loc chiar în perimetrele 
de producție analizate. Re
zultatele sînt apreciabile. 
La cariera din Zam, c.o.m. 
a dispus ca după instalația 
de sfărîmare primară a 
pietrei să fie introduse 
concasoarele cu impact. A 
crescut mult calitatea, pia
tra spartă șî criblura au 
acum formă poliedrice, nu 
lamelare. Planul fizic în 
expresie valorică a crescut 
și el cu 500 000 lei.

— Vă rugăm să enume- 
rați cîteva propuneri făcute 
de reprezentanții oameni
lor muncii în c.o.m. și cum 
s-au înfăptuit

— Cele mai 
fost făcute 
Ionel Bocan 
Mateș, de 
Grecu. Una 
se referă la 
forturilor 
țării prin asimilarea unor 
pompe de injecție aduse 
din import. Autorii propu-

în

; c.o.m. a constatat 
ridicat de com- 

a activității a 
o anumită auto- 

desfășurarea mun- 
sînt colectivele 

Arad, care

ele ?
recente au 

de lăcătușii 
și Romulus 

maistrul loan 
din propuneri 
micșorarea e- 

valutare ale

nerii s-au ocupat direct și 
de realizare, obținînd pini, 
acum trei tipuri de pompe 
de injecție pentru utilaje 
de mare capacitate, loco
motive Diesel și nave. 
Altă propunere se referă 
la creșterea vitezelor de 
înaintare la forezele din 
cariere. După aprobare în 
c.o.m., oamenii au studiat 
situația în teren (la Zam 
și Brănișca), realizînd un 
nou tip de sapă cu știfturi 
pentru instalațiile de foraj. 
A fost experimentată în 5 
cariere ale unității noastre 
și în 3 mari întreprinderi 
din țară. Rezultatele obți
nute sînt foarte bune, iar 
produsul se află în curs 
de omologare.

în acest fel, implicîndu- 
se prin reprezentanții săi 
în problematica concretă 
a producției și a muncii, 
organul colectiv de condu
cere are posibilitatea de a 
asigura buna funcționare a 
întreprinderii, îndeplinirea 
în bune condiții a hotărî- 
rilor partidului.
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Exemplul
Ain

„Stilul nostru de lucru 
cu deputății — ne spunea 
tovarășul Viorel Păcurar, 
primarul orașului Călan — 
pornește de la ideea că 
aleșii obștii trebuie să fie 
fruntași în producție la 
locurile lor de muncă, buni 
gospodari, șă aibă, în ge
neral, o ținută cetățenească 
deosebită. Numai aceste 
calități conferă autoritatea 
morală, puterea de care au 
nevoie pentru a cere și a-i 
convinge pe ceilalți cetă
țeni de necesitatea înde
plinirii obligațiilor ce le 
revin. Dintre multiplele 
exemple cu care pot argu
menta acest aspect, mă 
opresc la numai cîțiva din
tre deputății care sînt 
fruntași în unitățile unde 
lucrează ca și în activitatea 
obștească : Dobrin Axente, 
controlor de calitate la 
C.S.V. Călan, loan Mun- 
teanu, președinte al C.A.P. 
Batiz, dr. Ioan Toma etc.

Cerința ca deputatul să 
fie, în tot 
un exemplu personal este 
cu atît mai 
în circumscripția sa acesta 
exercită influență asupra

ceea ce face,

mare cu cît

După scurtul turneu e- 
fectuat în R. P. Ungară, 
unde echipa Mureșul Ex
plorări a fost oaspete al 
clubului Paks din Szek- 
szard, (divizia B), 
dețul nostru se va 
șura un interesant 
internațional de 
Din țara vecină și prie
tenă vor juca 
din Szekszard și 
în compania unor forma
ții din Deva, Orăștie și 
Simeria. Meciurile vor a- 
vea loc după următorul 
program :

• MUREȘUL EXPLO
RĂRI DEVA — SZEK-

în ju- 
desfă- 
turneu 
fotbal.

echipele 
Mako,

factor mobilizatorpersonal
activitatea deputatului

tuturor resorturilor vieții 
sociale și economice. Și 
cum poate să ceară alegă
torilor lui să se achite de 
sarcinile pe care le au, 
bunăoară, în privința gos
podăririi, dacă el ca de
putat nu se dovedește a fi 
primul gospodar în cartie
rul său

„Avem un sprijin de 
bază din partea celor mai 
mulți dintre deputății noș
tri, ne spune la rîndul 
său tovarășul Dionisie Fren- 
țoni, vicepreședinte al bi
roului executiv al consiliu
lui popular oi-ășenesc. A- 
ceștia și-au îndeplinit an 
de an prevederile planuri
lor de cultură, cu spriji
nul multora dintre ei 
i-am putut determina și pe 
alți cetățeni, evident pe cei 
care nu locuiesc în blocuri, 
să-și sporească efectivele 
de animale și, pe această 
cale, să mărim contribu
ția cetățenilor la crearea 
fondului de stat. După 
cum tot deputății au fost 
cei care au dat tonul mul
tor lucrări de gospodărire 
și înfrumusețare, valoarea 
lor depășind cu mult, în

Turneu internațional 
la Deva, Orăștie 

și Simeria

miercuri
18, teren

EXPLO- 
MAKO

SZARD, marți (12 iunie), 
orele 18,00.

0 SELECȚIONATA O- 
RASULUI ORĂȘTIE — 
SZEKSZARD, 
(13 iunie), orele 
„Dacia".

0 MUREȘUL 
RARI DEVA -
vineri (15 iunie), orele 18.

© COMBINATA MU- 
REȘUL-C.F.R. — MAKO, 
sîmbătă (16 iunie), 
18.

în deschidere, de 
rele 16,30, va avea 
meciul de veterani 
reșul Deva 
meria.

SĂPTĂMÎNĂ
DUMINICĂ, 10 IUNIE

0 8,30 Teleșcoală 0 9,00 Alma
nahul familiei e 9,30 De strajă pa
triei 0 10,00 Viața satului (parțial 
color) 0 11,15 Muzica pentru toți • 
11,45 Lumea copiilor 0 12,40 Tele- 
filmoieca de ghiozdan: „Pistruiatul" 
(color) 0 13,00 Telex 0 13,05 Album 
duminical (parțial color). Din cu
prins : * Un zîmbet din zîmbetul 
verii! — Muzică și umor ★ Casca
dorii rîsului * Polca veselă. Moment 
coregrafic * Desene animate * Din 
albumul celor mai frumoase melodii 
— cîntece populare, melodii de neui
tat, caffe concert * Drumuri printre 
amintiri. Fotbaliștii de altădată : 
Titus Ozon își amintește... Reportaj
★ Vă place opera ? Spectacol cu pu
blic * Telesport ★ Aplauze pentru 
români. Succese ale muzicii româ
nești ★ Muzica și dansul pe meri
diane * Formații artistice în Festi
valul național „Cîntarea României"
* Secvența telespectatorului 0 18,00
Călătorie prin Portugalia 0 18,20 
Micul ecran pentru cei mici. Banul 
muncit 0 18,45 1 001 de seri 0 19,00 
Telejurnal (parțial color) 0 19,20
Cîntarea României — emisiune de 
cîntece și versuri patriotice 0 19,50 
Film artistic. „Trandafirul galben". 
Premieră Tv. Producție a Casei de 
filme Cinci (color) 0 21,30 Caleido
scop muzical (color) 0 21,50 Telejur
nal (parțial color).

LUNI, 11 IUNIE

• 20,00 Telejurnal (parțial color) 
* Sub semnul anului jubiliar 0 20,20 
Marea epopee revoluționară. Arc 
peste timp. „11 iunie ’48—11 iunie 
'84 0 20,40 Izvor al puterii noastre 
— Cîntece și versuri patriotice și 
revoluționare 0 21,00 Pentru vigoa
rea și tinerețea națiunii • 21,10 Te
zaur folcloric (color). Festivalul cîn- 
tecului popular românesc „Maria

orele

la o- 
loc 

Mu- 
C.F.R. Si-

TINERE, TE-AI GÎNDIT LA VIITOAREA MESERIE?

cele 4 luni care au trecut 
din acest an, prevederile 
planului. Deputați precum 
Florin Șaptelei, Ion Cioclei. 
Clara Crișan, Vasile Sava, 
loan 
Both,
Uskar Ernest s-au dovedit 
sufletul 
acțiuni.
putea da 
pe raza 
30 000 
buști 
40 000 
cii, 
verzi, 
și de drumuri etc. De ase
menea, 
taților s-au 
statul
produse agricole și anima
liere.
C.A.P. Batiz 
să predea statului 20 bo
vine, 35 țiorci, 40 oi, 1 250 
păsări, 40 000 ouă, 30 ie
puri, 304 hl lapte de vacă, 
40 hl lapte de oaie".

Cum aveam să mai con
statăm, statutul ce i 
pretinde deputatului 
prim factor 
cetățenilor 
acțiunilor 
obștesc, 
propice și

Spătăceanu, Maria 
Maria Dumitrean,

multor asemenea 
Și exemple s-ar 
multe : plantarea 
orașului a peste 

pomi, arbori și ar- 
ornamentali, a circa 
flori de diferite spe- 
extinderea zonelor 
reparări de șosele

cu ajutorul depu- 
contractat cu 

mari cantități de

Numai membrii 
s-au obligat

se 
de 

în atragerea 
la realizarea 

de larg interes 
oferă un teren 
afirmării iniția-

de a- 
realizarea 

suprafe- 
necesare.

tivei acestora. Executarea 
stropirilor la pomi, repar
tizarea unor terenuri agri
cole crescătorilor 
nimale pentru 
de pe aceste 
țe a furajelor
întreținerea culturilor, dez
voltarea gospodăriilor ane
xe de pe lingă consumurile 
colective — sînt numai 
cîteva acțiuni care, trans
puse în viață. întîi de 
deputați; au devenit exem
plu de urmat.

Activitatea deputat ilor 
din orașul- Călan poate fi 
insă perfecționată. Reali
zărilor unor deputați ca 
loan Terhetea (circ, nr.' 25 
Grid), Rodica Toma (circ, 
nr. 24 Strei) și ale altora nu 
se ridică la nivelul posi
bilităților. Nerealizările din 
circumscripțiile acestor de
putați, mai ales pe linia 
înfăptuirii sarcinilor pri
vind autoconducerea și 
autoaprovizionarea trebuie 
să constituie un punct de 
analiză, așa incit, aeționîn- 
du-se cu insistența cuve
nită, faptele să constituie 
aprecierea cea mai exactă 
a muncii lor.

VASILE PÂȚAN

Important de la C.E.C
Casa de Economii și 

Consemnațiuni a Republi
cii Socialiste Roaiânia a 
acordat la tragerea la 
sorți a libretelor cu do- 
bîndă și cîștiguri în auto
turisme pe trimestrul 1 
1984, un număr de 2 686 
autoturisme „Dacia 1 300“.

La aceste trageri la 
sorți, din județul Hune
doara au beneficiat de 
astfel de cîștiguri 54 de 
depunători.

Cîștigurile în autoturis
me se acordă prin tra
gerile la sorți trimestria
le, la care participă li
bretele care au un sold 
minim de 5 000 lei, sold

păstrat la C.E.C. în tot 
cursul trimestrului pentru 
care se efectuează trage
rea la sorți și provine din 
depunerile anterioare a- 
cestuia.

Depunerile pe aceste 
librete, în vederea parti
cipării la tragerea la sorți 
pentru 
1984 se 
oricare 
proprie, 
cu gestiune 
prinderi și instituții, ofi
ciile poștale autorizate 
și cooperativele de credit, 
pînă la data de 30 iunie 
1984.

trimestrul III 
pot efectua la 

unitate C.E.C. 
la ghișeele C.E.C. 

din între-

VIITOARE LA TELEVIZIUNE
Tănase" — ediția a 8-a 
Stop-cadru pe mapamond (color) 
21,55 
22,20

21,40

Orizont tehnico-științific 
Telejurnal (parțial color).

■

MARȚI, 12 IUNIE

din lupta P.C.R. — „Clipa" (color). 
Ecranizare a romanului cu același 
titlu de Dinu Săraru. Producție a 
Casei de filme Cinci 0 21,55 Re
vista literar-artistică Tv. 0 
Telejurnal (parțial color).

22,20

15,00 Telex • 15,05 Viața școliie
15,30 Filipine ’84 0 15,50 Laureați 

„Cîntarea 
0 16,00 Consultații în 

învățămîntului politico-

•
ai Festivalului național 
României1 
sprijinul 
ideologic 0 16,20 Desene animate 0 
20,00 Telejurnal (parțial color) 0 20,20 
Sub semnul prieteniei frățești. Vi
zita oficială de prietenie a delega
ției de partid și de stat condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în Re
publica Populară Polonă (color) 0 
20,50 în partid încrezători. Selec- 
țiuni din Festivalul „Cîntecul poli
tic pentru tineret" 0 21,00 Teatru 
Tv. „Cu toată dragostea", de Dorel 
Dorian. Premieră Tv. (color) 0 22,20 
Telejurnal (parțial color).

13 IUNIE
15,05 Clubul ti-

20,00
20,20
20,40

MIERCURI,
0 15,00 Telex 0 

neretului 0 15,30 Emisiune în limba 
maghiară (parțial color) 0 
Telejurnal (parțial color) 0 
Ctitorii cu care ne mîndrim 0
Românie, dulce țară — Pagini mu
zicale e 20,50 Film artistic. „Doc
torul Poenaru" (color). După romanul 
cu același titlu de Paul Georgescu 0 
22,20 Telejurnal (parțial color).

JOI 14 IUNIE
0 15,00 Telex 0 15,05 Omul și 

sănătatea. Dialog cu telespectatorii 
0 15,20 Studioul tineretului 0 16,20 
Desene animate ® 20,00 Telejurnal 
(parțial color) 0 20,20 Actualitatea
în economie ® 20,35 Anotimpul bu
curiei — muzică ușoară ® 20,50 So
cialismul în conștiința țării — auto
conducerea muncitorească și auto- 
gesțiunea • 21,10 Filme inspirate

VINERI, 15 IUNIE

e 
carte 
rală.
plastică • 15,50 
Emisiune în limba germană 
color) 0 20,00 Telejurnal 
color) 0 20,20 Actualitatea 
nomie 0 20,35 împliniri și perspec
tive. 40 de ani de mărețe trans
formări revoluționare sub condu
cerea partidului 0 21,10 Cadran 
mondial (parțial color) 0 21,30 Eroi 
ai construcției socialiste în teatrul 
românesc 0 22,20 Telejurnal (par
țial color).

15,00 Telex 
a patriei •

Expoziția

• 15,05 Din 
15,30 Viața 
națională 
La volan

marea 
cultu- 

de artă 
• 16,00 
(parțial 
(parțial 
în cco-

I
I
I

SÎMBATĂ, 16 IUNIE

• 13,30 Telex • 13,35 La sfîrșit 
de săptămînă (parțial color). Din 
sumar: * La malul lacului... Me
lodii lirice * Dragi mi-s cîntecele 
mele * Ecranul copiilor ★ Desene 
animate * Melodii cunoscute * Balet 
pe... gheață * Trei melodii, o inter
pretă * Tainele naturii... * Cîntecele 
patriei. Moment poetic * Șah ★ 
Magnetoscop muzical * Tot ce are 
țara mai frumos * Telesport * 
Muppets • 16,25 Peisaje britanice e 
16,45 Săptămînă politică • 19,00
Telejurnal (parțial color) • 19,20 Noi 
și copiii noștri 0 19,40 Muzică popu
lară © 19,55 Teleenciclopedia ® 20,30 
Film. ,.,Trei zile și trei nopți" (co
lor). Producție a Casei de filme Unu
• 21,20 Mica bibliotecă veselă (co
lor) — Emisiune cultural-distractivă
• 22,20 Telejurnal (parțial color) a 
22,30 Feerie de vară — Muzică și 
dans (color).
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Pasiunea pentru profesie 
a început pe băncile școlii

— A fost deosebit de 
frumos cînd ne-am Tntîl- 
nit în această primăvară 
și ne-am regăsit realizați. 
A fost întîlnirea primei 
promoții a Liceului indus
trial nr. 1 Deva și toți 
am avut ce raporta cînd 
s-a făcut apelul după ca
talog : Bența — inginer 
la Oravița, Bota — tehni
cian la Cîmpulung Moldo
venesc, iar ceilalți, 
pe toți, în județ. 
Coconet, Marinică 
Victor Drăghici, 
Zatroc, subingineri și in
gineri mineri în Valea 
Jiului, Gh. Roman, 
rius Stoian la fel — dar 
la I. M.. Hunedoara, loan 
Mădean — muncitor Ia 
I. M. Orăștie, Silviu Pâ
rău — mecanic de loco
motivă, Vasile Sucevean 
— subinginer Ia Hune
doara, eu — tot subîn- 
giner, încheie enumerarea 
Zsok Iosift proiectant 
montaj-utilaje la 
IC.1.T.P.L.C.1.M. Deva. 
Despre un alt subinginer 
miner, Csiki Alexandru, 
șef de formație la cariera 
de argilă de la I.L. Deva, 
ne-a vorbit cu respect 
șeful de schimb Dorin 
Popa: „Este un băiat de 
încredere. Anul trecut, 
formația pe care o con
duce a ocupat locul III în 
întrecerea socialistă pe 
întreprindere".

Iată cîteva argumente 
ale împlinirii profesionale 
deschise de liceul indus
trial nr. 1. 
sează 
ceniu 
tentă.

Cei

aproa- 
Petru

Cozac,
Eugen

Ma-

care aniver- 
în acest an un de
și jumătate de exis-

căre au avut 
dria de a se 
10 ani cadre 
ale unităților 
din județ și din țară au 
încercat și satisfacția re- 
întîlnirii într-un local li
ceal modern, devenit 
școală-pilot pe Ministerul 
Minelor, în care elevii se 
pregătesc în 22 de cabi
nete și laboratoare dotate 
lă nivelul celor mai exi
gente cerințe ale învăță- 
mîntului.

„Pasiunea pentru pro
fesia cu care astăzi ne 
mîndrim a început aici, 
pe băncile școlii" — ne-au 
mărturisit absolvenții de 
acum un deceniu, iar 
despre perpetuarea ei prin 
ani, despre rostul liceu
lui devean în formarea 
cadrelor pentru industria 
minieră „vorbesc" și lo-

mîn- 
dupăregăsi

de nădejde 
industriale

curile fruntașe pe țară 
cucerite an de an de ele
vii de aici la confrun
tările pe meserii. Daniel 
Opran, din clasa a Xl-a 
A, deținătorul locului I 
pe țara la concursul pe. 
meserii din acest ah, ne 
vorbește cu respect des
pre școala în care se 
pregătește, unde — am 
aflat — este pe loc prim 
și la carte. Opt premii 
pe țară au cucerit și în 
acest an elevii Liceului 
industrial nr. 1 Deva la 
concursurile pe meserii, 
liceu în care învață și 
Keszeg Margareta — cam
pioană balcanică la cros — 
la 800 și 1 500 m (junioa
re) și colega sa Konsza 
Gyongy, împreună cu care 
face parte din echipa 
campioană balcanică la 
cros. Aici învață și loan 
Giimo, deținătorul locului 
III pe țară la canotaj, 
aici se pregătesc și elevii 
care astăzi, în întrecerea 
finală la volei pe Minis
terul Minelor d.oresc să 
obțină o victorie onora
bilă. Doar enumerînd lo
curile fruntașe la întrece
rile pe meserii și Ia cele 
care împlinesc cu frumos 
și sănătate orarul ’școlar 
și extrașcolar al elevilor 
îți dai seama de importan
ța liceului industrial nr.
1 în formarea cadrelor 
de mîine.

Acum, la ora opțlli- — 
nilor profesionale, cei ce 
au absolvit acest liceu 
își îndrumă cu încredere 
frații mai mici spre școa
la căreia ei — cadrele de 
azi — îi datorează for
marea în meserie. Pentru 
ei se pregătesc de pe 
acum (la cursurile de zi) 
șase clase în treapta a 
II-a — cu profil minier, 
preparator, prelucrări prin 
așchiere, electromecanic 
și electronist — trei clase 
la școala 
(preparator 
iar pentru 
rale, două
ceu. Și iată, liceul vine 
în sprijinul absolvenților 
claselor a X-a de la 
Certej și Teliuc, organi
zed cîte o clasă de școa
lă profesională (în mese
ria de preparator) chiar 
„la ei acasă". Așadar, 
la ora opțiunilor profe
sionale, Liceul 
nr. 1 Deva își 
viitorii elevi.

profesională 
și lăcătuș), 

cursurile se
dase de li

industrial 
așteaptă

LUCIA LICIU

îREFIECTOR
0 Pe bani nemunciți. Lui 

Ion Boca, din satul Roșia, 
comuna Balșa, i-a surîs 
pentru puțin timp norocul. 
A găsit un buletin de iden
titate și un carnet de C.E.C., 
de pe care a scos 7 000 
lei. Cînd a revenit să i se 
restituie o altă sumă, era 
așteptat și a fost arestat. 
S-a convins că banii ne
munciți n-aduc noroc.

• Scandalagii 
Ion Moldovan și 
Bucșa au tulburat 
și liniștea publică 
țenilor din Pncaz. 
o vreme scandalagiii 
flă la loc sigur.

® Promisiune neonorată. 
Maria Ștef executa o pe
deapsă corecțională prin 
muncă la I.L. Chișcădaga. 
Pentru suma de 700 lei și 
obiecte de îmbrăcăm nte, 
ea a promis că o „face"

potoliți.
Vintilo 

ordinea 
a cetâ-

Pehtru 
se a-

dactilografă pe D.T. din 
Volișoara. Nu s-a putut ți
ne însă de cuvînt, acum 
fiind arestată.

• Stringătoarea. in timp 
ce era magazineră la C.A.P, 
Sîrbi, Viorica Alic a creat 
un plus in gestiune de cîte
va mii kg de grîu și po
rumb, cantitate ce n-a fost 
declarată la inventar. Spi
rit strîngător, ea a reușit 
să sustragă 240 kg ce ea le 
din plusul creat. Acum dă 
socoteală pentru fapta sa 
necinstită.

© Amendă. Gabriel Ta- 
labă, muncitor la C.S.V. 
Călan. se îndeletnicea și 
cu vînzarea de produse de 
proveniență străină. I s-au 
confiscat 1,5 kg cafea și 
90 de pachete de țigări 
Kent, in plus, el a fost și 
amendat in conformitate cu 
prevederile Legii nr. 3/1972.

Rubrică realizată 
cu sprijinui 

INSPECTORATULUI 
JUDEȚEAN DE INTERNE
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Vizita oficială de prietenie a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 

tovarășa Elena Ceaușescu, in R.P. Polonă
ÎN MIJLOCUL OAMENILOR MUNCII 

VARȘOVIENI 
VIZITĂ LA ÎNTREPRINDEREA 

DE APARATURĂ ELECTRONICĂ „KASPRZAK“

(Urmare din pag. 1)

industrială Wola, din nord- 
vestul Varșoviei.

împreună cu conducăto
rul partidului și statului 
nostru. Ia vizită au parti
cipat tovarășii Constantin 
Dăscălescu, Ion Stoian, Ște
fan Andrei, Gheorghe Pe
trescu, alte persoane ofi
ciale române.

L>a sosire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu. to
varășii Wojciech Jaruzelski 
și Henryk Jablonski sînt 
tntîmpinați cu deosebită 
cordialitate de Marian Woz
niak, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P., 
prim-secretar al Comitetu
lui orășepesc Varșovia al 
P.M.U.P., S. Bielecki, vi
cepreședinte al Consiliului 
Ponular al orașului Varșo
via, Wojciech Pietruszyn- 
ski, prim-secretar al Comi
tetului de partid al secto
rului Wola al capitalei, de 
conducerea întreprinderii.

, La întreprinderea „Kas- 
przak“ — care, în curînd, 
va împlini 33 de ani de e- 
xistență — își are locul de 
pornire întreaga electroni
că poloneză. Gazdele își 
exprimă satisfacția pen
tru colaborarea stator
nică, fructuoasă cu în
treprinderi din România. 
Ele informează, totoda
tă, despre ■ atenția deo
sebită ce se acordă și aici

ÎNTÎLNIREA CU ACTIVUL MUNCITORESC 
DE PARTID Șl OBȘTESC AL UZINEI

(Urmare din pag. 1)

lui Nicolae Ceaușescu i-a 
fost înmînată placheta co

aplicării în viață a direc
țiilor principale ale actua
lei reforme inițiate de gu
vern și care este bazată pe 
autonomie, autoconducere 
și autofinanțarea întreprin
derilor.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost 
invitați să viziteze secția 
de montaj a casetofoanelor, 
care oferă o imagine con
cludentă a tehnologiilor 
moderne aplicate în între
prindere. Cei ce își desfă
șoară activitatea in acest 
loc de muncă i-au salutat 
cu multă căldură pe înalții 
soli ai poporului român

Pe parcursul vizitei, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
s-a interesat de unele as
pecte ale producției. de 
realizările uzinei, de pre
ocupările actuale și de per
spectivă ale colectivului de 
aici.

O parte din produsele fa
bricii au fost prezentate 
sub forma unei expoziții 
sugestive pentru nivelul a- 
tins de întreprinderea de 
aparatură electronică _Kas- 
przak-.

în încheiere. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au 
fost invitați să viziteze o 
cuprinzătoare expoziție de 
fotografii dedicată Româ
niei socialiste, relațiilor de 
prietenie și colaborare ro- 
mâno-polonă.

memorativă a capitalei Po
loniei.

A luat apoi cuvîntul to
varășul Henryk Jablonski. 

președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 
Polone.

în aplauzele entuziaste, 
îndelungi, ale celor pre- 
zenți, gazdele tl roagă pe 
secretarul general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. să ia 
cuvîntul.

Cavintarca conducătoru
lui partidului și statului 
nostru a fost urmărită cu 
deosebită atenție de cei

VIZITA LA COMBINATUL AGRiCOL 
DIN MYSIADLO

în dimineața aceleiași 
zile. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu. ceilalți 
membri ai delegației de 
partid si de stat a Repu
blicii Socialiste România 
au vizitat întreprinderea 
agricolă de stat Mysiadlo. 
din Voievodatul Varșovia.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost însoțiți 
de tovarășul Henryk Ja
blonski. președintele Con
siliului de Stat al Republi
cii Populare Polone.

La sosirea în combinat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost salutați cu deose
bit respect de Roman Ma
linowski. președintele Co
mitetului Director al Parti
dului Țărănesc Unit, vice
președinte al Consiliului 
de Miniștri. Zbigniew Mi- 
chalek secretar al C.C. al 
P'.M.U.P.. Stanislaw Ziem
ba. ministrul agriculturii și 
industriei alimentare. Ste
fan Stypulkowski. secretar 
al Comitetului voievodal 
Varșovia al P.M.U.P.. de 
membri ai conducerii com
binatului. ai activului mun
citoresc de partid și ob
ștesc. - 

prezenți, fiind viu aplauda
tă în repetate rînduri.

în încheierea intilnirii, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a răspuns îndelung mani
festărilor de stimă și pre
țuire, de prietenie ale mun
citorilor varșovieni.

întilnirea s-a încheiat în 
mod solemn prin intonarea 
-Internaționalei*.

După întilnire. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au 
semnat in Cartea de onoa
re a întreprinderii.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, înconjurați cu 
bucurie de lucrătorii în
treprinderii și familiile lor, 
discută cu aceștia, răspund 
cu căldură manifestărilor 
spontane de simpatie .cu 
care sînt salutați.

Se vizitează mai multe 
sere de legume și flori ce 
rețin atenția prin modul 
în care sînt îngrijite, prin 
metodele folosite, ce asigu
ră mari producții și o re
marcabilă eficiență econo
mică. în cadrul unei întîl- 
niri cu conducerea combi
natului, gazdele informea
ză despre profilul acestei 
unități agricole, despre re
zultatele bune obținute a- 
nul trecut.

Conducătorul partidului 
și statului nostru a adre
sat gazdelor calde felicitări, 
urări de succese tot mai 
mari și și-a exprimat con
vingerea că între cele două 
țări se va dezvolta și în 
agricultură — ca și în ce
lelalte domenii — o cola
borare tot mai bună. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu 
au semnat apoi în Cartea 
de onoare a întreprirderii 
agricole de stat de Ia My
siadlo.

FABRICA DE PRODUCȚIE INDUSTRIALĂ 
MICĂ Șl PRESTĂRI SERVICII HUNEDOARA 

str. Ecaterina Varga nr. 3, telefon 12933, 
EXECUTĂ URMĂTOARELE LUCRĂRI :

• tîmplărie : corpuri suspendate, măști chiu
vetă, lăzi scule auto și mobilier pentru 
instituții;

• vulcanizare auto, moto, velo ;
• confecționare și remedieri baterii acu

mulatori auto ;
• confecționat covoare manual ;
• spălat chimic, festonat, franjurat covoare;
• picturi pentru goblenuri ;
• tablouri în ulei.
EXECUTĂ LA COMANDĂ, la adresa N. Băl- 

cescu nr. 9, telefon 11883 :
• argăsit, vopsit, tuns piei diverse și con

fecții din blănuri ;
• curățat, vopsit haine piele și blană ;
• spălat covoare ;
• spălătorie ;
• reoarații lenjerie.

DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ 
SI INDUSTRIE ALIMENTARĂ 

HUNEDOARA - DEVA

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

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

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

Legii nr 12/19"’1 și Legii nr. 57/1974.
Relații suplimentare la telefon 11850, 

interior 37.

SCHIMBURI DE MESAJE LA NIVEL iNALT : 

Româno-cubanei
HAVANA 7 (Agerpres). 

— Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, au fost transmise 
tovarășului Fidel Castro 
Ruz, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Cuba, președin
tele Consiliului de Stat și 
al Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Cuba, un 
cordial salut, urări de să
nătate personală și de 
prosperitate pentru poporul 
cubanez prieten.

Exprimîndu-se mulțu
miri, a fost transmis tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
din partea tovarășului Fi
del Castro Ruz, un salut 
călduros și frățesc, subli- 
niindu-se că întîlnirile și 
convorbirile dintre cei doi

Româno-turc
ANKARA 7 (Agerpres). 

— Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, au fost 
transmise președintelui Re
publicii Turcia, Kenan 
Evren, un salut prietenesc 

conducători de partid și de 
stat au contribuit esențial 
la întărirea prieteniei din
tre cele două partide, țări 
și popoare.

Schimbul de mesaje a 
avut loc cu prilejul primi
rii, de către tovarășul Car
los Rafael Rodriguez, mem
bru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. din Cuba, vice
președinte al Consiliului de 
Stat și al Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Cu
ba, a delegației parlamen
tare române, condusă de 
tovarășul Nicolae Giosan, 
președintele Marii Adu
nări Naționale, care, la in
vitația Adunării Naționale 
a Puterii Populare din Cu
ba, a întreprins o vizită 
oficială de prietenie în a- 
ceastă țară.

și urări de prosperitate po
porului turc.

Mulțumind, șeful statu
lui turc a rugat să se 
transmită președintelui 
României urările sale de 
sănătate și de deosebită 
stimă, iar poporului român 
de bunăstare și fericire.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
de către președintele Tur
ciei, a tovarășului Vasile 
Pungan, ministrul comerțu

J ■ FRAGA. - S-a înche
iat vizita oficială de prie
tenie efectuată in R.S. Ce
hoslovacă de delegația de 
partid ți de stat a R.P.D. 
Coreene, condusă de Kim 
Ir Sen, secretar general al 
C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele 
Republicii Populare Demo
crate Coreene, care a avut 
convorbiri cu delegația de 
partid și de stat cehoslova
că, condusă de Gustav 
Husak, secretar general al 
C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, președintele R.S. Ce
hoslovace. Cele două dele
gații au discutat probleme 
privind dezvoltarea relații
lor bilaterale și aspecte de 
interes comun ale actuali
tății internaționale, trans
mite agenția CTK.

■ BELGRAD. - La Bel
grad s-a încheiat Confe-

lui exterior și cooperării 
economice internaționale, 
care efectuează o vizită în 
această țară.

rința reprezentanților socie- 
taților naționale de Cruce ț 
Roșie și Semilună Roșie din l 
țările balcanice. Participări- / 
ții au efectuat, timp de 1 
două zile, un schimb de o- 
pinii cu privire la pregăti- i 
rea celei de-a ll-a Confe- * 
rințe mondiale a societăți- 
lor de Cruce 
milună Roșie 
păcii, care se 
în Finlanda și 
perioada 2—7 
a.c.

Roșie și Se- 
consacraiă 

va desfășura 
Norvegia, în 

septembrie

■ NAȚIUNILE UNITE. - 
Biroul de coordonare al ță
rilor nealiniate, întrunit în 
ședință specială la sediul 
din New York al Națiuni
lor Unite, a condamnat cu 
hotărire turneul pe care îl 
întreprinde în prezent în 
unele țări vest-europene, 
premierul sud-african, Pie
ter Botha.

satul Lunca, comuna Băița, 
urează Feliciei, la aniversarea 
a 16 ani, multă sănătate, mult 
noroc și fericire in viață. (966)publicitate

VINZARI

• Cluj-Napoca, vind aparta- 
Iment trei camere, strada Bu

cium 15, bloc E 3, apartament 
44 (Mănăștur). Informații la I adresă, intre 13—25 iunie 1984.

(901)
• Vind preț convenabil Fiat 1 1300 și apartament 4 camere 

sau schimb cu apartament 
două camere Deva, telefon 
28093. (916)

• Vind Fiat 850. Hunedoara, 
telefon 12148, orele 16—22. (970) Ie Vind Dacia 1300, stare 
perfectă, preț convenabil. Hu
nedoara, telefon 14762. (948) 

Vind Dacia 1310, nouă.
Deva, Micro 15, bloc 32, apar
tament 46, orele 17—22. (981)

ÎNCHIRIERE

• Tineri căsătoriți căutăm 
apartament sau garsonieră I pentru Închiriat. Deva, telefon 
28829 sau 17513, după orele 17.

(954) 

aniversari
w

Părinții Viorel, Florica, 
surioara Corina și bunicii din

• Cu ocazia împlinirii vîr- 
stei de 50 de ani și a ieșirii 
la pensie, soția și fiica îl fe
licită pe Tîrpescu Mihai și îi 
urează sănătate si fericire.

(C. 30)

DECESE

• Familiile Petrinca și Ale
xandru mulțumesc pe această 
cale Comitetului municipal de 
partid Deva pentru sprijinul 
deosebit acordat cu ocazia tris
tului eveniment cauzat de 
decesul scumpului lor Petrinca 
loan Vasile. (986)

• Familiile Petrinca și Ale
xandru mulțumesc pe această 
cale tuturor celor care le-au 
fost alături și au condus pe 
ultimul său drum pe cel care 
a fost Petrinca loan Vasile.

(985)

• Colectivul Teatrului de 
stat de estradă Deva anun
ță cu adîncă durere înceta
rea din viață, la numai 34 
de ani, după o grea sufe
rință, a celei care a fost 
o deosebită colegă 

GETA IORDAN.
Sîntem alături de familia 

greu încercată.

;HEDACȚLA Șl ADM IN 18 1 KA | LA j 2 700

Cerbu. Ion Cioclei. Tiberiu Istrote (redactor șef). Lucia Elena Liciu, Gheorghe Pavel (redactor șef adjunct), Vasile Pâțan, Nicolae Tîrcob. 

Deva, str. Dr. Petru Groza, nr. 35. Telefoanei J1275, 12157, 11585. Telex I 72288. TIPARUL i Tipografia Deva, str. 23 August, nr. 257.


