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CAMPANIA AGRICOLĂ DE VARA

întreținerea culturilor și recoltarea 
furajelor-lucrări de maximă urgență!

CIMPUL ÎI CHEAMĂ 
PE TOTI LOCUITORII 

SATELOR
nostru, 
de le- 
C.A.P. 

de

efectuarea primei 
trifoi. Brigadiera 
Sirb ne spunea : 
coasă iau parte

bului șî 
coase la 
Eleonora
V-' La 

aproape toți bărbații satu
lui nostru. Gheorghe Pe-

de

de prietenie a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu,

împreuna cu tovarașa
Elena Ceaușescu, in R.P. Polonă

în ziua raidului 
cele patru echipe 
gumicultoare ale 
Dobra —• conduse
Silvia Cizmaș, Sidonia Pri-
secan, Eva Sima și Letiția 
Oprean — lucrau la în
treținerea culturilor de 
varză și de ceapă. Meca
nizatorul Nicolae Lungu e- 
fectua cea de a Il-a prași
lă mecanică a suprafețelor 
cultivate cu varză roșie și 
cu gulii, iar Octavian Ne- 
grilă a început tratamen
tul cartofilor împotriva 
manei.

— în cîmp, ce se lucrea
ză ? l-am întrebat pe Sil
viu Olaru, președintele 
cooperativei agricole.

— Am terminat prașila I 
la sfeclă și la cartofi și 
am trecut cu toate forțele 
la întreținerea porumbu
lui. Marius Datca efec
tuează prima prașilă me
canică. La sapă iau parte 
astăzi peste 100 de coope
ratori în frunte cu Ioni
că Corui, Roman Negru, 
Elena Sindea, Iosif Suba, 
Traian Sindea și alții.

La Cooperativa agricolă 
de producție din Dobra 
participarea la muncă a 
oamenilor este bună. La 
întreținerea culturilor nu 
iau parte însă toți locuito
rii satului. Similiana Mol
dovan, Maria Bonghea, Ro- 
dica I.șfănescu, Similiana 
Bota, Camelia Badea, Ana 
Cozma se numără printre 
cei cc nu-și îndeplinesc 
obligațiile ce le revin.

ZILE DE EFORTURI 
MAXIME

în comuna Dobra

truș, loan Farcaș, loan 
Tomeștean, Păun Hander 
și alții și-au recoltat deja 
suprafețele repartizate.

Din cauza ploilor căzute 
în ultima vreme prașila I a 
porumbului a întîrziat. De 
aceea, după ce timpul s-a 
îndreptat, realizat o

puternică mobilizare 
forțe mecanice și umane 
la întreținerea acestei cul
turi Siminic Muntean și 
Gheorghe Luncan au efec
tuat prima prașilă mecani
că pe 55 ha. La realizarea 
acestei lucrări au fost mo
bilizate și trei atelaje. 
Printre primii care au ieșit 
la întreținerea porumbului 
se numără Popovici Iosif, 
Măriți Trif. Aurel Marti- 
nesc și alții. In cele două 
solarii, construite în primă
vara acestui an — ce i-au

SOSIREA 
ÎN BUCUREȘTI

Delegația de partid și de 
stat, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președinte
le Republicii Socialiste 
România, a revenit, vineri 
după-amiază. în Capitală, 
din vizita oficială de prie
tenie efectuată în Repu
blica Populară Polonă, la 
invitația tovarășului Woj
ciech Jaruzelski, prim-se- 
cretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncito
resc. Unit Polonez, președin
tele Consiliului de Miniș
tri, și a conducerii. superi
oare de stat a Republicii 
Populare Polone.

Din delegație au 
parte tovarășa 
Ceaușescu, membru
mitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim vi- 
ceprim-ministru al guver
nului, precum și tovară
șii Constantin Dăscălescu, 
membru al Comitetului Po
litic Executiv al C. C. al 
P.C.R., prim-ministru al 
guvernului. Ion Stoian. 
membru supleant al Corni-

făcut 
Elena 

al Co-

B. TURDEANU

ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR OFICIALE
Vineri s-au încheiat con

vorbirile oficiale dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar generai al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul 
Wojciech Jaruzelski, prim- 
secretar al Comitetului 
Central al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, pre
ședintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Popu
lare Polone.

La convorbiri au parti
cipat tovarășa Elena - 
Ceaușescu, precum și tova
rășii Constantin Dăscălescu, 
Ion Stoian, Ștefan Andrei. 
Gheorghe Petrescu, Con
stantin Mitea, Ion Cosma.

Au luat parte tovarășii 
Henryk Jablonski, Roman 
Malinowski. Edward Ko
walczyk, Zbigniew Mess
ner, Stefan Olszowski, Jan 
Glowczyk, Manfred Gor- 
woda, Janusz Obodowski. 
Bohuslaw Stachura.

Tovarășii. Nicolae 
Ceaușescu și Wojciech Ja
ruzelski au evidențiat ca
racterul fructuos al vizitei, 
subliniind că prin rezulta
tele sale, prin înțelegerile 
și concluziile comune

care s-a ajuns, această vi
zită deschide noi perspecti
ve relațiilor și conlucrării 
prietenești dintre țările, 
partidele și popoarele noas
tre.

Relevînd că rezultatele 
vizitei își găsesc expresie 
semnificativă în documen
te de cea mai mare impor
tanță — Declarația comu
nă româno-polonă și Pro
gramul de lungă durată 
al dezvoltării colaborării 
economice și tehnico-știin- 
țifice — cei doi conducă
tori de partid și de stat 
au apreciat că înfăptuirea 
prevederilor convenite^ 
concretizarea lor în acor
duri și contracte de lungă 
durată, precise, finalizate 
printr-o activitate comună, 
prin acțiuni întreprinse de 
o parte și de alta, au o 
însemnătate deosebită pen
tru construcția socialistă în X 
cele două țări, pentru a- 
dincirea și lărgirea cola
borării economice, a coope
rării și specializării în pro
ducție, vor ridica la un ni
vel și mai înalt raportu
rile generale de prietenie

La Cooperativa agricolă 
de producție din Roșcani 
eforturile cooperatorilor și 
mecanizatorilor sînt con
centrate la prășitul porum-

(Continuare in pag. a 4-a)(Continuare in pag. a 4-a)(Continuare în pag. a 3-a)

De la primul furnal 
uzinele de fier

HUNEDOARA ctitorii mărețe 
în anii SOCIALISMULUI

l

Ziua de 12 iunie 1884, 
tind șuvoiul incandescent 
al primei șarje de fontă 
a fost slobozit de Ia întiiul 
furnal, va rămîne înscrisă 
cu litere de aur în cronica 
siderurgiei românești. Este 
o dată memorabilă : ea 
marchează nașterea uzine
lor de la Hunedoara, care 
de-a lungul celor 100 de 
ani de existență se vor 
dezvolta continuu, devenind 
In anii socialismului unul 
dintre principalele centre 
industriale ale patriei noas
tre.

Un an mai tirziu, la 24 
mai 1885, este pus in func
țiune cel de-al doilea fur
nal și o dată cu aceasta

centrul de greutate al si
derurgiei din Transilva
nia se mută Ia Hune
doara. Calitatea tontei pro
duse Ia Hunedoara, ca și 
creșterea rolului metalului 
în viața economică au de
terminat dezvoltarea în con
tinuare a producției uzine
lor. Drept urmare, la 23 
iulie 1890, este pus în func
țiune furnalul nr. 3, cu 
o capacitate de 40 tone 
fontă pe zi. Ii urmează 
peste cinci ani, furnalul nr. 
4, intrat în exploatare la 4 
august 1895, cel care a 
constituit o premieră pen
tru siderurgia hunedorea- 
nă : trecerea Ia elabora
rea tontei pe bază de cocs,

GH. I. NEGREA

(Continuare in pag. a 3-a)

seco- 
Hune- 
record 
60 000

fo!osindu-se aer preincăl- 
ziț la temperaturi 
rioare.

In primul an al 
lului XX, furnaliștii 
doare! înscriu un 
de mare prestigiu :
tone fontă I Cererea eres- 
tindă de metal determină 
construirea furnalului 5, 
a cărui primă șarja este 
elaborată la 26 iulie 1902. 
In această formulă de cinci, 
sectorul furnale va funcțio
na multă vreme.

Cerințele economice im
puneau insă și o valorificare

supe-

Noi străluciri pe chipul unei străvechi existente
Criștiorul - comună sub

urbană a orașului Brad — 
așezată intr-o zonă de o 
mirifică frumusețe a Apu
senilor - își împletește bi
milenara existență cu o 
ocupație ce se practică pe 
aceste lacuri de mai bine 
de 2 000 de ani : mineritul. 
De aici s-a scos au r de pe 
vremea lu! Burebista și

Decebal, ca și în timpul Da
ciei romane șl a continuat 
plnă în zilele noastre. De 
aceea viața celor ce au 
trăit și trăiesc pe aceste 
străvechi meleaguri româ
nești s-a legat organic de 
baie — cum ii spun oame
nii acestor locuri mineri
tului. Crișciorenii sini din 
tată în fiu și din moși 
strămoși mineri. Scot fa 
lumină bogățiile din stră
funduri. Dar, deși scoteau 
metal prețios, băieșii mun
ceau amenințați tot timpul 
de „vîlva băllor“, în con
diții precare din punct de 
vedere materia1! și de aceea 
trăiau puțin. Căci aurul

TRAIAN SONDOR

(Continuare in pag. a 3-a)

CrișciortU — ca și celelalte localități rurale ale județului — arată astăzi ca o așezare modernă, în plină dezvoltare. Foto NiCOLAE GHEORGHIU



(natul li&eității
CANALUL DUNĂRE - MAREA NEAGRĂ

Columnă din beton și apă 
monument orizontal, 
vad al Dunării spre Mare 
și al clipei spre vecii, 
vis erupt din dăruire 
conturat în zi de Mai 
împlinești a țării zestre

prin triumful epocal. 
Tresaltă valul epopeic 
înscriindu-se în larg 
vrerea românească-i faptă 
sub al libertății far.

LUIZA LANDT

Exigentele cercetării

**

Ca în fiecare an la vre
mea aceasta, de curind 
s-a desfășurat tradiționala 
de ~acum „Ses unc jude
țeană de referate ș co
municări științifice ale ele
vilor din licee". Asisiind d 
lucrările secțiuni, de limba 
și literatura română, om 
avut surpriza să urmăresc 
citevo comunicări care își 
meritau intr-adevăr nume e 
de „cercetare". Elev bine 
pregătiți, cu larg orizont a 
lecturii, cu un vocabular 
evoluat și cu o bogată ca
pacitate asociativă — Po
pescu Adela, Feier Came
lia și îodosiu Mioara (prof, 
îndrumător Lia Dragotă), 
Constantin Boglea (prof, 
indr. Viorica Stănescu), Voi- 
cu Silviu (prof. indr. Petru 
Baciu) ș.a. — s-ou impus 
prin conținutul substanția 
nou al lucrărilor, cu puncte 
de vedere originale, inte
resante chiar dacă discu
tabile, au avut, in sfirșit, 
o ținută aproape academi
că, de la punerea în pa
gină a textului, pină la lec- 
țîunea cultivată în care 
și-au prezentat comunică
rile. Asemenea cazuri s-au 
detașat net, dovedind că 
munca de cercetare nu e 
Incompatibilă cu condiția de 
elev, ci, dimpotrivă, a de

venit una dintre cer nțe.e 
și necesitățile învățămîn- 
tufuj modern.

In genera- vorbind insă, 
cea mai ma.-e aorte a lu
crărilor prezentate în ses.u- 
ne n-ou depășit nivelul 
uner modeste ono-abl. tăți. 
)n astfel de srtuoțu nu e 
vorba de o lipsă propriu- 
z'să de nd-jmcre, c de o 
îndrumare superiic-aiă. for
ma ă. consecut vă unei vi
ziuni invechte asupra cer
cetării. In mod normal, ra
portul d ntre profesorul in-

^PRIVELIȘTI
drumâtor ți elevul selectat 
pentru cercetare ar trebu 
să fie asemenea ce»u din
tre antrenor și sportivu de 
performanță. E vorba n 
primul rind de a avea o 
viziune de perspectivă în 
alegerea elev or cercetă
tori : nu neapărat ce care 
au notele cele ma bune, 
ci ace-a care ou dovedit 
vocație, interes, pasiune, 
lecturi extrașcoiare. spir.t 
iscoditor ți critic Îndru

marea apoi nu se poate 
face din mers, în ora de 
limbă și literatură, orin 
pauze sau ,.cînd avem

timp'. Ea necesită o siste
mă ți un codru organ xt 
care nu poate I- altui 
decît cel al cercuri or de 
specialitate existente desi
gur in orice liceu. Aid 
iți însușește eevu! alfa
betul cercetării: ce este 
cercetarea, care sînt teh- 
n ca, rigor-le și et<a ei, 
ce bnseom-ă prob late ți 
orig nolitate ți ce va să 
zică o comp rație sou un 
c-ogat. Ap o intr-o a oo-a 
etapă se oocte cbordc oîe- 
gerea teme adt in funcție 
de ar n.tâț e e-evuiui. cit 
ț de posb . tateo ei de 
a-i oier șansa unei con- 
tr.'buții personae. Căci te
me precum Specificul națio
nal in literatura româno 
sau Figura lui Ștefan cel 
Mare in literatura româno, 
o-ea ,ag pr.n ge-e-a tatea 
or. despre core s-ou scris 
b biîotec întreg, snt de a 
nceout sori te med ocr tăti- 

prin re terarec unor p'at'- 
tudm de manual prin 

osa or core pos:b tăt de 
a avansa jn punct de ve- 
de-e or g na'. A cerceta 
nseom-.ă a descoper gin- 

d nd cu prop-iut cap. Ne- 
II-nd -un scop in s-ne. cer
cetarea, i-deoseb in cazul 
elevilor. -amine un m:jtoc 
modem și ertrem de efi
cient de formare a vito- 
rilor oamen de știință și 
cultură

RADU C1OBANU
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întotdeauna ele înfloresc pe buze 
de parcă grădini aprinse înălțăm 
să dovedim că primăvara iți este 
anotimp etern.

Cm inie să te cînte sînt puține 
dar ele ard
in inima unui întreg popor.

DUMITRU DEM IONÂȘCU

Jlattia
Cuvinte să te cînte sînt puține 
deși dintre toate iubirile 
dintotdeauna tu 
cea mai slăvită ai fost 
în versuri line ca mătasea unui 
lan sub soare,
incandescente ca un sîmbur 

de cărbune;

Viata literar-artistică
s

„ORASTIE — 
VATRA DE CULTURA 

ROMANEASCA"

Festivalul cultural-ar
tistic „Orăștie — vatră 
de cultură românească" 
si-a dedicat actuala edi
ție (a IX-a) istoricelor 
evenimente ale acestui 
an — aniversarea a patru 
decenii de la revoluția 
de eliberare socială și 
națională, antifascistă și 
antiimperialistă și Con
gresul al XIII-lea al 
partidului. Inaugurată, in
tr-un cadru sărbătoresc, 
de parada portului popu
lar, care a străbătut ar
tera principală a orașu
lui Orăștie, în ritmul fan
farelor de la întreprinde
rea chimică și casa pio
nierilor și șoimilor pa
triei. actuala ediție a be
neficiat, din prima zi, 
de momente artistice a- 
preciate, suținute în 
preajma cabanei „Poe- 
nița- de ansamblu] fol
cloric „Cosînzeana" al 
întreprinderii mecanice, 
formații de diferite ge
nuri de la școlile gene
rale nr. 1 și 2 și de a- 
preciata brigadă artistică 
de ia întreprinderea „Vi
dra".

Colocviul etic „Princi
piile juridice și morale 
ale politicii demografice 
promovate de partidul și 
statul nostru", întîlnirea 
brigăzii științifice cu oa
meni ai muncii din O- 
răștie au fost primite cu 
mull interes. Simpozionul 
„Orăștie — vat’ă de cul
tură românească" des

fășurat joi după-amiază, 
s-a constituit într-un mo
ment de referință pentru 
viața spirituală a orașu
lui, prin comunicările de 
reală valoare științifică 
și documentară susținute 
de Floarea Dirvan, prim- 
secretar al Comitetului 
orășenesc de partid Orăș
tie, primarul orașului 
(„Dezvoltarea economico- 
socială a orașului Orăștie, 
în anii socialismului"), 
Octavian Mireștean, șeful 
secției propagandă a Co
mitetului județean de 
partid („Aspecte ale dez
voltării culturii hunedo- 
rene în anii socialismu
lui"), dr. Mircea Valea 
(„Acțiuni militare antihi
tleriste în zona Orăștie 
în zilele lui August 1944“), 
prof. Petru Baciu („Con
tribuția absolvenților Li
ceului „Aurel Vlaicu" O- 
răștie la promovarea știin
ței și culturii naționale"), 
prof. Elisabeta Văideanu 
(„Dr. Petru Groza — emi
nent om politic și patriot 
— fiu al meleagurilor hu- 
nedorene"), prof. univ. 
dr. Ion Dodu Bălan, („O- 
răștie — vatră de cultură 
românească").

în aceste zile orașul 
găzduiește noi manifes
tări de largă audiență : 
întîlniri cu scriitori, ver
nisaje ale unor expozi
ții de artă populară, sim
pozioane și spectacole 
corale.

VERNISAJ

La galeriile de artă ale 
Fondului plastic din Deva 
va avea loc astăzi, 9 
iunie, la orele 16, verni
sajul expozițiilor de 
sculptură, pictură și de
sen aparținînd artiștilor 
plastici Ernest Kovâcs și 
Adrian Samson.

„AMFITEATRUL 
ARTELOR"

Numărul din săptămî- 
na trecută al „Amfitea
trului artelor" din Deva 
a avut ca oaspete pe poe
tul loan Evu, întîlnire 
prilejuită de apariția 
noului său volum „Fără 
armură". Dialogul cu 
poetul, recitalul de poe
zie al autorului noului 
volum, ca și momentul 
liric susținut de Eugen 
Evu au dat întîlnirii li
terare de la casa de cul
tură o frumusețe f-parte.

FESTIVALUL 
FILMULUI 

DE AMATORI
La Festivalul filmului 

de amatori cu tema „Sa
tul de ieri, satul de azi", 
desfășurat în comuna Bi
volari (Iași), județul Hu
nedoara a fost reprezen
tat de cineclubul „Getu- 
să“ al Casei de cultură 
Deva. între cele 60 de 
filme prezentate, pelicu
la „Bărbații iernilor 
noastre" realizată de Io
nel Bujor, a cucerit 
premiul I. Marele pre
miu al festivalului a re
venit cineclubului din 
Oțelu Roșu.
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Antologie colectivă

„9 PIESE DE TEATRU"

Comitetul județean de 
cultură și educație socia
listă întreprinde o nece
sară antologare a unor 
autori de teatru hunedo- 
reni, reuniți în cenaclul 
dramaturgilor „Ana Col- 
da“, din Valea Jiului. 
Un autor de talia lui 
I. D. Sîrbu onorează, prin 
prezența sa în carte cu o 
splendită poemă drama
tică, „Legenda naiului", 
efortul editorilor. Rara 
frumusețe, explorînd un 
incitant spațiu al mitolo
giei, cu un adaos de li
rism cum numai Lucian 
Blaga a îndrăznit în tea
trul rdmânesc. aparține 
pe deplin acestei bijute
rii. Foarte interesantă 
piesa „Surîsul interzis" a 
lui Dumitru Dem Ionașcu. 
care, iată, după o suită 
de scrieri pentru scenă 
probează maturitatea de
plină în genul dramatic. 
Farsa, intelige ‘ă. de un

sarcasm tonifiant, ofe- 
*rită de regretatul Ca
rol Drozd, se numeș
te „Martorii". Tip dogii a- 
parte. un anume apetit 
pentru șfichiuirea ironică, 
sarcastică a unor năra
vuri. fac din această pie
să intr-un act o tentație 
pentru o înscenare cu 
actori mobili, pitorescul 
personajelor fiind savuros. 
Nici Mircea Andraș. știut 
ca poet, nu scade intere
sul. prin „Ascensor pen
tru incă o speranță", 
veritabilă replică, in care 
criza existențială umană, 
proiectată ingenios in me
tafora claustrării într-un 
simbolic lift, este un mo
tiv de multiple interogații 
asupra conștiinței în co
lectivitate. Și harnicul 
George Negraru este is
pitit (și bine face! de 
subiecte care să scoată 
în lumina rampei fapte și 
semnificații din spații! 
minieresc al Văii Jiului. 
„Prospectorii" este o a- 
semenea reușită. Figura 
legendarului Aurel Vlai
cu, din piesa cu același 
nume. este animată de 
Gostirt Iliescu, care în
cearcă o dramatizare a 
cărții lui V. I. Popa. „Sonet 
pentru îndrăgostiți" de 
I >aniel Tei, cam frizînd 
parodierea. are totuși 
farmecul unui subiect 
atractiv,- de glumă cu 
substrat amar. Marcel 
Lapte? nu rămîne la

un simplu gest compen- 
satoriu-cultural. dînd o 
reușită comedie cu vă
dite tușuri educative, de 
umor care merită cul- 
::vat, prin „Vreau să fiu 
artistă". în lumea gravă 
a ideilor marcate con
cret de istorie, ca și D.D. 
Ionașcu, Alexandru An- 
ghelescu se dovedește 
laborios, documentat, iar

ca mijloace strict literare, 
un tradiționalist bine 
temperai in teatrul-docu- 
ment „Soarele și luna". 
Iată, așadar, o carte de 
interes, diversă prin sti
luri și idei, o carte utiiă 
scenelor noastre, pen
tru editarea căreia se 
cuvin felicitări.

EUGEN EVU

^^•SCEna«ECROUL
„NEMAIPOMENITA POVESTE 

DIN CETATEA PITICILOR"
Feeria muzical-coregra- 

fică „Nemaipomenita po
veste din cetatea pitici
lor", prezentată la Deva 
de Casa județeană a pio
nierilor și șoimilor patriei 
n-a fost, de fapt, un basm 
muzical, ci un pretext. 
Un pretext de a se aduce 
pe scenă, într-un tot uni
tar, diversitatea de genuri 
artistice pregătite în cer
curile de profil ale casei 
pionierilor — mai bine- 
zis. roadele muncii cu 
copiii din aceste ateliere 
ale creației. „Nemaipome
nita poveste..." a fost, a- 
șadar, un spectacol de o 
factură inedită, realizat 
pe un libret semnat <Je 
Gligor Ilașa. care a ur
mărit o idee generoasă 
brodată pe frumusețile 
creației și spiritualității 
populare. Cu o scenogra
fie deosebită (loan Boze- 
șan, loan Șeu) și costume

(Amalia Pascu) care au 
servit cu succes specta
colul, feeria muzical-core- 
grafică a beneficiat de 
personaje îndrăgite, daru
rile pe care cei șapte 
pitici le-au oferit Zînei 
bune fiind inspirate și a- 
plaudate momente artis
tice. Marea diversitate a 
formelor de exprimare 
artistică într-un specta
col atît de unitar (condu
cerea muzicală — Mircea 
Olteanu, Maria Manoles- 
cu. dramatizări — Viori
ca Ancaș, efecte dia-foto 
— Mircea Sasu, regia teh
nică — Mircea Lac, Ull- 
mann Gyorgy, coloana so
noră — loan Sterea, lu
mini - Traian Orb) a fost 
încredințată unor copii cu 
real talent din toate șco
lile generale devene, care 
au demonstrat ce sînt ei 
în stare să realizeze în 
cercurile casei pionierilor

și șoimilor patriei. sub 
îndrumarea profesorilor 
lor !

„Nemaipomenita poves
te din cetatea piticilor" 
(regia și coregrafia Gheor- 
ghe Mihuț) este un spec-

„ACȚIUNEA
Gheorghe Naghi se poa

te considera, alături de 
Elisabeta Bostan, unul 
dintre puținii cineaști ce 
urmăresc consecvent o 
tematică familiară celor 
mai exigenți spectatori — 
copiii.

Transpunînd pe ecran 
scenariul semnat de Au
rora Icsari și Mihai O- 
priș, realizatorul se dove
dește a trăi un moment 
fast al carierei sale, rea- 
lizînd cu acuratețe profe
sională un film într-un 
gen pentru care are real
mente vocație, cel cu, 
pentru și despre copii.

Este o poveste simplă, 
o frîntură din viața 'ce se 
desfășoară în juru] nos
tru... Eroii sînt și ei oa
meni obișnuiți : Zuzuc, 
un puști voluntar, sensi
bil, cu reacții adesea im
previzibile ; mama lui, 
surprinsă în momentul 
deciziei de a-și „reface" 
viața ; un bărbat oareca
re asupra căruia s-a 
oprit alegerea ei, în spe
ranța că va fi acceptat 
de Zuzuc ; profesorii, co
legii, și prietenii băiatu
lui, printre ei o fetiță, 
Ana-Maria, întruchipînd 
în ochii eroului nostru.

tacol care onorează Casa 
pionierilor și șoimilor pa
triei, din Deva, atit pen
tru idee cît și pentru rea
lizarea ei.

LUCIA LICIU

ZUZUC"
inefabilul feminin ; un 
tînăr lucrător de miliție.

Luîndu-și ca personaj 
principal un băiat de 
12 ani care fuge de acasă, 
filmul încearcă să răs
pundă la întrebarea : de 
ce ?

Spectatorul va fi cuce
rit de tonalitățile lumi
noase cu care sînt zugră
vite personajele, de zîm- 
betele fermecătoare ale 
puștiului (întruchipat cu 
dezinvoltură de elevul- 
actor Andrei Du ban) și 
ale tînărului căpitan Vir
gil Popescu (agreabil, 
actorul Ovidiu Moldovan), 
de surîsul tandru al ma
mei (Cristina Deleanu) 
și al sensibilei profesoa
re de fizică (Mărioara 
Sterian).

Noul film al lui Gheor
ghe Naghi — regizor, în 
filmografia căruia predo
mină peliculele destinate 
copiilor — vine către pu
blic aureolat de un pre
miu. Pelicula a fost dis
tinsă cu Medalia de ar
gint „TABULEIRO" la 
Festivalul internațional al 
filmului pentru copii și 
tineret de la Tomar — 
Portugalia ’84.

VERONICA PALADE
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Discuțiile individuale cu comuniștii 
abordează prioritar creșterea răspunderii 

în îndeplinirea sarcinilor

Invitații de gazdă primitoare, 
sugestii pentru viitoare pregătiri

La atelierul turnătoria 
de cilindri nr. 2 al Com
binatului siderurgic „Vic
toria" Călan abordăm, îm
preună cu secretarul orga
nizației de partid, tovară
șul Vasile Jeler, cîteva 
probleme ce se desprind 
din discuțiile individuale 
cu comuniștii.

— Am înțeles, tovarășe 
secretar, că vă aflați în

Dialogul cu această cate
gorie, de altminteri foar
te redusă, este mai insis
tent.

— Ce probleme survin 
mai frecvent ?

— Problemele produc
ției, ale creșterii răs
punderii comuniștilor în 
îndeplinirea sarcinilor de 
plan. Mai la concret, cău
tăm noi căi de reducere

VIAȚA DE PARTID
plină desfășurare cu a- 
ceastă importantă acțiune 
ce ține de întărirea vieții 
interne de partid, de creș
terea capacității organiza
ției de bază în mobiliza
rea întregului 
pentru îndeplinirea 
nilor de

— Da, 
dată am 
proape 
efectivul 
tre de partid.

— Cum concepeți concret 
și cum desfășurați această 
activitate ?

— Biroul întocmește din 
timp cîte o scurtă caracte
rizare, conținînd atît meri
tele, cit și lipsurile fie
cărui membru de partid. 
Aceasta o prezentăm ci nd 
ne aflăm față în față. Apoi, 
își spune părerea tovară
șul în cauză. Realizăm 
un dialog deschis, sincer, 
constructiv. Criticăm și 
facem recomandări, după 
cum biroul este și el cri
ticat, făcîndu-i-se reco
mandări.

— După ce criterii eșa
lonați discuțiile ?

— De regulă, începem 
cu tovarășii care, într-un 
fel sau altul pun proble
me, se abat de la disci
plina muncii sau de partid.

colectiv 
sarci-

plan, 
pînă la 

discutat
60 la sută 
organizației noas-

această 
cu a- 

din

a consumurilor de mate
rii prime, materiale, ener
gie și combustibil, îmbună
tățirea calității cilindrilor 
de laminoare pe care îi 
fabricăm, recuperarea, re- 
condiționarea și refolosi- 
rea pieselor de schimb și 
a unor materiale, crește
rea indicilor de folosire a 
utilajelor și mașinilor.

— Este de presupus, to
varășe secretar, că discu
țiile individuale se consti
tuie într-un climat de 
stimulare a gîndini acti
ve, a inițiativei și respon
sabilității. Cum lucrează 
biroul organizației de ba
ză pentru afirmarea acestui 
climat ?

— Ne străduim ca atît 
cu prilejul discuțiilor in
dividuale, cit și in activi
tatea curentă, să sprijinim 
și să valorificăm orice idee, 
orice propunere, în folosul 
producției, educării și for
mării oamenilor. Sing. 
Ion Ungureanu, de pildă, 
șeful atelierului, a propus 
să gîndim împreună cum 
să realizăm mărirea rețelei 
de turnare la cilindrii in- 
definiți, numiți astfel cu 
referire la structura fontei 
din care îi fabricăm. Ast-

fel s-a ajuns la ideea mă
ririi diametrului 
nare, prin 
cilindri de 
rioară și 
rebutului.

Comuniștii Constantin 
Pîrvulețu, loan Nemeș, 
Ioan Itul, Szabo Adrian și 
alții au propus biroului 
organizației de bază să 
acorde un sprijin mai se
rios grupei sindicale și or
ganizației U.T.C., pentru 
ca acestea să acționeze 
mai eficient în întărirea 
ordinii și disciplinei în 
fiecare echipă. Ca urma
re, biroul organizației de 
bază și-a propus ca în 
scurt timp să analizeze 
activitatea celor două or
ganizații de masă, ajutîn- 
du-le să-și perfecționeze 
stilul și metodele de lueru.

în această idee, am în
țeles că și activitatea bi
roului nostru trebuie îm
bunătățită. Avem membri 
ai biroului organizației de 
bază, între care tovarășii 
Nicolae Găldeanu și Mi
nerva Bradină, 
vează încă 
scăzut

Discuțiile 
continuă în 
bază din atelierul turnă
toriei de cilindri, iar aces
tea vor aduce, fără îndo
ială, idei noi. propuneri 
noi care să învioreze ac
tivitatea de partid.

de tur- 
care- se obțin 

calitate supe- 
o reducere a

care acti- 
la ud n vel

individuale 
organizația de

CORNEL ARMEANU

Frumoase sînt plaiurile 
hunedorene, dar parcă cele 
ale Țării Zarandului le în
trec pe toate. Văzînd me
leagurile zărăndene sufle
tul ți se umple de îneîn- 
tare. La ceea ce a lăsat na
tura, deosebit de darnică, 
omul a adăugat frumuseți 
ce bucură ochii și sufletul. 
Dar să ne întoarcem la 
rosturile care ne-au minat 
la drum. Străbătînd zilele 
acestea traseele deschise 
turismului de la Deva pînă 
la Vața sau la Buceș—Vul
can, ae-am convins o dată 
în plus că cel ce alege 
pentru drumeție Țara Za
randului nu are ce regreta.

Un prim popas îl facem 
la hanul „Cerbul" de la 
Podele al Cooperativei de 
producție, achiziții 
facerea mărfurilor 
Unitatea este bine 
dărită și întîmpină 
cu servicii de cazare și a- 
limentație publică bine pu
se la punct. Există aici și 
o gospodărie anexă pentru 
creșterea porcilor și păsă
rilor.

— în ce măsură vă aju
tă această gospodărie în a- 
provizionare ? — l-am în
trebat pe tovarășul Efren 
Popa, șeful unității.

— Anul trecut, circa 40— 
45 la sută din necesarul de 
carne a fost asigurat din 
gospodăria anexă. Anul a- 
cesta. pe lingă ceea ce a- 
vem, cooperativa a amena
jat la Valea Brad o pescă
rie, a cărei producție este 
destinată tot sectorului de 
alimentație publică.

O notă bună pentru acei 
ce se îngrijesc de starea 
drumului Deva—Brad. Atît 
șoseaua cît și zonele mar
ginale vădesc simț gospo
dăresc. Mulțumitoare și 
formația turistică de 
traseu.

Părăsind Bradul și 
dreptîndu-ne spre Vața,
lătorului îi este prezentat 
încă de la distanță Com
plexul de 
la Țebea. 
drum pe

in- 
pe

în-
că-

monumente de 
Ne abatem din 
la Ribița. Aici

Traseele turistice 
la început 

de sezon estival

întreținerea
(Urmare din pag. 1}

adus unității venituri în 
valtare de 30 000 lei prin 
vînzarea de răsaduri către 
populație — Letiția Crișan, 
Valentina Vențianu, Viorica 
Radomir, Eleonora Blidar, 
Mariana Cimponer și Auri
ca Trif lucrau lă întreți
nerea culturilor de roșii 
și vinete.

Cooperatorii din Lăpuș- 
nic au terminat prima pră
șită la sfeclă și au trecut 
la prașila a Il-a. Pe cele 
35 de ha cultivate cu car
tofi s-a încheiat prașila I 
manuală, iar în prezent 
mecanizatorii efectuează 
tratamentul împotriva gîn- 
dacului din Colorado. Din 
cele 60 de ha semănate cu 
porumb, pe 50 ha Petrișor 
Crîznic a efectuat prima 
prașilă mecanică, iar pe 
30 ha s-a efectuat prașila 
I manuală. Printre cei mai 
vrednici la prășit se nu
mără cooperatorii Maria 
Șuiagă, Grațiela Popa, Cor
nelia Solda și Elena Dră- 
ghincea. Miercuri s-a în
cheiat recoltarea întregii 
suprafețe cultivate cu lu- 
cernă, rezultînd 200 tone 
fîn, precum și a celor opt 
ha cu orz masă verde, 
realizîndu-se 160 tone si
loz.

culturilor
EXEMPLUL 

PREȘEDINTELUI
în satul Rădulești stăm 

de vorbă cu Adrian Sele- 
șan, președintele coopera
tivei agricole de producție.

— De la sapă vin — ne 
spune interlocutorul. Azi 
am terminat prașila I pe 
suprafața cu porumb ce o 
am de lucrat în acord 
global.

— Care este stadiul în
treținerii culturilor la Ră
dulești ?

— Lucrăm la întreține
rea porumbului. Din cele 
160 ha semănate cu a- 
ceastă cultură au fost pră
șite mecanic 80 ha - lu
crare ce o efectuează meca
nizatorul Adrian Moise și 
cooperatorii Tănase Popa 
și Cornel Gerge.

— Cum se desfășoară 
prașila manuală ?

— Toți oamenii apți de 
muncă din sat iau parte 
la această lucrare, astfel 
că realizăm 14—15 ha pe 
zi. Se lucrează de dimi
neața devreme pînă seara, 
în maximum 4—5 zile vom 
încheia această acțiune.

— Cine dintre coopera
tori se dovedesc cei mai 
harnici ?

— Viorica Martinesc, Fi- 
ruca Petraș, Dora Marti
nesc, Victoria Băceanu, Fi- 
ruca Marina și alții.

în meci de baraj pentru cîstigarea 
titlului de campioană județeană la fotbal

MINERUL URICANI - C.F.R. SIMERIA 1-2
în meciul de baraj pen

tru cîștigarea titlului de 
campioană județeană la 
fotbal, echipa ceferiștilor 
simerieni a cîștigat în de
plasare, la Minerul Uricani, 
cu 2—1, Ia pauză 2—0. Go
lurile au fost marcate de 
Andrei și Banc, de la si
merieni, în prima repriză,

(0-2)
și de către Băltaru, de la 
Minerul Uricani, în repriza 
secundă.

Returul va avea loc du
minică, 10 iunie, ora 11, pe 
stadionul C.F.R. Simeria.

Cîștigătoarea barajului va 
participa la calificările pen
tru divizia C.

și des- 
Brad. 

gospo- 
turiștii O- 

al 
de

iVo/ străluciri pe chipul
unui străvechi existente

s
ocupație moștenită de Ia 
înaintașii lor — lucrul pă- 
mîntulul 
maleior. 
ogoarele 
unitatea 
producții 
cereale și produse arma- 
liere. Alții își lucrează gră
dinile și cresc am male în 
gospodăriile partculare. In 
acest tel ei își aduc din 
plin contribuția la înfăp
tuirea Programului unic și 
a autoaprovîzionă'i' teri
toriale. In 1984, de pildă, 
gospodăriile din comună 
vor livra la fondul de stat 
93 bovine, 100 porci, 40 oi 
și miei, peste 1 300 hl lapte 
de vacă și 75 hl lapte de 
oaie ș.a.

Pe fondul dezvoltării eco
nomice fără precedent - 
proces accentuat in perioa
da de cînd în fruntea parti
dului și statului nostru se 
află cel mai iubit fiu al 
poporului român, perioadă 
pe drept și cu mîndrie nu
mită „Epoca Ceaușesou“ — 
Crișciorul și-a edificat o 
viață socială și cultural- 
artistică bogată în manifes
tări și semnificații. Oame
nii — în jur de 2 250 - 
muncesc în minele din jur 
sau în construcția de ma
șini și realizează venituri 
importante, care le permit 
să trăiască o viață îmbel
șugată. Acestea toate umplu 
de satisfacție și mîndrie 
inimile crișciorenilor, fermi 
hotărîți să întâmpine cele 
două evenimente istorice 
aie acestui an — a 40-a 
aniversare a revoluției de 
eliberare socială și na
țională, antifascistă și anti- 
imperialistă șl cel de-al 
Xlll-lea Congres al parti
dului — cu noi și noi rea
lizări, pe măsura patriotis
mului șl conștiinciozității 
ce-i caracterizează.

(Urmare din pag. 1)

scos era dus la curți împă
rătești străine de ființa 
românilor din Apuseni. Toc
mai de aceea minerii s-au 
alăturat tuturor luptelor pur
tate pentru libertate și o 
viață mai bună, înrolîn- 
du-se in armatele de țărani 
conduse de Horia, Cloșca, 
Crișan și de Avram lancu. 
Au fost aspre vremurile în 
Apusenii de pe Criș, aspră 
viața minerilor. De aceea 
moții Crișeni sini oameni 
dîrji și demni, scurți Ia 
vorbă, dar neînduplecați 
cind pun mina la lucru.

După eliberarea patriei, 
mineritul s-a extins și tot
odată s-a metamorfozat 
profund. In mină au intrat 
în acțiune mașini moderne 
de săpat și încărcat, trans
portul minereului se face 
cu trenulețe electrice. Mi
nerul de azi nu este săpător 
cu târnăcopul și lopata, 
care au devenit piese de 
muzeu, ci tehnician, știe 
să conducă mașini moderne, 
de mare productivitate, iar 
munca lui a devenit mai 
ușoară și mai spornică, 
minele de la Barza și din 
împrejurimi Uvrînd economiei 
naționale cantități tot mai 
mari de minereuri com
plexe. O astfel de meta
morfoză a cunoscut și ce
lălalt pilon al vieții eco
nomice a comunei — uzina 
de utilaj minier și repara
ții, De la cîteva ateliere 
mici, insalubre, U.U.M.R. a 
devenit în anii socialismu
lui o modernă unitate eco
nomică, ce produce și li
vrează utilaje pentru toate 
minele țării și chiar pe piața 
externă.

Mineri sau constructori 
de utilaj minier, oamenii 
Crișcioruluî nu au uitat șl 
nici n-au părăsit o altă

și creșterea ani- I 
Mulți muncesc pe .

C.A.P. Zdraoți și 
obține an de an 

tot mai mo de

interesul turistului este stir- 
nit de casa memorială Cri
șan (în satul cu același 
nume), unul dintre condu
cătorii marii răscoale de la 
1784. Tovarășa Aluna 
prean, secretar adjunct 
Comitetului comunal
partid Ribița, ne spunea că 
se lucrează la panourile 
pentru informație turistică 
și pe această porțiune de 
drum. Poate n-ar fi lipsit 
de interes ca la Casa me
morială Crișan, turistul să 
poată găsi mai mult mate
rial ilustrativ cu tematică 
locală.

în Stațiunea balneo-cli- 
materică de la Vața, nou
lui sosit îi atrage 
contrastul dintre 
cum e gospodărită 
și cum e gospodărit 
Acesta din urmă, se 
că e mai vitregit.

Medicul balneolog 
Cziszer ne conduce 
baza de tratament, 
nici o exagerare, afirmăm 
că stațiunea e dotată la un 
nivel cu nimic mai prejos 
decît alte stațiuni de renu
me în domeniul balneolo
gie.

Cum duminica și în săr
bători stațiunea devine un 
foarte căutat loc de agre-

atenția 
modul 

incinta 
parcul, 

pare,

Petru 
prin 
Fără

ment, am schimbat cîteva 
cuvinte despre activitatea 
de alimentație publică din 
stațiune cu Dumitru Goia, 
responsabilul restaurantu
lui O.J.T.

— Sînteți pregătiți pen
tru a oferi celor ce vin la 
agrement la Vața 
de alimentație 
prompte ?

— Pot să afirm

servicii 
publică

că sîn- 
tem pregătiți. în curînd în 
incinta ștrandului vom des
chide un chioșc de răcori
toare și produse de pati
serie. Alt chioșc de dul
ciuri și răcoritoare vom 
mai deschide în incinta sta
țiunii. Lucrăm, de aseme
nea. și cu puncte mobile 
de desfacere. Servicii de 
alimentație publică mai 
face în Vața și cooperația. 
Ne completăm bine unii 
pe alții.

La observația noastră că 
atît aleile din parc, cît și 
intrarea in comună dinspre 
Brad ar trebui ceva mai 
bine gospodărite, tovară
șul Ioan Damian, primarul 
comunei, ne informează că 
sînt în 
o seamă 
schimba 
locuri.

La Buceș-Vulcan, aproa
pe de bulzul calea ros — 
monument al naturii, s-a 
amenajat cu mijloace ,lo
cale un popas. Primarul co
munei, tovarășul Simion 
Chifor, ne informează că 
s-au purtat o seamă de dis
cuții în legătură cu con
struirea unui motel și st 
pare că sînt rodnice. Pu
nerea în valoare turistică 
a acestei zone, atît de dă
ruită de natură ar fi salu
tară.

curs de realizare 
de măsuri care v or 
aspectul acestor

ION CiOCLEIDe la primul furnal — la uzinele de fier
(Urmare din pag. 1)

superioară a fontei, prin 
transformarea ei în oțel. 
In acest scop s-a început 
construcția unei oțelării 
prevăzută cu două cup
toare Siemens-Martin, de 
cite 12 tone capacitate și 
cu două convertizoare Bes
semer, de capacitate mică, 
puse in funcțiune în anul 
1892. Producția de oțel 
lingou se livra pentru pre
lucrare la alte uzine, între 
care și pentru forjare de 
tablă la Cu gir. Datorită 
conjuncturii economice din 
acea vreme, în octombrie 
1904 activitatea oțel ariei 
Martin a fost sistată, după 
ce și producția convertizoa
relor Bessemer fusese opri
tă încă din 1899.

Un eveniment de seamă 
se petrece în anul 1919 : 
Uzinele de fier Hunedoara 
trec în patrimoniul statu
lui român cu întreaga lor 
capacitate. Urmează apoi 
alte etape importante de 
dezvoltare : crearea sectoru
lui de prelucrare a fontei, 
realizarea unui ciclu meta
lurgic complet, prin re
construirea oțelăriei Martin 
șl a unui laminor de 800 
mm. Cronologic, în 1933 
are loc punerea în func
țiune a sectorului de tur
nătorii., între anii 1937—1940 
s-a construit oțelăria Mar
tin și electrică - 4 cup
toare Siemens-Martin de 25 
tone pe șarjă și un cuptor 
electric cu arc de 5 tone

pe șarjă, iar între anii 1938 
-1940 se realizează con
strucția laminorului duo 
reversibil de 800 mm, ini
țialele „U.F.H.“ ti'mdde- 
acum cunoscute pe e arie 
tot mai întinsă. Dar in con
dițiile orînduirii capitaliste, 
cu profundele sole con
tradicții, procesw de bina
re și stagnare și-a pus pe
cetea și pe evoluția pro
ducției uzinelor buneda- 
rene. O caracteristică a 
activității acestora în toa
tă perioada interbelică a 
constituit-o insuficiența mij
loacelor de finanțare de îa 
bugetul de stat.

Cu toate dificultățile pe 
care le-a înregistrot In pro
ducție și în situația econc- 
mico-financiară, sfîrșitul 
anului 1944 marchează și 
în istoria Hunedoarei slîr- 
șitul unei epoci Victoria 
revoluției de eliberare na
țională și socială de la 23 
August 1944, condusă de 
Partidul Comunist Român 
deschidea o nouă eră în 
istoria României modeme, 
crea perspectiva isterică o 
unei dezvoltări fără prece
dent, în care și Hunedoara 
se va înscrie cu întreaga 
ei ființă. In anul cină cin
stim 40 de ani de liberta
te și Congresul al Xlll-lea 
al P.C.R., siderurgiștii hu- 
nedoreni se află ongajați 
cu întreaga lor putere pen
tru a împlini cu clnsite cu- 
vîntul partidului, pentru a 
spori continuu producția de 
metal a țării.



încheierea vizitei oficiale de prietenie a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, impreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, in R.P. Polonă
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SOSIREA ÎN

(Urmare din pag 1)

tetului Politic Exe utiv. se
cretar al C C. al P-C-R. 
Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Poli
ce Executiv al C. C. al 
iP.C.R.. ministrul afacerilor 
externe, Gheorghe Petres
cu. membru al C. C. al 
•P.C.R., viceprim-mir.istru 
al guvernului. Constantin 
Mitea, membru al C.C. al 
IP.C.R., consilier al secre
tarului general al partidu
lui și președintelui Repu
blicii. Ion Cosma, membru 
al G.C. al P.C.R.. ambasa
dorul României la Varșo
via.

La sosire, pe aeroportul 
Otopeni tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întîmpi- 
nați de. tovarășii Iosif Banc, 
Emil Bobu, Lina Ciobanu. 
Ion Coman. Nicolae Con
stantin, Ion Dip.că, Ludo
vic Fazekas, Alexandrina 
Găinușe, Manea Mănescu, 
Constantin Olteanu, Gheor
ghe Oprea. Gheorghe Pa
nă, Ion Pățan, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Rădu- 
lescu, Ilie Verdeț, Ștefan 
Bîrlea, Miu Dobrescu, Ma
rin Enache, Mihai Gere,

ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR OFICIALE
(Urmare din pag. 1)
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BUCUREȘTI
Nicolae Giosa 
Gâdea. Ana Mt 
na Nae. 
Tota. Ion 
Winter. S 
Constantin 
Ceaușescu. 
viceprim-c 
veroului.

Erau de față Je.-emi 
Czuljr-sk-. însărcinatul ca 
afaceri ad-interim al RP. 
Polone în țara noastră, 
membri ai ambasadei.

N umeroși locuitori ai 
Capitalei, aflați La aero
port. au făcut tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu o 
caldă și entuziastă primire. 
Bucureștenii prezenți și-au 
manifestat satisfacția fată 
de rezultatele deosebite ale 
acestei vizite care va con
tribui la dezvoltarea și mai 
puternică a prieteniei și 
colaborării dintre partide
le, țările și popoarele noas
tre, la cauza socialismului 
și păcii în lume.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au răspuns cu 
deosebită căldură manifes
tărilor de stimă și prețui
re cu care au fost Întâm
pinați.

și conlucrare dintre parti
dele, țările și popoarele 
noastre.

Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Wojciech Ja
ruzelski au relevat spiritul 
de înțelegere și conlucra
re în care s-au desfășurat 
convorbirile româno-polo- 
ne.

La încheierea convorbi
rilor, tovarășul Wojciech 
Jaruzelski a rugat să se 
transmită comuniștilor din 
România și întregului po
por român urările sale, ale

SOLEMNITATEA SEMNĂRII 
DOCUMENTELOR OFICIALE

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro-

C.C. al P.M.U.P.. ale co
muniștilor și poporului po
lonez. de noi și mari rea
lizări în toate domeniile 
construcției socialiste.

La rîndul său, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, mulțu
mind pentru primirea prie
tenească și ospitalitatea de 
care s-a bucurat, a trans
mis conducerii P.M.U.P.. 
comuniștilor, tuturor oame
nilor muncii din Republi
ca Populară Polonă urări 
de succese tot mai însem
nate pe calea dezvoltării 
socialiste, a progresului și 
bunăstării poporului polo
nez prieten.

mân. președintele Republi
cii Socialiste România, și 
tovarășul Wojciech Jaru-

! —a r f • —a r

UE
Partidului Mcac 
it Polonez. Dec

Ic/* lâ 
Centra!

iul de lungă durată 
►ilarii colaborării e- 
e și ‘ tehnico-știin- 
ntre Republica Sc- 
România și Repu- 
ipulară Polonă, 
semnarea documen- 
tovarășii Nicolae

Ceaușescu și Wojciech Ja
ruzelski s-an felicitat cu 
căldură, s-au îmbrățișat
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PLECAREA DIN VARȘOVIA

\\

al Partidului Comunist 
mân. președintele Rep 
cii Socialiste Români 
întreprins-a in Repu 
Populară Polonă, la in 
țin tovarășul:
Jaruzeiski. prim-secretar al 
Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, președintele Con
siliului de Miniștri al Re
publicii Populare Polone, 
și a conducerii superioare 
de stat a Republicii Popu
lare Polone.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au venit la ae
roport Însoțiți de tovară
șul Wojciech Jaruzelski și 
de tovarășul Henryk Ja- 
btonski. președintele Consi
liului de Stat al 
Populare Polone 
membri ai cond 
partid 
Polone.

Aeroportul Okecie a cu
noscut din nou atmosfera 
sărbătorească a marilor e- 
venimente. Erau arborate 
drapelele de stat ale Româ
niei și Poloniei.

O gardă militară a pre
zentat onorul. Au fost in
tonate imnurile de stat ale 
României și Poloniei.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, însoțit de tova
rășii Wojciech Jaruzelski 
și Henryk Jablonski, a tre-

DC

de alti
«ru de 

stat a R. P.
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EXPLOATAREA MINIERĂ 
CORANDA - CERTE]

încadrează de urgență
Personal muncitor (bărbați), de prefe

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

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

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

Schimb de mesaje la nivel înalt 
româno-somalez

MOGADISCIO 3 (Ager
pres). — Din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republieii So
cialiste România, au fost 
transmise președintelui Re
publicii Democratice Soma
lia, Mohamed Siad Barre, 
un salut cordial și cele mai 
btine urări de sănătate și 
fericire personală, de pro
gres, prosperitate și pace 
pentru poporul prieten so
malez.

Exprimînd calde mulțu
miri pentru mesajul adre
sat, președintele Mohamed 
Siad Barre a rugat să se 
transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu un 
călduros salut, împreună cu

Pentru soluționarea problemelor conflictuale 
din Orientul Mijlociu

din Orientul Mijlociu, e- 
voluția evenimentelor din 
Liban și aspecte ale coo
perării siriene cu Organi
zația Națiunilor Unite, a- 
nunță agenția SANA. Pre
ședintele Hafez Al-Assad

urări de sănătate și ferici
re, de noi succese, pros
peritate și pace poporului 
român prieten.

Președintele Somaliei a 
omagiat activitatea multi
laterală desfășurată de con
ducătorul partidului și sta
tului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, consa
crată progresului multilate
ral al țării, bunăstării po
porului român, rezolvării 
marilor probleme ale lu
mii contemporane.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
de către președintele Mo
hamed Siad Barre a am
basadorului României la 
Mogadiscio, Gheorghe Man- 
ciu.

a reafirmat sprijinul țării 
sale față de propunerea 
privind organizarea unei 
conferințe internaționale,

r
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DAMASC 8 (Agerpres). 
— în cadrul întîlnirii de 
la Damasc, dintre pre
ședintele Hafez AI Assad 
și secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, au fost examinate 
probleme privind situația

B| HAGA. — intr-un dis
curs pronunțat la Haga, 
unde se află in vizită ofi
cială, președintele Republi
cii Costa Rica, Luis Alberto 
Monge, s-a pronunțat pen
tru convocarea unei con
ferințe europeano-centro- 
americane, consacrată cău
tării de soluții pașnice pen
tru criza din America Cen
trală - transmite agenția 
EFE. El a evidențiat efor
turile de pace întreprinse 
de „Grupul deda Conta- 
doLra", și a arătat că aces
tea trebuie să fie sprijinite 
in continuare, in paralel cu 
căutarea unor noi căi și 
mijloace de soluționare po
litică a conflictelor din 
zonă.

g BRASILIA. - Miniștrii 
relațiilor externe și cei ai

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu și-au luat rămas 
bun de la oficialitățile po
loneze venite să-i salute la 
plecare, precum și de la 
șefii misiunilor diplomatice 
acreditați la Varșovia.

Numeroși varșovieni au 
făcut o caldă manifestare 
de stimă și prietenie, au o- 
vaționat pentru prietenia 
romăno-polonă.

Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu le-au fost 
oferite frumoase buchete 
de flori.

Tovarășii Wojciech Jaru
zelski șî Henryk Jablonski 
și-au luat rămas bun de 
la membrii delegației de 
partid și de stat a Repu
blicii Socialiste România 
— tovarășii Constantin Dăs- 
călescu, Ion Stoian. Ștefan 
Andrei, Gheorghe Petrescu, 
Constantin Mitea.

La scara avionului, tova
rășii Nicolae Ceaușescu și 
Wojciech Jaruzelski și-au 
luat un călduros rămas 
bun, s-au îmbrățișat. Tova
rășa Elena Ceaușescu a 
fost salutată cu cordialita
te, la despărțire, de tova
rășul Wojciech 
ski. Tovarășul
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu și-au luat, de 
asemenea, un călduros ră
mas bun de Ia tovarășul 
Henryk Jablonski.

La ora 13,00, aeronava, 
purtând însemnele Româ
niei socialiste, a decolat, 
îndreptîndu-se spre patrie.

Jaruzel- 
Nicolae

»

sub egida O.N.U., pentru 
soluționarea politică a pro
blemelor conflictuale 
Orientul Mijlociu.

din

economiei din șapte țări la- 
tino-americane — Argentina, 
Brazilia, Columbia, Ecuador, 
Mexic, Peru și Venezuela - ■ 
se vor reuni, in zilele de ' 
21 și 22 iunie a.c. in Io- 1 
calitatea columbiană Car- 

pentru a studiatagena, 
problema datoriei externe ) 
a Americii Latine, 
nunțat oficial la 
Reuniunea — s-a 
— este deschisă și 
lalte state din regiune.

■ LUXEMBURG. - Reu
niți la Luxemburg, miniștrii 
pentru problemele sociale 
din țările Pieței comune 
au examinat o serie de 
probleme vizînd combate
rea șomajului în cele zece 
state membre și au adop
tat mai multe rezoluții în 
materie. S-a subliniat că, 
pretutindeni în țările mem
bre ale Pieței comune, rata 
șomajului în rîndul femei
lor, este mai ridicată decît 
în rindul bărbaților.

s-a a- 
Brasilia. 
precizat 

celor-
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în LUNA CADOURILOR PENTRU COPII 
— 1—30 iunie, unitățile de cofetărie și patise
rie din întreaga țară primesc comenzi pentru 
acasă :

• TORTURI ® PRĂJITURI • FURSECURI • 
PATEURI • ȘTRUDELE • PLĂCINTE • CO
ZONACI • SALEURI.

în sortimente variate, pentru toate gusturile. 
Comandați din timp produsele preferate!

[publicitate
V I N Z A R 1

• Băile Herculanc, vînd a- 
partament trei camere, deco
mandate, bloc cărămidă, eta
jul II. Telefon 961/46745. (978)

• Vînd apartament două ca
mere. Deva, Dacia, bloc 29, 
scara C, apartament 26, tele
fon 28464. (990)

• Vînd urgent casă, zonă 
nedemolabilă. Deva, strada 23 
August nr. 214. (983)

• Vînd casă. Satul Govăj- 
dia, comuna Ghelari, județul 
Hunedoara. Informații, Drago- 
mir Ilie, sat Govăjdia. (c. 3)

• Vînd Dacia 1300, Deva, te
lefon 13861 sau 14391, după o- 
rele 18. (976)

• Vînd Dacia 1100. Deva, Mi
cro 15, bloc 82, apartament 
48. (950) -

• Vînd Volga M 21, stare bu
nă. Orăștie, telefon 41387, după 
orele 20. (998)

• Vind casetofon ,.Sânyo“, 
stereo. Deva, telefon 17011, du
pă orele 17.

• Vind magnetofon profesio
nal „Pioneer“ sigilat, pick-up 
„Technics1*, doză Shure. Deva, 
telefon 15721. (960)

PIERDERI
• Pierdut legitimație de ser

viciu nr. 9500, pe numele Dra- 
gomir Rodica, eliberată de 
C.S. „Victoria4* Călan. O de
clar nulă. (969)

• Pierdut autorizație de co
merț nr. 16 din 1982, pe nu
mele Haidu Margit, eliberată 
de Consiliul popular municipal 
Deva. O declar nulă. (977)

• Pierdut carnet de student 
cu numărul 361, pe numele 
Serbau Dumitru. îl declar nul.

(C. 2)

ANIVERSARE

• Astăzi, cînd Magdalena 
Guzgă prinde al 11-lea tranda
fir în buchetul vieții, tata din 
Suceava îi urează sănătate, 
fericire și mari succese la în
vățătură. (959)

DECESE

• Un ultim omagiu din 
partea colectivului de oa
meni ai muncii din secția 
turnătorie a C.S. Hunedoa
ra adus celui ce a fost un 
admirabil om, iubit și pre
țuit meseriaș

Alexandru Cazan, 
în vîrstă de 50 ani.

(988)

• Familia Mihat Emeric 
și Maria părinți, loan soț, 
Ovidiu fiu anunță cu adîn- 
că durere încetarea din 
viață, după o lungă și grea 
suferință a celei ce a fost 

IORDAN ELISABETA 
(GETA).

Imn or mintarea are loc 
astăzi, 9 iunie 1984, orele 14, 
de la capela cimitirului or
todox din strada Eminescu, 
Deva. (996)

$ Foștii colegi de școală 
din Călan aduc un ultim 
omagiu celei ce a fost o 
minunată colegă

GETA ELISABETA 
IORDAN.

Amintirea ei va rămine 
neștearsă in sufletele noas
tre. (997)
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