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Pe frontul locuințelor - constructorii 
angajați cu toate forțele

astăzi nu se 
eu cea de 

orașul „Pa-

Orăștia de 
mai compară 
teri. Practic, 
liei“ a fost reconstruit 
An de an s-au înălțat aici 
noi și frumoase bloeuri, 
sute și sute de locuitori 
trăind marea bucurie a 
confortului casei noi.

Chipul orașului este în
tr-o continuă schimbare, 
în 1984, spre exemplu, zes
trea edilitară a Orăștiei 
va spori cu încă 328 de 
apartamente, dintre care în 
76 au intrat deja primii 
locatari.

— Se conturează noi 
blocuri, construite într-o 
linie modernă, elegantă, 
care dau personalitate a- 
cestei urbe, noi cartiere 
pentru mii de oameni — 
spunea subinginerul Gheor
ghe Huieț, șeful adjunct al 
brigăzii nr. 5 construcții 
din cadrul T.A.G.C.M. 
Deva.

— La ce blocuri lucrați 
și care sînt stadiile 
execuție ?

— Cei peste 300 de 
meni ai brigăzii sînt 
ganizați pe cîteva lucrări 
importante cu termene de 
predare eșalonate în Urmă
toarea perioadă a anului, 
în Orăștie sînt cîteva blo
curi cu stadii diferite de 
execuție, în Geoagiu — 30 
de apartamente, iar în Va
lea Jiului — trei obiective, 
două depozite de materiale 
și alimentarea cu apă ă 
orașului Petrila.

I-am văzut pe oameni 
lucrînd. S-a întîmplat să 
fie într-o zi de sîmbătă, 
o zi în care, normal, pro
gramul trebuia să .se în
cheie mai devreme decît 
de obicei. N-a fost însă 
așa. S-a lucrat ca-n toate 
celelalte zile. Tehnicianul

de

oa- 
or-

laprincipal Antonie Iacob, 
fața locului, a făcut unele 
precizări.

— La blocul 125 B, din 
ansamblul 236 care va avea 
20 de apartamente, terme
nul de predare este la fi
nele lunii iunie. Finisa
jele interioare slut termi
nate în proporție de 80 la 
sută. Se lucrează la șar
panta blocului.

— Tencuielile exterioare 
sînt întîrziate, iar etajul IV 
nu este nici măcar ten- 
cuit...

spitalului, cu 34 de apar
tamente ți termen — fi
nele lânii iulie. Aflăm aici 
că dulgherii lui Petru Ră- 
doa ne, sudorii lui Aristide 
Boriștean și timpîarii Iui 
Teodor Rtisu lucrează pe 
două schimburi. Structura 
de rezistență este gata pînă 
ia etajul HL Mai reținem 
ordinea și angajarea pen
tru finalizarea blocului la 
termen. Tot aici se execu
tă fundații șl turnări de 
betoane la blocurile 128 C 
șt 129 C.

Ritm și calitate în realizarea 
INVESTIȚIILOR

— S-au luat măsuri pen
tru intensificarea ritmuri
lor și recuperarea restan
țelor. Comasăm aici zidarii 
lui Muller Martin. Oameni 
harnici, care pun umărul 
cu nădejde. Am rămas 
descoperiți fiindcă ne-a 
plecat o echipă.

La blocul 124 discutăm 
cu șeful echipei de zidari, 
Aurel Mardan.

— Primele trei scări au 
structura și finisajele gata 
în proporție de -80 la sută. 
Noi am început deja fa
țadele. Nu sînt probleme 
în Legătură cu predarea. 
Trebuie să insistăm mai 
ales pe lucrările exterioa
re. Scara a IV-a. cu ter
men de predare In sep
tembrie, are 12 apartamen
te și nu va ridica probleme. 
Nurhai timp să avem și 
materialo, în rest știm ce 
avem de făcut. Am cîțiva 
colegi buni care merită 
evidențiați : loan Martin. 
Izidor Moldovan, Cornel 
Suciu și Ion Cornea.

Blocul 127 C, din zona

Uri nou coinptex SMA-1, realizai 
gata pentru a cobori in abataj, la cărbune.

Foto: ȘT. N’EMECSEK

Pe bulevardul „Eroilor’ 
au început săpăturile me
canice la blocul B cu 40 
de apartamente. Lucrările 
sînt întîrziate, beneficiarul 
— I.G.C.L. Orăștie — nu a 
asigurat amplasamente pen
tru toate 
zonă, ceea ce trebuie să 
facă în 
timp pentru a nu pericli
ta punerile în funcțiune.

Prin i 
melor de 
material 
șarpante, 
revizii și 
calitate Ia macarale, asigu
rarea la timp a betonului 
și mortarului, corelarea mai 
bună a muncii constructo
rilor cu instalatorii din 
brigada nr. 3, condusă de 
sing. Ion Filipescu, 
nu în ultimul rînd, 
întărirea 
ciplinei 
punderii 
calitate, 
din planul acestui an, pre
văzute a se ridica în Orăș
tie. se vor executa la ter
menul prevăzut.

obiectivele din

cel mai scurt

rezolvarea proble- 
■ aprovizionare cu 

lemnos pentru 
executarea unor 

reparații de bună

și, 
prin 

ordinii și dis- 
în șantier, a răs- 
pentru lucrul de 
toate obiectivele
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CAMPANIA AGRICOLĂ DE VARĂ

La prășitul culturilor să participe 
locuitorii satelor!

în cooperativele agricole 
aparținind C.U.A-SC. Că- 
lan se acționează intens 
in aceste zile la întreți
nerea culturilor. Pînă în 
prezent prașila I mecani
că la cartofi a fost în
cheiată pe întreaga supra
față cultivată în toate 
unitățile. Acum se efec
tuează rebilonatul II 
prima prașila manuală, 
crări care, de altfel, 
fost deja terminate 
C.A.P. Bretea Strei, 
țaga. Ruși, Vîlcele. Bretea 
Română, Boșorod și Sîn- 
erai.

Concomitent se prășeș
te mecanic ți manual po
rumbul. Din cele 1 727 ha 
cultivate cu porumb pe 
întreg xmsiliul, s-a efec
tuat prim*  prașila mecani
că pe o suprafață de 1 250 
ha iar cea manuală pe a- 
proape 650 ha. Cele mai 
avansate la întreținerea po
rumbului sînt cooperativele 
agricole din Bretea Româ
nă, Bretea Strei, Gînțaga și 
Ruși, unde deja s-a în
cheiat prima prașilă meca
nică pe întreaga suprafață 
planificată și se acțio
nează intens la prășitul 
manual.

La C.A.P.

cel care a efectuat în con
diții de calitate și în timp 
optim prășitul mecanic al 
porumbului a fost Traian 
Boglea. în aceeași zi, un 
mare număr de coopera
tori s-au aflat pe cîmp la 
prășitul manual-. în tarlaua 
„Balastieră-1 i-am găsit pe 
cooperatorii Ioana Cocioa-

Și 
lu
au 
la

Gîn-

C.U.A.S.C. CÂLAN

bă, Simion Luț, Gheorghe 
Cocioabă, Jina și Teodor 
Toderescu ș.a., din brigada 
Măceu, iar pe tarlaua „La 
fîntînă’1 cei mai avansați 
cu prășitul manual al po
rumbului erau Nicolae Ior
dan, Eleonora Berbec, loan 
Sîrbu și Mirondița Nagy, 
șefa echipei, toți dîn bri
gada Plopi.

La cartofi mecanizatorul 
Vasile Goga a efectuat cele 
două prașile mecanice, iar 
dintre cooperatorii care 
s-au detașat prin hărnicie 
la prașila manuală, ingine
rul șef al cooperativei. 
Marcel Petruța — aflat, îm
preună cu mecanizatorul 
loan Crișan, la tratamen
tul cartofilor împotriva 
manei - îi amintea

Ion Sîrbu Suciu, Victoria 
Ionașcu, Ion Dumbuleu, 
Ion Zaizoni-Ciulă, Lazăr 
Vîrvuian ș.a.

Un mare număr de oa
meni am întîlnit și pe o- 
goarele C.A.P. Strei. Aici 
forțele erau concentrate la 
prășitul cartofilor și po
rumbului. „Avem pînă 
acum — ne spunea Petru 
Achim, inginerul șef al coo
perativei — executată 
doua rebilonare 
pe o suprafață 
ha din cele 75 
vate. Lucrarea 
mecanizatorul 
Moga, Tratamentul pentru 
mană cu — 
fectuează 
Prașila 
porumb 
mitru Ciorogaru, care este 
unul din cei mai destoinici 
și conștiincioși mecaniza
tori, și Valerică Șchiopu“. 
Dintre numeroșii coope
ratori întîlniți pe ogoare 
la întreținerea culturilor 
în ziua raidului nostru 
i-am notat pe cei care ni 
s-a spus că sînt mereu în 
frunte cu orice lucrare.

a
Ia cartofi 
de 55 de 
ha culti- 

p execută 
Andronic

Turdacupral îl e- 
Eugen Lăzărescu. 
I mecanică la 

o efectuează Du-

MIRCEA LEPĂDATU

Bretea Strei, (Continuare in pag. a 3-a)

Pe Roman Olaru și Zeno Popa, de la A.E.l. Ilia, i-am gâsit lucrînd din plin Ia re- 
coltarea masei verzi. Foto NICOLAE GHEORGHIU

23 August 1944
istoria

de 
națio- 

antiim- 
August 
pentru

J-

Uzinelor de
moment crucial în
fier din Hunedoara

Victoria revoluției 
eliberare socială și 
oală, antifascistă și 
perialistă de la 23 
1944 a însemnat și 
fostele Uzine de fier din. 
Hunedoara un moment de 
Cea mai mare însemnă
tate. Se încheia o epocă 
de zbucium, de asuprire 
și exploatare nemiloasă 
pentru muncitorii metalur- 
giști ; apăreau la orizont 
zorii unei ere noi, în care 
muncitorul avea să devină 
stăpîn adevărat pe mun
ca sa, pe roadele ei.

— Țin minte ca și-acum. 
Eram în schimbul de noap
te la oțelărie cînd am a- 
flat vestea că România a 
rupt legăturile cu Germa- 
nia, a răsturnat dictatura 
militaro-fascistă și s-a aliat 
cu armata sovietică 
rea bătălie pentru 
rea fascismului — 
mintește oțelaruf 
Pîrva, astăzi .pensionar. Cu 
mine în schimb lucrau Teo-

dor Chîș, 
alții. Am 
și le-am 
mare. T 
zqvâ. 
strigam,

— De u-nde venea 
bucurie ?

Abel Bozan și 
adunat oamenii 

spus vestea cea 
Era o bucurie gro- 
Băteam cu răngile, 

, șuierau sirenele...
a ti ta

tori, 
nici
Nici
pre
spun ? Cit 
azi pe mîine. 
niști aflasem 
vremea să scăpăm de ex-

pentru care i 
medic, nici 
dispensar n-u era. Des- 
cîștig ce să vă mai 

să trăiești de
De la comu- 

că va veni

nu exista 
i spital.

că este prima oară tind 
muncesc pentru ei, pentru 
un viitor luminos, la che
marea Partidului Comunist 
Român, siderurgiștii Hune
doarei s-au angajat cu toa
te forțele în vasta bătălie 
pentru redresarea situației

în ma- 
zdrobi- 
își a- 

Gașpar

T*188VCENTENARI|L*1984«
SIDERURGIEI HUMEDOREME

— Vedeți dumneavoastră, 
noi am îndurat multe de 
la mai marii uzinelor. Pe 
vremea războiului, uzinele 
au fost militarizate. Coman
dantul militar a impus pe
depse pentru cea mai mică 

. abatere. Pedepse militare 
de-atunci : închisoare, car
ceră, bătaie. Condițiile de i 
muncă erau tare grele, 
accidentele multe. Noi eram 
atuncî vreo 4 500 de munci-

ploatare, să ajungă 
pîni muncitorii. De 
venea bucuria noastră 
margini.

— Erați membru 
partid ?

— La eliberare nu. 
fost primit în rînd-urile 
muniștilor în 1945.

La 23 August 1944,
nele se aflau într-o situație 
deosebit de dificilă. Cu 
toate greutățile, conștienți

stă- 
aici 
fără

de

Am 
co-

uzi-

dezastruoase în ■ care era 
țara. Ei și-au dat seama 
că prin creșterea produc
ției de metal iși aduc o 
contribuție directă la întă
rirea forțelor armate româ
ne pentru zdrobirea totală 
a fascismului, la refacerea 
cit mai grabnică a econo-

GH. I. NEGREA

(Continuare în pag. a 3-a)
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VULCAN TINEREȚE PERPETUA, DINAMISM 
REVOLUȚIONAR ÎN TOATE DOMENIILE VIEȚII

Orașul ca o coloană 
de glorii in munca

Interviu cu AUREL BĂRLEA, prim-secretar 
al Comitetului orășenesc de partid, 

primarul orașului Vulcan

La ideea că vechea așe
zare românească Vulcan 
s-a format din două cătune 
mici de munte, Crevedia și 
Văidei, în ce privește topo
nimicul localității se adau
gă în prezent o ipoteză 
surprinzătoare prin adtnci- 
mea istorică și conexiunile 
revelate. Se crede că Vul
can vine de la slavul 
„vile" care traduce lati
nescul „lupus" (dovadă și 
orașul vecin, Lupeni). Mun
ții orașului sînt Vîlcan. Apoi, 
pîrîul Baleia care coboară 
în Paroșeni și-ar trage nu
mele de la balaur. Lupul 
și balaurul sînt simboluri 
îngemănate ale steagului 
dacic.

— Ce am putea adăuga, 
tovarășe prim-secretar la 
această filă de istorie 
veche ?

— In primul rînd, încă o 
pagină. Spre sudul orașu
lui, pe vechiul drum prin 
trecătoarea Vîlcan există 
un loc „Poiana lui Mihai". 
Numele a rămas, se spune, 
de la trecerea voievodului 
Mihai Viteazul cu ostile 
sale, pentru întîia reîntregire 
a teritoriilor dacice. Prin 
urmare, putem afirma că 
din cele mai străvechi tim
puri orașul Vulcan a fost 
și va rămîne o coloană de 
glorii fără sfîrșit. Mai cu 
seamă în istoria ultimilor 
40 de ani, din care se de
tașează epoca de cînd tova
rășul Nicolae Ceaușescu ne 
este cîrmaci, orașul Vul
can s-a dezvoltat in toate 
direcțiile posibile. In aaîn- 
cime am cucerit noi ori
zonturi de cărbune la sute 
de metri sub pămînt, pe 
verticală s-au ridicat cele 
mai frumoase case ctitorite 
vreodată pe aceste me
leaguri.

— Orașul ca o coloană... 
Frumos spus. Ce repere, 
tovarășe prim-secretar, pot 
susține această metaforă în 
sfera producției materiale ?

— Realizările însumate ale 
tuturor colectivelor munci
torești din Vulcan formea
ză, ele însele, imaginea 
unui efort vertical trainic. 
Astfel, pe 5 ki.ni din 1984,

producția globală a fost de
pășită cu 41 332 000 lei, 
producția marfă cu 6 665 000 
lei, producția netă cu 
17 133 000 lei, iar pianul 
ia productivitatea muncii 
a fost depășit cu 3 762 lei 
pe om al muncii. Dintr-un 
olt punct de vedere, la sec
ția de stilpi hidraulici — 
unde se fabrică coloanele 
de oțel ale abatajelor — 
s-au obținut în acest an 
un plus de 2 500 bucăți 
stilpi. Prin diversificarea 
și sporirea producției, a- 
ceastă secție a ajuns să 
construiască acum și mașini 
și utilaje miniere complexe, 
chipul orașului completîn- 
du-se în mod fericit cu noi 
industrii de vîrf ale eco
nomiei naționale.

— Ce dimensiuni a căpă
tat localitatea pe plan ur
banistic, știut fiind că are 
statut de oraș doar de 31 
de ani ?

— Fără să încep din 
acel moment, pot afirma că 
orașul dispune în prezent 
de peste 9 000 apartamen
te. Numai în ultimii ani, 
de pildă, s-a conturat noul 
centru civic cu 700 apar
tamente. Apoi, în sud, s-a 
născut cartierul Brazi cu 
peste 600 apartamente. Ci
nematograful cu 350 de lo
curi și cantina-restaurant 
sint alte repere noi. In 
cinstea zilei de 23 August, 
vom mai da în folosință o 
hală agroalimentară , și un 
complex de alimentație pu
blică, insumînd o suprafa
ță de peste 5 500 mp. Alte 
200 apartamente ale lui 
1984, o nouă bază de a- 
grement pe Valea Lupșeas- 
că vor adăuga orașului noi 
carate urbanistice. Mai 
trebuie menționat că am 
dat în folosință Bulevardul 
Victoriei.

— Trebuia, intr-adevăr, un 
bulevard al victoriei pentru 
acest oraș. Ce adjectiv de 
esență merită Vulcanul ?

— Noul ! Totul este nou 
în Vulcan, de la rădăcini 
pină la vîrfuri. Orașul a- 
parține pe de-a-ntregul ce
lor 40 de ani de .viață li
beră, Epocii Ceaușescu.

Filă de aur
Zvo de 9 noiembrie 1977 va rămîne veșnic în memoria 

orașului Vulcan. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al partidului, a coborit in acea zi in adâncurile 
minei Vulcan pentru a cunoaște direct munca minerilor 
de aici.

îmbrăcat in haine minerești, Minerul de Onoare al 
țării a coborît pe putu! 7 Noiembrie pină la orizontul 480 
și de acolo pe circuitul nou al puțului 7 Vest, pină la cel 
mai adine orizont a! minei — orizontul 360. Urmind gale- 
' a direcțională din culcușul stratului III, secretarul gene
ra! a ajuns pină la frontul de lucru dotat cu o combină 
de înaintare în steril. Aici, acționa vestita brigadă de 
mineri condusă de Hie Chiron, iar utilajul era mînuit de 
Gheorghe Birsan.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a privit un timp cum se 
lucrează, apoi s-a adresat combainerului : „Îmi dai voie 
și mie S-a așezat ca un adevărat miner pe scaunul 
combine! și a manevrat manetele cu o siguranță desăvîr- 
șită. Buzduganul combinei mușca ritmic din rocă, Io 
sute de metri sub pămînt, mînuit cu măiestrie de secre
tarul general al partidului. O filă de aur în istoria bogată 
a orașului.

A doua erupție

2, f m/7 7o

O, O5rnr7 /b
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Prima erupție a Vulcanu
lui a început la 23 August 
1944 — ziua victoriei revo
luției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și 
antiimperialistă. Pe atunci 
era o comună cu puțini 
locuitori. Mina Vulcan (în
chisă în aprilie 1939) își 
redeschide porțile abataje
lor în- anul 1951, după un 
rapid proces de recon
strucție. In 1952 încep lu
crările k> Termocentrala Pa
roșeni, iar în anul 1953 — 
ca urmare a acestor dez
voltări — se eliberează ac
tul de naștere al orașului 
Vulcan.

Dar clocotul nou și ade
vărat spre bunăstare, pro
gres și civilizație, izbucni
rea cu forță a energiilor 
creatoare spre toate dome
niile vieții, descătușarea ex
plozivă a capacităților u- 
mane spre țeluri doar visate 
pină atunci, erupția fier
binte din inima orașului 
Vulcan spre o ascensiune 
perpetuă, au pornit intr-un 
moment istoric pentru în
treaga patrie: anul 1965, 
cind tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu 
al poporului român, a fost 
ales să conducă destinele 
țării, ale întregului popor.

In această a doua erup
ție - reală manifestare a 
unei epoci revoluționare de

un dinamism nemaîintllnit, 
care a intrat pentru tot
deauna în istoria modernă 
a României sub numele de 
„Epoca Ceaușescu" — ora
șul Vulcan a cunoscut a- 
devărata sa înflorire. Unele 
dintre elemerrtele-pivot ale 
erupției a doua sînt pre
zentate în graficele pagi
nii. lată, alte citeva puncte 
incandescente : în 1965, cur
ge cu valuri din ce in ce 
mai mari un nou rîu de 
cărbune — Paroșeni, iar la 
termocentrala cu același 
nume un grup de 150 MW 
dublează puterea electrică 
instalată a obiectivului; în 
1983 se realizează termofi- 
carea Văii Jiului, de la 
U. E. Paroșeni pulsind in re
țelele de conducte 273 
Gcal/oră ; în „Epoca 
Ceaușescu", crește cu un 
milion de tone capacitatea 
de preparare a cărbunelui 
de la Coroești; la indica
ția secretarului general al 
partidului, în 1979 ia ființă 
întreprinderea de confec
ții — loc de muncă pentru 
fiicele și soțiile minerilor.

Erupția a doua continuă 
în orașul Vulcan, in torente 
din ce în ce mai viguroase, 
într-o cascadă de noi și noi 
valori. Nu degeaba vulca
nii sugerează întotdeauna 
geneza I

î 
î

î

i
î

t
I

i

*

î
*

nun
8,30
9,00
9,30

10,00 \ i

11,15 -
11,45 1,;
12,40 Te

13,00 Te 
13,05 Al

ții
J7 JHI T(

trr 
la 
na
ah

18,25 Că
ga

18/15 ieo 
19,00 Te

lor
19,20 Cil 

mi
vei
foi 
cit 

I’.’. FÎI 
dai

21,25 Ca 
(c<

21,45 Te 
lor

LI
20,00 Te 

lor
20,20 iVl? 

țio 
tin
11

20,40 Izt 
tre 
pa 
na

21,00 Pe;

mo
21,55 Ori 

știi 
22,20 Tel

lor

DEVA 
— serii] 
Dragost». 
I1UNED( 
mintirilo 
..Modern 
(Modern

(Arta);
crețul li 
Melodii 
rea); Nc 
brie);
Pigot (C 
Dragoste 
ceafăru! 
spre vie 
(MineruJ 
Cascadoi 
citorcsc)

rajului 
ORA ȘTII 
Artista, 
(Flacăra) 
Povestea 
de cultui 
bădă ian 
B. D. în 
Căruța c 
cultură); 
malul st: 
bastre < 
Trandafi 
na); GH 
gostea s 
rtU).

Trei întreprinderi - 
trei recorduri

Dintre succesele de 
prestigiu pe 1984 semnate 
de toate colectivele uni
tăților economice ale ora
șului. se detașează cele 
obținute în trei între
prinderi, pe tot atîtea linii 
distincte : 1) La I. M. Pa
roșeni s-a extras, în luna 
mai 1984. un plus de 
10 246 tone cărbune. 2) 
Pentru depășirea indicato
rului de calitate — cel 
mai bun pe Valea Jiului 
— I.M. Vulcan și-a spo
rit producția suplimen
tară cu 10 818 tone de 
cărbune, acordate ca bo
nificație. 3. Fără nici un 
refuz din partea bene
ficiarilor externi. între
prinderea de confecții și-a 
depășit sarcinile la export 
cu 1 995 000 lei.

Aceste trei rezultate 
sînt cele mai mari din 
existența unităților res
pective. Dar, cu siguranță, 
nu și din istoria viitoare. <

Linii de forță în timp
Nu există sector ol vieții 

orașului, core să nu fie mar- 
cot de creșteri vertiginoase 
m anii socialismului.

• Populația a ojuns de 
la 10 000 locuitori rn 1953, 
la 33 C00 de locuitori în 
1984.

• In cceeoși perioadă 
retribuția medie a unui 
miner a crescut de circa 
4 ari: de la 704 lei, la 
3400 lei.

• Volumul mărfurilor vin- 
dute populației a sporit de 
Io 121 000 000 lei în 1965 
la 400 000 000 lei în 1984.

• Dacă in 1953 erau în 
instituțiile de sănătate ale 
orașului 26 cadre medii șl

• In 1948 existau 4 școli 
primare și o școală de șapte 
clase ; în 1984 există un 
liceu industrial cu 1287 
elevi, o școală profesiona
lă cu 105 elevi, o școală de 
maiștri, un curs seral la li
ceu, 7 școli generale cu 
5236 elevi, 6 grădinițe cu 
1 320 de copii. Predau 
cursuri în școlile anului 
1965 un număr de 50 cadre 
didactice, iar in 1984 — 
301 cadre didactice.

• La Casa pionierilor din 
Vulcan funcționează 13 cer
curi aplicative frecventate 
de 1 050 elevi.

• Cenaclul literar „Or- 
teu", iotoclubul „Electron", 
cercul de bibliofllie și ex 
libris completează spațiul

Otașului 
meu

Din miezul poemului 
ascult cerbii înfiorînd 
verdele munților tăi, 
văd vulturii 
aruneînd cu aur în toamne, 
iubesc .oamenii 
din pieptul pămîntului tău 
ca Pe-o răsuflare liniștită 
și nouă.

ADRIANA BRINDEU 
Cenaclul literar „Orfeu”

4 medici, m 1984 exista
122 cadre medii de spe- . . , , . . , ,
dalitote și un număr de spifttud ,cl. orașului Vul- 
56 medici. cam ■ ■■ • ‘
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35 de ani la datorie pentru apărarea 
cuceririlor revoluționare ale poporului

Se împlinesc trei decenii 
și jumătate de la înființa
rea, în 1949, a miliției popu
lare - act revoluționar de 
mare însemnătate, încadrat 
organic în procesul de făuri
re a statului nostru socialist, 
care avea nevoie de organe 
proprii, devotate trup și su
flet cauzei partidului și po
porului, apărării cuceririlor 
revoluționare ale oamenilor 
muncii, asigurării climatului 
de ordine și liniște publică.

în acest an jubiliar, săr
bătorirea „Zilei Miliției" are 
loc in condițiile înaltei anga
jări în munca, în care între
gul nostru popor, strins unit 
in jurul portidului, al secre
tarului său general, tovară
șul Nicoiae Ceaușescu, în- 
tîmpină cu noi și strălucite 
realizări, cu cele mai înăl
țătoare sentimente patriotice, 
cea de a 40-a aniversare a 
eliberării patriei și Congre
sul al Xlll-lea al Partidului 
Comunist Român.

Cu prilejul sărbători: 
„Zilei Miliției" este momen
tul să ne reamintim că, în- 
vingînd greutățile inerente în
ceputului de drum, cadrele 
de miliție, provenite din rindu- 
rile clasei muncitoare, țără
nimii, intelectualității, îndru
mate și conduse în per
manență de portid, și-au con
sacrat întreaga putere de 
muncă îndeplinirii sarcinilor 
încredințate, au dovedit in 
orice împrejurore incită con
știință politică, devotament 
și spirit de sacrificiu în lup
ta cu elementele dușmănoa
se, reacționare și retrograde, 
care încercau să lovească în 
cuceririle revoluționare ale 
poporului, în ovația noastră 
națională, in avutul personal 
al cetățenilor. Sînt numeroase 
actele de eroism dovedite 
de-a lungul anilor de ofițe
rii și subofițerii de miliție, 
care au înțeles să-și înde
plinească' în orice împreju

Moment crucial in istoria
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miei naționale secătuită 
de război.

Conferința Națională a 
Partidului Comunist Român, 
din octombrie 1945, a pus 
în fața siderurgiștilor hu- 
nedoreni sarcini de mare 
importanță, repunerea în 
funcțiune a celor cmci fur
nale fiind cea mai urgen
tă, în vederea creșterii 

•producției de metal a țării, 
înfăptuind cu abnegație ho- 
târîrile adoptate de Confe
rință, siderurgiștii au des
fășurat o muncă susținută, 
ou învins greutăți, ou re
organizat producția și au 
sporit-o necontenit.

Nevoile crescînde de 
metel ole economiei națio
nale, vastul proces de re
construcție a țării lansat 
de? Partidul Comunist Ro
mân, impuneau măsuri 
pentru creșterea rapidă a 
producției de oțel. Capaci
tatea oțelăriei devine ne
satisfăcătoare, deși în anul 
1949 — primul an de eco
nomie planificată — se ob
ține o producție de 104 000 
tone. Se modernizează 
cuptoarele existente și în 
1951 se ajunge la o pro
ducție de 155 000 tone.

Primul plan cincinal 
1951—1955, adoptat de 
Congresul al Vll-lea al 
P.C.R., planurile cincinale 
care i-au urmat : 1956—
1960 și 1961-1965 au sta
bilit cu claritate programe 
prioritare de dezvoltare si
derurgiei, în lumină hotă- 
rîrilor adoptate de congre
sele Partidului Comunist 
Român, care aii avut loc 
în perioada respectivă. Rea
lizare de prestigiu a poli- 

rare, cu bărbăție și curoj, 
cu înalt devotament comu
nist ordinele și misiunile 
încredințate.

Lucrătorii miliției din jude
țul Hunedoaro, sub îndru
marea și conducerea perma
nentă a organelor și organi
zațiilor de partid, își mobi
lizează toate eforturile in 
vederea perfecționării meto
delor și formelor de pre
venire și combatere a orică
ror fapte antisociale. Acțio- 
nind în strinsă colaborare și 
conlucrare cu celelalte or
gane de stat, cu factorii edu
caționali, beneficiind de

DE ZIUA MILIȚIEI 

din Hunedoara
ticii partidului de indus
trializare socialistă o țării, 
Combinatul siderurgic Hu
nedoara s-a bucurat an de 
an de investiții tot mai 
mari — subliniază inginerul 
Valentin Roileanu, șeful 
serviciului planificare. Drept 
urmare, s-au construit rînd 
pe rînd trei furnale de 
mare capacitate, opt cup
toare Siemens-Martin în 
noua oțelărie, aglome- 
rotorul nou, grupul de la
minoare, s-ou dezvoltat 
transporturile, turnătoriile, 
sectorul mecono-energetic, 
baza de materii prime, sec
țiile de reparații și prelu
crătoare, baza de labora
toare și cercetare științifi
că, cea de documentare. 
Din onuî 1965, de Io Con
gresul ol IX-lea ol Partidu
lui Comunist Român, cind 
în fruntea partidului a fost 
ales tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, începe o nouă 
ți impresionantă etapă de 
dezvoltare a combinatului, 
o etapă fără precedent, 
mai cu seamă sub aspectul 
laturilor calitative ole pro
ducției de metal.

...Din flacăra atotbirui
toarei victorii de la 23 Au
gust 1944 își trage combi
natul hunedoxean adevăra
ta rădăcină a devenirii sale 
în timp, pînă la imaginea 
vie, clocotitoare de as
tăzi, cînd se pregătește 
să-și sărbătorească secolul 
de existență. O face cu 
aleasă demnitate muncito
rească, comunistă, aducînd 
cinstire prin muncă ani
versării celor patru, dece
nii de Iq eliberarea patriei 
și Congresului al Xlll-lea 
al Partidului Comunist 
Român.

octMțâții de prevenire a 
infracțiunilor, de a împied:- 
ca săvirțirea de fapte dău
nătoare societății, mersului 
ei ascendent pe calea so
cialismului și comunismului 

„Ogoneie de securitate și 
miliție — sublinia tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu — ocțo- 
nind in spiritul legilor statu
lui nostru socialist. trebuie să 
vegheze permanent la opli- 
ccrea și respectarea strictă 
a legislației socialiste — ca 
expresie a voinței și ‘'tera
selor . întregului popor — să 
ocțloneze cu cea —oi more 
fermitate pentru preveni-ea 
oricăror încălcări ți abcteri 
de la normele ți reglemen
tările societății noastre, de Io 
reguli-e de comnețuîre so
cială. Nici o '.câca'e o le
gii să nu rominâ nepedepsită 
ți. in aceiași timp, nimeni 
să nu Se sc'cțo'c: fără să 
fie rlrovct* *.

sprijinul tot mai larg al oa
menilor muncă, ei iși aduc 
o contribuție insemnatâ la 
apărarea bunurilor obștești 
și personale, la asigurarea 
climatului de siguranță civi
că, la prevenirea octeior 
antisociale de orice fel. 
.•eghecză la respectarea le
gilor țării, asigurarea pozei 
localităților, obiectivelor eco
nomice și sociale, întărind,
in ocelași timp, combativita
tea față de elementele in
fractoare. față de manifes
tările incompotibile cu nor
mele de conviețuire stcto-—i- 
cite in societatea noastră 
socialistă. Majoritatea ca
drelor de miliție din jude
țul nostru sint exemple de 
obnegațîe ți dăruire, dove
desc o înaltă răspundere în 
îndeplinirea misiunilor încre
dințate, a îndatoririlor ce 
le revin în calitate de co
muniști și cetățeni.

Ne călăuzim în întreaga 
activitate după concepția se
cretarului general ol parti
dului, tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, în care se înscrie 
situarea pe prim plan a

- Cu prilejui cele de-a 35-a 
onnersări o creării de către 
parbd o -i.iției. ne cngo- 
jăm solemn în c‘a coman
dantului nostru suprem, to- 
vorășui Nreotae Ceausescu, 
să slujim cu profundă cre
dință ți devotament partidul 
ți poporul, să r>e îndeplinim 
cu cinste misiunile încredin
țate. să apărăm cu fermita
te cuceririle revolution o re 
de poporului nostru.

Mob-iizcțl de organele ți 
organizațiile de port'd vom 
ocțona cu intrecgc noastră 
capacitate pentru idăptu eo 
neabătuta a politicii partidu
lui ți statului, penbu a in
tim pi na cu realizări remar
cabile cea de a 40-a ani
versare a revoluției de eli
berare socială și națională, 
ontifascistă și ontiimperialistă 
și cel de-al Xlll-lea Congres 
al Partidului Comunist Ro
mân.

Col. GHEORGHE MIHAI 
șeful Miliței județului 

Hunedoara

La prășitul 
culturilor

(Urmare din pag. 1)

Este vorba de Gheorghe 
Vijdea, loan Crăciun, Eu
genia Chișoi, Gheorghe 
Bontea. Moise Perța, Vio
rica Șebu, aflați la prăși
tul porumbului și de Ște
fan Istvan, Ion Spineanu, 
Alecos Lainos, Nisior Pă- 
răianu, Amalia Perța, Du
mitru Igna, Floarea Rusu, 
Andrei Culcer ș.a. ce se 
aflau la prășitul cartofilor.

— Noi tocmai am înche
iat astăzi rebilonatul n și 
prima prașilă manuală pe 
toate cele 30 de ha cul
tivate cu cartofi — arăta 
Benone Ionescu, inginerul 
șef al C.A.P. Ruși. Așa 
că n-am deeît să-i eviden
țiez pe cei care s-au stră
duit să terminăm lucra
rea în timp optim. Sînt 
mecanizatorul Vasile Du
mitru și cooperatorii Ro- 
dica Vălean, Adam Heller
man, Iacob Kopp, Doina 
Covaci, Gheorghe Dumbu- 
leu, din brigada Ruși și 
Alexandru Iacob, Maria 
Coțag, Gheorghe Vasiu și 
Gheorghe Rus din brigada 
Ocoliș. Tot ei, împreună 
cu , mecanizatorul Mimi 
Kipren, sînt acuma în frun
tea satului la prășitul 
porumbului.

Dar, în timp ce ne 
aflam printre oamenii a- 
mintiți, ieșiți la prășitul 
porumbului pe tarlalele 
„între drumuri" și „La 
Cămin", am găsit și par
cele unde încă nu s-a in
trat cu sapa. Am aflat 
că, sînt ale lui Floarea 
Morar. Lucreția și "loan 
Tdderesr, care, ni s-a spus, 
nu vor să iasă la prășit, 
așa cum o fac toți cei
lalți oameni din sat (!).

Somnul și tulburările 
lui (III)

Pentru apariția somnului na
tura! este necesară prezența a 
trei condiții : liniște in me
diu! Înconjurător, o mono
tonie a glndirîi și — deose- 
setoât de Important — un de
zinteres aiecttv ; eu alte cuvin
te trebuie să lipsească di
versele excitații provenind din 
mediul înconjurător. creierul 
nefiind să le inter-
pretaee.

Inscsennia este ud fapt des
tul de otașaus: ia esență este 
corect să vcetxm despre tns- 

avind iz vedere că exiș
ti’ -a acest eapEtol dxfereEtțe 
de la ar-dtvid ia Htdtnd, de la 

Sfatul medicului

virea unui biberon de lapte 
readcce sgsipuL Ceva mai tir-
ttu. cam după depășirea virstei 
de 9 Tuni, aln factcri vor pro-

BefEl țmami excesiv de iubi
toare <1 proceexoaxe oau dim
potrivă). Srr.J este pertur
bat la copil și de schimba
rea mediului înconjurător 
(creșă. cămin), de intirzierea 
orei de culcare din diverse
motive (televizor, conflicte in 
familie etc.). Copilul ^știe- 
de regulă să ia măsuri împo
triva însotnmef reeurgind la 
un ^ritual de adormire- : 
prezenta nanei, sugerea de
getului. diverse jeenri de fa- 
mi£ie etc. Virstnîcu*  are foarte 
frecvent insomnii : se tre
zește mai ales centru nevoi 
fiziologice sau datorită unor 
tulburări de respirație.

Este aproape imposibil să se 
dea o definiție insomniei, 
axita v^p cit există variații 
individuale absolut normale 
in privința numărului de ore 
de somn. Pe de altă parte, 
in cazul persoanelor care se 
piing de insomnii, s-a eviden
țiat prin mijloace modeme de 
cercetare că se apreciază foar
te greșit durata somnului, de 
regulă cu o eroare de 2—± 
ore ! Acuzele acestor persoa
ne care sint obsedate de in
somnii sînt dintre cele mai 
diferite : somn scurt sau ab
sent în totalitate, trezire di
ficilă. oboseală marcată în 
timpul zile!. cu perturbarea 
activității. Este important de 
știut că in <r*».uri  în
care acuza pFincipală este 
oboseala marcată in tot cursul 
zilei, se constată că pacientul 
are un somn absolut normal, 
suferința sa tinind de fapt 
de o depresie !

Dr. CORNEL STOICA

MEMORIA PA.M1NTULUI HUNEDOREAN

Monumentul
Astăzi se împlinește o 

jumătate de veac de la 
dezvelirea statuii lui A- 
vram Iancu din halta C.F.R. 
Țebea, operă de mare va
loare artistică. Ea redă cea 
mai autentică înfățișare a 
Craiului Munților din tim
pul revoluției, cînd Avram 
Iancu avea 24 de ani.

Macheta statuii a fost 
realizată gratuit de către 
sculptorul Radu Moga, fiu 
de ceferist, profesor la Li
ceul din Brad, iar cheltu
ielile de turnare în bronz 
și execuția soclului și pie
destalului de granit au fost 
susținute de muncitorii ce
feriști de pe linia Brad— 
Arad. Soclul prezintă în 
față inscripția sobră 
„IANCU", iar în spate 
„1934“. Tot aici, pe o pla
că de bronz scrie „RIDICAT 
DE PERSONALUL DE ÎN
TREȚINERE AL INSPEC
ȚIEI L. 5 ARAD'.

La ceremonia dezvelirii 
statuii, care a- avut loc la 
10 iunie 1934, au participat 
muncitori ceferiști, delegați 
ai asociațiilor C.F.R. din 
țară și din București, lo
cuitori din Zarand, un 
mare număr de săteni din 
Țebea și comunele de pe 
Valea Crișului Alb, inte
lectuali din Deva și Arad, 
cadrele, didactice împreună 
cu elevii Liceului din 
Brad.

Fostul profesor al Li
ceului . pedagogic Arad, 
Trâian Mager, originar din 
Hălmagiu, menționează un 
errioțio.nant’-fragment din 
.alocuțiunea șefului inspec

CAI

JIUL, „CASTELUL DIN CARPAJI" 
Șl IUBIRILE LUI JULES VERNE (X) j
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Dcz raztadu-f iota, aicul- 
lindu-i toceo, nimeni nu 
putea deduce nimic..." 
(peg. 144—145); .Ce furtu
nă necunoscută a frint a- 
cest sul ei ? Nimeni n-a 
șt ut-o. La cincizeci și opt 
de ac., renunțind la activi- 
tăț-e pariziene, ’a croazie
rele marine, Jules Verne nu 
va ma: ii decit un burghez 
de A-n.ens. Robur Cuceri- 

iși pliază aripile Ne
mo rătăcitorul mărilor își 
'anseazâ ancora" (pag. 
175). .Ce comoară supre
mă area să-i scape Iw Ju
les Verne ? In acești ani 
(1386-1892) el luptă împo
triva unei disperări, pe ca
re drăgăstoasele atenții ale

SER
anturajului său nu o pot 
risipu In afara casei sale, 
simulează veselia. Acasă la 
el, devine mut, se închis
tează din nou într-o angoa
să secretă, așa cum se în
chista mereu asupra perlei 
sole, pe care o întrezărea 
Aromax, tridacnea cu valve 
gigantice. O fragede mu
tă se juca intrinsul, trage
die ole corei urme el le-o 
făcut să dispară. Moartea 
o tă'at firul unei corespon
dențe prețioase. Sirena, u- 
nlca s'renă, este îngropată 
în cimitirul de mărgean" 
(pag. 186). Și totuși, fră- 
mintărl'e și neliniștea ma
relui scriitor se aflau în 
„relatările unei prietene, 
originară din Transilvania 
și proprietara unui mic 
„castel din Carpați", am
plasat pare-se cam prin 
regiunea unde se desfășu
ra acțiunea romanului lată, 
in sfirșit, punctul esențial 
de olecare în migăloasa 
noastră cercetare: românca 
din Ardeal ! F'-'onul demn 

ției de întreținere C.F.R. 
Arad: „Nu simpla intim- 
plare sau dorința de a în
frumuseța stația au făcut 
să se înalțe aici un bust 
lui Avram Iancu. O con
știință adînc românească, o 
poruncă sufletească trecu
tă pe nesimțite din tată 
in fiu. din generație în 
generație, au făcut să se 
ridice din bronz și pe gra
nit figura celui care a sa
crificat totul pentru drep
turile neamului său ro
mânesc".

de a fi cercetat mai amă- , 
nuntit: Ane Margarete Ma- | 
derspach, fiica castelanului » 
din Iscroni, Victor Mader- | 
spach, se întoarce de la , 
Paris în 1880, după termi- | 
narea studiilor de botanis- ’ 
tică (meserie ciudată pen- . 
tni a femeie din acea vre- I 
ine), aducînd cu ea și doi ' 
butași de L-iriodendron tul- | 
pifera, acest copac enigma- » 
tic, în jurul căruia se tes | 
multe dintre iegendeie mo- ■ 
mîrlanilor din Iscroni, co- h 
pac a cărui faimă a de- < 
pășit de mult hotarele Văii J 
Jiului, și care constituie ( 
încă pentru cercetători un ' 
subiect de dispută literar- | 
științifică. .

I A L
------- il

Interesante sint .datele ' 
istorice" asupra unor amă- I 
nunte ce preced împămîn- » 
tenirea „Arborelui purtător I 
de lalele" la poalele Vil- ; 
conului. Documente mai | 
noi risipesc incertitudinea I 
ce plana asupra relațiilor J 
de prietenie a Anei Mar- | 
garete Maderspach cu Jules J 
Verne, cu care a purtat în J 
anii următori o asiduă ca- k 
-espondență, finind și un 1 
juma! în perioada 1876— ț 
1894, jurnal descoperit și | 
recuperat de la A Pave- * 
lescu, și păstrat pînă as- | 
tăzi. De unde vine însă * 
„Arborele purtător de la- | 
lele" și cum ac putea fi . 
explicată existența lui pînă | 
în zilele noastre? !

Apariția Arborelui purtă- | 
tor de lalele in Valea Jiu- J 
lui coincide cu înființarea * 
de către Victor Maderspach 8 
a primului parc dendrolo- ' 
gic (1880) pe aceste me- | 
leagurî. »
DUMITRU DEM IONAȘCU !

(Va uana) |

Programul artistic ce a 
urmat ceremoniei dezveli
rii a fost suținut de Fan
fara Atelierelor C.F.R. 
Arad, Fanfara minerilor 
Societății MICA Brad, co
rul și recitatorii Liceului 
„Avram Iancu" Brad.

Astăzi, statuia lui Avram 
Iancu de la halta C.F.R. 
Țebea, înconjurată de ron- 
douri de trandafiri și brazi, 
este îndemn la cinstirea 
unui trecut glorios și la noi 
fapte de muncă pentru toți 
cei care poposesc în preaj
ma acestei opere de artă.

TOADER DRAGOȘA 
prof. NICOLAE CRISTEA 

Țebea
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Lucrările Conferinței de la Stockholm
STOCKHOLM 9 (Ager- 

pres). — Lucrările confe
rinței de la Stockholm pen
tru măsuri de încredere și 
securitate și pentru dezar
mare în Europa se desfă
șoară. în ultimele zile, pe 
două planuri. în ședințele 
plenare a continuat, într-un 
mod mai activ schimbul de 
păreri asupra propunerilor 
aflate în atenția conferin
ței, printre care cele ale 
României. Simultan, în 
contacte și convorbiri ne
oficiale se caută o formulă 
general-acceptabilă pentru 
organizarea negocierilor șl 
începerea procesului de for
mulare a măsurilor ce ur
mează a fi adoptate pen
tru întărirea 
securității în

Propunerile 
României fac, 
re, obiectul unor aprecieri 
pozitive din partea delega-

Pentru pace
LISABONA 9 (Agerpres). 

— Sub deviza „Pentru pa
ce și viață, NU armelor nu
cleare la Lisabona s-au 
deschis, sîmbătă, lucrările 
Adunării pentru pace, or
ganizată din inițiativa Con
siliului portughez al păcii 
și colaborării. Participanții

încrederii și 
Europa.
și activitatea 
in continua-

țiilor altor state. Șeful de
legației Turciei a exprimat 
părerea că documentul pro
pus de țara noastră repre
zintă o contribuție utilă la 
activitatea ConferințeL O 
opinie similară a exprimat 
și reprezentantul Iugosla
viei, care a subliniat că do
cumentul românesc — prin 
orientarea sa fundamentală 
și prin substanța multora 
din măsurile propuse abor
dează sarcinile Conferinței 
în mod echilibrat. Șeful de
legației Greciei a scos în 
evidență ea un element 
important punctul de vede
re al țării noastre. potrivit 
căruia toate propunerile 
prezentate ia Conferință 
trebuie să fie examinate și 
că a sosit momentul să se 
treacă la o nună fază, mai 
activă și fructuoasă a lu
crărilor reuniunii. .

și dezarmare
— reprezentanți ai unor 
organizații obștești, pacifis
te. sindicale, studențești ți 
religioase — vor elabora 
un plan vizînd intensifica
rea acțiunilor mișcării pen
tru pare portugheze. împo
triva pericolului unui răz
boi nuclear.

1
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DE LA MINISTERUL EDUCAȚIEI 
Șl ÎNVĂȚĂMÎNTULUI

Ol^Q^D
■ NARUNILE UNITE. - 

intr-un mesaj odresat par- 
ticipanblor la reuniunea de 
la Londra a principalelor 
șapte țări occidentzde m- 
dustrraLiate, presed.ntele 
Adunării Generale a O.N.U. 
Jorge Mueca, s-a pronunțai 
« faiaarea relansării ne- 
gocenlor Nord-Sud. Ei a 
cerut țârilor i'-dustriolizele 
să io în co~skierare posi- 
b Etatea angajării unui dia
log Nord-Sud la nivel înalt 
— relatează agenția France 
P-esse. Jyge lllueca □ a- 
preciat că un ase^-e~eo 
gest ar fi încurajator pe 
pion international ți ar co
respunde ce-erilor ne co-e 
țările lumii a trera le-au 
formula*  in pe'spectîva a- 
cesteî 'euniuni.

■ COPENHAGA. - Con
vorbirile desfășurate la Co
penhaga intre primul mi
nistru al Danemarcei, Poul 
Schlueter, și premierul Con- 
sztndin de Stat al R.P. Chi
neze, Zhao Zițang, aflat in 
vizită oficială in capitala

daneză, s-au concentrat a- 
supra relațiilor bilaterale ți 
a problemelor internaționa
le de interes reciproc — 
'e'atează agenția China 
Nouă. A fost subliniată uti
litatea contactelor ți a 
schi-burilor de vizite dintre 
conducătorii celor două țări, 
exprimindu-se dorința co
mună de a dezvolta coope
ra-ea economică ți tehnl- 
cc-șt> ratifică dintre Dane
marca ți China.

■ LUXEMBURG. - Pre
ședintele Forumului tinere
tului din Comunitatea eco- 
nomică vest-europeană, O. 
Lavagi, a arătat in cadrul 
unei conferințe de presă că, 
in prezent, peste 4,8 mi
lioane de tineri ți tinere 
din statele membre ale Pie
ței comune nu pot benefi
cia de dreptul elementar ta 
muncă. Numai in ultimul 
an, a adăugat O. Lavagi, 
numărul acestora din țările 
C.E.E. a crescut cu o jumă
tate de milion.

i

in atenția cursanților de la Universitatea 
politică și de conducere, filiala Deva

Potrivit structurii anu
lui școlar, la 16 iunie vor 
termina cursurile absol
venții claselor a XlI-a de 
la învățămîntul de zi și 
a XIII-a de la învățămîn
tul seral, care vor susți
ne bacalaureatul între 21 
și 30 iunie. •

La 20 iunie, după ulti
ma oră de curs, încheie 
cursurile și elevii claselor 
a VTII-a. între 19 și 25 
iunie, aceștia vor depune 
fișele de înscriere în cla
sa a IX-a, care, așa cum 
se știe, face parte, îm
preună cu clasa a X-a. 
din învățămîntul obliga
toriu. Cei ce vor opta 
pentru liceele de pedago
gie, muzică, arte plastice 

decorațiuni și coregra
fie vor suține probele de 
aptitudini între 21—26 iu
nie, indiferent de numărul 
candidaților înscriși. In 
liceele în care numărul 
celpr ce vor solicita în
scrierea va fi mai mare 
decît al locurilor planifi
cate, se vor organiza pro
bele de verificare a cu
noștințelor între 2—4 ifi- 
lie, constînd în două lu- 

"crări scrise — la limba 
■ rcmână și matematică — 
din materia clasei a 
Vin-a.

La 29 iunie, după ulti
ma oră de curs, vor intra 
în vacanță preșcolarii din 
grădinițele cu program 
normal, elevii din clase
le I—VII și cei ai clase
lor a X-a. de la învăță
mîntul de zi și seral.

între 9 și 14 iulie va 
avea loc concursul de ad
mitere pentru treapta a 
doua liceală, invătămînt 
de zi și seral. Ca și pînă 
acum, la acest concurs, 
pentru învățămîntul de zi 
vor participa numai ab
solvenții promoției 1984, 
care, nu vor depăși vârsta 
de 19 ani, pînă la 15 sep
tembrie. Ceilalți absol
venți se vor putea înscrie 
în învățămîntul seral, ca
re s-a extins, față de 
anul școlar 1983—1984. eu 
5 000 locuri. Totodată, a 
crescut, treptat,- numărul 
claselor serale, care func
ționează în ture, potrivit 
programului de lucru din 
întreprinderile industria
le.

La clasele a IX-a și a 
Xî-a, cursuri de zi și se
rale, precum și la 
a XII-a, cursuri 
anul de studii se 
cheia la 15 iulie.

clasele 
serale, 
va în-

consiliul popular
AL JUDEȚULUI HUNEDOARA

PREȚURILE MAXIMALE DE MERCURIAL, 
valabile din 11 iunie 1984, ora 6

bilițe anterior.

Produsele U/M
Preț maximal 

mercurial — cal. I

Legume
— Morcov răritură 250 legătură 2,50

g/legătură
— Pătrunjel răritură 3,00

250 g/legătură
— Tomate (11^—20 VI) kg 10,50
Fructe
— Căpșuni 12,00
— Cireșe 9» 10,00

,La răstul produselor rămîn valabile prețurile sta-

Examenele de sfîrșit de an se vor desfășura după 
armă torul

Anul
Anul
Anul
Anul
Grupa de la LJ.T-L. in 20 iunie 1984;
Anul
Anul
Anul
1984 ;
Anul

program : 
I, în zilele 
n, in zilele
III. în ziua
IV, in zilele de 14—21 iunie 1984 ;

de 19—20 iunie 1984 ; 
de 13—14 iunie 1984 ; 
de 12 iunie 1984 ;

IV. mina Muncel, în ziua de 22 iunie 1984; 
IV, mina Deva, în ziua de 27.Iunie 1984 ;
IV, „Avicola" Deva, în ziua de 21 iunie

IV, I.M.C. Bircea, în ziua de 28 iunie 1984;
IV, Inspectoratul județean de interne, în 
de 19—20 iunie 1984.

• Anul 
zilele 

Activitățile au loc in sălile anunțate anterior.

buletin rutier i
S®

Nou în examinarea pentru obținerea 
permisului de conducere

Precizam într-un număr 
trecut al rubricii noastre 
că pentru obținerea per
misului de conducere este 
necesar să se susțină un 
examen. Acest examen cu
prinde o probă teoretică și 
una practică, aceasta din 
Urmă fiind de zi și noapte.

Astăzi vom continua cu 
precizări privind examina
rea teoretică. Proba teore
tică constă in completarea 
formularului anexă prin 
însemnarea cu _X“ a că
suței corespunzătoare din 
dreptul răspunsurilor pe 
care candidatul le consi
deră exacte. Sînt conside
rate greșite răspunsurile ca
re nu corespund cu cheia 
chestionarului, cele care 
prezintă ștersături și corec
turi. Candidații care în 
timpul examenului la pro
ba teoretică sînt surprinși 
copiind sau continuînd să 
se consulte între ei, vor fi 
declarați amînați, dacă sînt 
la primul examen, sau res
pinși dacă sînt la reexa
minare.

Noile chestionare conțin 
întrebări referitoare la cu
noașterea regulilor de cir
culație și de tehnică a con
ducerii specifice tipului de 
autovehicul pentru care 
candidatul dorește să ob
țină permis de conducere. 
Numărul de întrebări din 
chestionare variază în func
ție de categoria de auto
vehicul, ca și numărul mi-

care 
dea

are 3 
Noile 
între-

nim de întrebări la 
candidatul trebuie să 
răspunsuri corecte pentru a 
fi declarat admis.

Fiecare întrebare 
variante de răspuns, 
chestionare conțin
bări care nu au numai un 
răspuns corect, așa cum 
conțineau chestionarele de 
pînă acum, ci două și trei 
răspunsuri corecte, după 
cum există și întrebări ca
re nu au nici un răspuns 
exact. întrucît siguranța 
circulației depinde, în ulti
ma instanță, de comporta
mentul pe care-1 au toți 
participanții la trafic, fie
care din noile chestionare 
conțin și întrebări referi
toare la normele conduitei 
preventive.

CUNOAȘTEȚI RĂSPUN
SUL ?
1-084. Ce obligații aveți 

cînd observați că la colțul 
unei străzi traversează pie
toni, deși în acel loc nu
este o trecere semnalizată. .

a) să reduceți viteza și să |
circulați cu atenție pentru J 
a nu lovi pietonii ; i

b) să faceți semn pietoni
lor că nu au voie să tra
verseze prin acel loc ;

c) să vă continuați dru
mul, întrucît nu aveți nici 
o
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obligație.

MILITIA JUDEȚULUI 
hunedoara 

Serviciul circulație

IwI*I*I

ÎNTREPRINDEREA DE STAT PENTRU 

CREȘTEREA Șl ÎNGRĂȘAREA PORCILOR 
ORĂȘTIE

ÎNCADREAZĂ:

• muncitori pentru creșterea și îngrășarea 
porcilor

• 2 electricieni bobinatori

• 2 fochiști centrale termice

• 1 electrician auto.

U. F. E.T. ORĂȘTIE

ÎNCADREAZĂ

• SORTATORI pentru masa lemnoasă la 

depozitul final Orăștie.

DIRECȚIA COMERCIALĂ JUDEȚEANĂ DEVA 

ANUNȚĂ

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

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

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

Fm.ca""
publicitate

V I N Z A R I

• Vînd chitară electrică, 
marca Hofner. informații 
Reitz Martin, str. 23 August, 
nr. 16. Orăștie, telefon 47021.

(c. 2)
• Vînd convenabil aparta

ment trei camere, confort I. 
Deva, telefon 28014. (936)
• Vînd urgent Dacia 1300. 

Familia Stanciu, Simeria Ve
che, nr. 109, după orele 17,00.

• Vînd Dacia 1100, stare

perfectă și Drtijba 4. Deva, 
telefon 13732, orele 16—20.

(979)
• Vînd Dacia 1 100. Hune

doara, telefon 14657, orele 
19—21. (1000)

O Vind Skoda S100. Brad, 
strada Vînătorilor, nr. 22.

(999)

PIERDERI

• Pierdut legitimație de ser
viciu, pe numele Nandra Ro
mulus, eliberată de I.R.E. O 
declar nulă. (1001)
• Pierdut legitimație de ser

viciu, eliberată de întreprin
derea „Vidra*  Orăștie, pe nu
mele Tîrziu Sofia. O declar 
nulă. (c. 1)
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