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Industrializarea — pivotul dezvoltării 
economico-sociale a patriei

• 36 de ani de la naționalizarea 
principalelor mijloace de producție •

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a plecat la Moscova pentru a participa 
la lucrările Consfătuirii economice 

la nivel înalt
a țărilor

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a 
plecat luni după-amiază 
la Moscova pentru a par
ticipa la lucrările Consfă
tuirii economice la nivel 
înalt a țărilor membre ale 
Consiliului de Ajutor E- 
conomic Reciproc.

Conducătorul partidului 
și statului nostru este în
soțit de tovarășii Constan
tin Dăscălescu. membru al 
Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim-

membre ale
ministru al guvernului Re
publicii Socialiste România, 
Emil Bobu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., 
Ilie Verdeț. membru al 
Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., ion Stoian. membru 
supleant al Comitetului 
Politie Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., loan 
Totu, membru supleant al 
Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al gu
vernului, Ștefan Bîrlea, 
membru supleant al Corni-

C.A.E.R.
telului Politic Executiv ai 
C.C. al P.C.R.. președinte
le Comitetului de Stat al 
Planificării, de consilieri și 
experți.

La plecare, pe aeropor
tul Otopeni, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost 
salutat de tovarășa Elena 
Ceaușescu, de tovarășii 
Iosif Banc, Lina Ciobanu, 
Ion Coman. Nicolae -Con
stantin, Ion Dincă, Ludovic 
Fazekas, Alexandrina Găi
nușe, Manea Mănescu, Paul 
Nicuiescu, Constantin Ol-
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După mărețul act al eli
berării patriei, de la 23 Au
gust 1944, Partidul Comunist 
Român și-a asumat misiu
nea istorică de dezvoltare 
fără precedent a țării deve
nită liberă și independentă, 
de promovare largă a prin
cipiilor socialiste în toate 
domeniile vieții economice 
și sociale, in prim-planul 
politicii sale, partidul nostru, 
încercat in lupte grele, a 
situat cu consecvență indus
trializarea țării, ca factor de
terminant al evoluției celor
lalte sectoare. S-a trecut 
cu hotărîre la reconstrucție,' 
la edificarea noii orînduiri. 
Națiunea întreagă a urmat 
cu nestrămutată credință în 
izbindă partidul, a răspuns 
cu entuziasm la chemările 
sale revoluționare și victorii
le au venit în mod logic, 
firesc,' conferind României, 
noi dimensiuni economice și 
sociale.

Una dintre cele mai mari 
victorii ale anilor imediat 
următori ai eliberării pa
triei a fost consemnată la 
11 Iunie 1948, cînd — la în
demnul partidului și prin vo
ința unanimă a poporului — 
au fost naționalizate princi
palele mijloace de produc
ție industriale, bancare, de 
transporturi și comerciale, act 
cu semnificații profunde pen
tru dezvoltarea ulterioară a 
industriei românești, a în
tregii economii naționale. 
Eliberat pentru totdeauna de 
exploatare, devenit pe deplin 
proprietar, producător și be
neficiar a! tuturor valorilor 
materiale și spirituale, po
porul român s-a înrolai cu 
întreaga sa ființă și ener
gie creatoare în vasta ope

ră de construcție socialistă 
a patriei.

Naționalizarea a deschis 
sigur și ireversibil calea con
solidării relațiilor de pro
ducție socialiste, a industria
lizării echilibrate a tuturor 
zonelor țării, a progresului 
și dezvoltării multilaterale a 
patriei. Pe harta economică 
a României au apărut indus
trii noi, obiective modern uti
late, care au sporit an de 
an forța economică a țării.

In mersul său viguros pe 
drumul socialismului victo

rios deschis de revoluția de 
eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialis- 
tă, de la 23 August 1944, a 
apărut un nou și important 
punct de referință — Congresul 
al IX-lea al Partidului Co
munist Român—, care a mar
cat trecerea României în 
cea mai fertilă epocă a isto
riei sale - Epoca Ceaușescu, 
marcată de împliniri fără 
precedent pe toate planurile 
activității economice și socia
le în patria noastră.

în această perioadă și 
județul Hunedoara a cunos
cut cele mai spectaculoase 
metamorfoze. Alături de ve
chile unități economice, na
ționalizate la 11 Iunie 1948, 
care s-au dezvoltat și mo

dernizat, au apărut, la in
dicația și din inițiativa per
sonală a secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o serie 
de noi obiective industriale, 
care au asigurat creșterea 
considerabilă a forței eco
nomice a județului nostru, 
Hunedoara fiind azi unul 
dintre cele mai puternic in
dustrializate județe ale țării. 
Aici s-au construit, în ulti
mele două decenii, C.T.E. 
Mintia, I.M.C. și I.L. Deva — 
unități considerate între cele 
mai mari din țară, în ramu
rile respective —, un nou 
combinat siderurgic la Co
lan, două furnale de mare 
capacitate, o oțelărie elec
trică, trei laminoare de sîr- 
mă și două de semifabricate 
și o fabrică de oxigen la 
C. S. Hunedoara, iar mai a- 
proape^ în timp — întreprin
derile de tricotaje din Hune
doara și Petroșani, fabricile 
de încălțăminte din Hune
doara și de mobilă din Pe- 
trila, țesătoriile de mătase 
din Deva și Lupeni, între
prinderea de confecții din 
Vulcan, care asigură locuri 
de muncă pentru mii de 
femei din localitățile respec
tive.

Cei 40 de ani ai libertă
ții patriei, cei 36 de la na
ționalizarea principalelor mij
loace de producție și cu 
deosebire anii de după Con
gresul al IX-lea al partidu
lui și-au pus amprenta - 
prin prisma accentuării an de 
an a industrializării țării — 
și asupra condițiilor de 
muncă și de trai ale poporu
lui. Construindu-se noi o- 
biective industriale, s-au creat

(Continuare în pag. a 2-a)
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CAMPANIA AGRICOLĂ DE VARĂ

Urgenfe în agricultură
De la Comandamentul județean pentru coordonarea 

activității în agricultură

Comandamentul județean pentru coor
donarea activității in agricultură a ana
lizat ieri mersul lucrărilor agricole, în si
tuația specifică impusă de condițiile 
meteorologice din ultimele săptămini, care 
au dus la întîrzierea lucrărilor, la pro
ducerea unor pagube prin inundații, grin
dină, atacuri ale unor dăunători.

O dată cu stabilizarea vremii, se 
impun măsuri excepționale în toate lo
calitățile și unitățile agricole pentru fo
losirea cu maximum de randament a 
fiecărei ore bune de lucru în cîmp, pen
tru asigurarea obținerii unor producții a- 
gricole bune in acest an. Sintetizăm, mai 
jos, principalele direcții de acțiune sta
bilite de comandament.

însamInțari:a run roii
SUPRAFEȚELOR SI ÎNCHEIEREA 

PLANTARII LEGUMELOR ÎN CÎMP
• Să se acționeze eu hotărîre pentru 

semănarea tuturor suprafețelor eliberate 
prin recoltarea mesei verzi, a suprafețelor 
care au fost calamitate prin inundații, 
grindină sau atacuri de dăunători • Să 
fie încheiată plantarea tuturor legumelor 
în cîmp • Să se completeze toate golu
rile din culturi cu porumb, fasole, legume 
etc.
LA ÎNTREȚINEREA CULTURILOR — 

TOȚI LOCUITORII SATELOR !
• Să fie organizate ample acțiuni la în

treținerea culturilor prăsitoare, prin re
partizarea acestora pe familii, pe co
lectivele de muncă din unitățile econo
mice și sociale din localități, pe școli,, 
astfel incit toți locuitorii satelor să fie 
prezenți în cîmp • Atenție maximă să 
fie acordată păstrării densității culturilor

și efectuării unor prașile de calitate • Să 
se treacă la smulgerea manuală a bu
ruienilor mari și a rapiței din lanurile de 
cartofi, sfeclă etc.
FURAJELE — GRABNIC RECOLTATE 

ȘI 1 RANSPOKTATE DIN CÎMP f 
r Timpul înaintat impune ca in aceas

tă săptămînă să se termine coasa întîi 
la trifoi și lucernă • Ziua să se lucreze 
ta cositul și uscatul furajelor, noaptea 
la transportat și depozitat în fermele 
zootehnice • Să se extindă practica ames
tecării cu paie a furajelor mai umede și 
a realizării de semifînuri • Cu maximă 
grijă să se realizeze cîntărirea și depo
zitarea furajelor, asigurarea integrității 
acestora pînă Ia iarnă.

PREGĂTIREA CAMPANIEI 
DE RECOLTARE A PAIOASELOR
• Să se verifice încă o dată calitatea 

reparațiilor și starea tehnică a combine
lor de recoltat, preselor de balotat și mij
loacelor de transport • Să fie pregătite și 
instruite formațiile de lucru • Să se pre
gătească de pe acum spațiile de depozitare, 
să fie curățate și dezinfectate magaziile.

MAXIMA GRIJA ZOOTEHNIEI
• Să se urmărească zilnic situațiile 

animalelor aflate pe pășuni și în taberele 
de vară • Să se asigure pășunatul rațio
nal, buna furajare și odihna animalelor • 
Cu deosebită grijă și răspundere să fie 
îngrijiți vițeii, să fie scoși în padocuri 
cu umbrare, unde să se asigure fura
jarea și alimentarea cu apă • Să se ac
ționeze pentru impulsionarea preluării 
produselor agricole conform prevederilor 
Programului unic.

Otelul de Hunedoara în „Epoca Ceaușescu"
„Să modelăm nu numai oțelul, ci și omul ! Să dăm 

și oțel de calitate, dar să făurim și omul înaintat al so
cietății socialiste multilateral dezvoltate, omul societății 
comuniste I".

Sini cuvinte-chemare, cu- 
vinte-îndemn, pe care se
cretarul general al partidu
lui nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, le-a rostit în fa
ța siderurgiștilor hunedo- 
reni acum zece ani, cu oca
zia vizitei de lucru efectua
te pe platformele cu foc 
nestins ale Hunedoarei, 
platforme care ard pentru 
metalul românesc de un se
col întreg.

Spre lauda lor, plămădi- 
torii oțelului hunedorean, 
colectiv-Erou al Muncii So
cialiste, au înțeles cum se 
cuvine semnificația îndem
nurilor secretarului general 
al partidului : oțel nou, om 
nou, calitate superioară. A- 
cesta este crezul acțiunii lor 
de zi și noapte în toate

NICOLAE CEAUȘESCU

secțiile și uzinele, la fie
care loc de muncă.

— Cu întreaga noastră 
capacitate politică, organi

1 T* 188Ă * CEIMTE RIABUL * 1886 *
SIDERURGIEI HUNEDORENE

zatorică, tehnică acționăm 
pentru a transpune în prac
tică și a împlini indicații
le date aici, la fața locu
lui, cu ocazia celor patru 
vizite de lucru pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu 
le-a făcut în combinatul 
nostru de cînd se află în 
fruntea partidului și a 
României socialiste — spu

nea subiriginerul lacob To- 
plician, secretarul comite
tului de partid ps combi
nat. Punind mai bine în va
loare capacitatea și crea
tivitatea tehnică a colecti
vului nostru, a celor peste 
8 000 de comuniști, numai 
anul trecut am reușit să 
asimilăm 70 noi mărci de 

oțel și tipodimensiuni de 
laminate, toate necesare in
dustriilor de vîrf ale econo
miei naționale. Pentru că 
este un adevăr: ..Oțelul de 
Hunedoara" și-a dobîndit 
adevărata strălucire în anii 
înmânuncheați organic unei 
epoci de referință — „Epo
ca Ceaușescu". Oțel obiș
nuit, oțel carbon, oțel car

bon de calitate, oțel slab 
aliat, oțel microaliat, oțel 
aliat cu crom, nichel, mo
libden, oțel înalt aliat, oțel 
refractar, oțel inoxidabil - 
iată drumul ascendent spre 
înalta calitate parcurs de 
oțelul hunedorean, mai cu 
seamă de la Congresul al

IX-lea al partidului. Cu o 
precizare: noile mărci de 
oțeluri au caracteristici fi- 
zico-mecanice superioare, 
sînt de o aleasă puritate, 
rezistente la coroziune și 
temperaturi înalte, fiind

GH. I. NEGREA

(Continuare în pag. a 2-a)

Pe ogoare - puternică mobilizare 
de forțe mecanice și umane

în unitățile din Consiliul 
unic agroindustrial Orăș- 
tie, prima prașilă mecani
că și manuală la sfeclă și 
cartofi s-a încheiat pe în
treaga suprafață semănată 
cu aceste culturi. In aceste 
zile se lucrează, cu puter

C.U.A.S.C. ORĂȘTIE

nică mobilizare de forțe, la 
întreținerea porumbului, la 
recoltarea și însilozarea fu
rajelor masă verde. La ni
vel de consiliu unic, pînă 
duminică seara au fost pră
șită mecanic mai mult de 
1 500 ha, iar prașila ma
nuală s-a efectuat pe circa 
600 ha. în multe unități — 
C.A.P. Turdaș, Pricaz, O- 
ră.știe și altele — so. află în 
desfășurare cea de-a Il-a 
prașilă mecanică a porum
bului.

Dumitru Petre, inginerul 
șef al Cooperativei agrico
le de producție din Mărti- 
nești. ne spunea :

— Lucrarea cea mai im
portantă a acestei perioa
de este prășitul porumbu
lui. activitate care cunoaș

te o puternică mobilizare 
de forțe mecanice și uma
ne. Mecanizatorii Ghleor- 
ghe Coman și Gheorghe 
Goci au încheiat prima 
prașilă mecanică la cele 
153 ha cultivate cu po
rumb.

— Care este stadiul pra- 
șilei manuale la această 
cultură ?

TRAIAN SONDOR

(Continuare in pag. a 2-a)
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(Urmare din pag. 1) decenii de ia actul istoric 
al eliberării pot'iei ți de

" 2mai multe locuri 
iar familiile au beneficat de 
mai multe bunuri 
și spirituale, 1 
cu succes țelul 
al politicii p. 
tru — c'ește’ea 
trai al int-egul

Aniversînd ce 
de la națio 
palelor mijlo 
industriale, 
transporturi 
într-un climat de 
efervescența pc'it 
suflețitoare angaji 
tică, revoluționară, ge 
apropiata anîversc'e a p

CREȘTEREA PRODUCȚIEI INDUSTRIALE 
A JUDEȚULUI

- 100%
- 600,1%
- 1 120%
- 1 560%

1950
1965
1975
1983
In anul 1983, județul Hunedoara a 

lizat întreaga producție a anului 1950 in 
23 DE ZILE Șl ȘASE ORE.

I*
DINAMICA UNOR IMPORTANTE 

PRODUSE ALE JUDEȚULUI

1948 1965 1983
CĂRBUNE (mii tone) 1 847 5 836 10 359
OȚEL (mii tone) 70 2 294 3 696
FONTĂ (mii tone) 79 1 429 2 581
LAMINATE (mii tone) 64 1 442 2 601
ENERGIE
ELECTRICĂ (mil. kWh) 126 2 367 8 255

I.IW.C. Deva — unitate industrială tinără (a împlinit ÎS 
ani la 1 iunie a.c.). reprezentativă a anilor construcției so
cialiste în județul Hunedoara.

In foto : aspect dintr-o secție fruntașă — cea de tu
buri premo..

DEZVOLTAREA FONDURILOR FIXE
Aplicînd consecvent politica partidului de 

dezvoltare și modernizare a industriei, de do
tare a unităților economice cu mașini, utilaje, 
instalații și echipamente de înaltă tehnicitate,

VALOAREA FONDURILOR FIXE
de care dispunea industria județului la sfîr- 

situl anului 1983 era de
2,7 ORI 

mai mare decît în 1970.
Azi, valoarea fondurilor fise ce revine pe 

fiecare om al muncii din industria județului 
însumează peste 455 000 iei.

politicii

de in- 
ci țării,

NOI LOCURI 
DE MUNCĂ

Datorită 
consecvente a parti
dului nostru 
dustrializare 
în județul Hunedoara 
s-au creat în perioa
da 1950-1983 un nu

măr de
77 900 NOI LO

CURI DE MUNCĂ, 
în majoritatea unită
ților industriale și cu 
deosebire în cele nou 
construite.

în județ ființează 
la această dată 19 li
cee industriale în 
specialitățile de bază 
ale industriei.

SPORIREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII

1965 - 100%
1975 - 172,3%
1983 - 271,6%
De menționat că ritmul de creștere a pro

ductivității muncii devqnsează mult ritmul de 
creștere a producției industriale.

C.S. Hunedoara. Secția chimică — una din marile realizări din anii socialismului.

CAMPANIA AGRICOLA DE VARĂ
■

Pe ogoare - puternică mobilizare 
de forțe mecanice și umane
(Urmare din pag. 1)

— Avem în fiecare zi la 
sapă un număr mare de 
cooperatori, astfel că, pînă 
în prezent, au fost prășite 
mai mult de 80 ha. Printre 
cei mai harnici i-aș men
ționa pe Maria Călugăru, 
Băluca Lăzărescu, Ana Bo- 
dea, loan Mirescu și alții. 
Dacă vremea ne permite, 
în cîteva zile vom încheia 
lucrarea.

Cooperativa agricolă de 
producție din Jeledinți are 
semănate cu porumb 132 
ha. Toată suprafața a fost 
erbicidată și nu prea este 
buruiană în culturi. Con
ducerea unității — în lu
mina indicațiilor și orien
tărilor cuprinse în cuvîn- 
tarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, și a 
chemărilor din Hotărîrea- 
Apel a plenarei Consiliu
lui Național al Agricultu
rii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Gospodări
rii Apelor — a considerat 
că este bine venită și 
întreținerea mecanică și 
manuală a porumbului. 
Astfel, s-a organizat o pu
ternică mobilizare de forțe 
la efectuarea acestei lu
crări. loan Niculescu și Io
sif Vincze au efectuat pra- 
șila mecanică pe toată su
prafața și în urma lor au 
muncit un mare număr de 
cooperatori cu sapa. Prin
tre primii care au ieșit la 
lucru în cîmp se numără 
Edita Zudor, Estera Egri, 
Dorina Vandu și alții.

La Cooperativa agricolă 
de producție din Beriu, dis

cutăm cu loan Manolescu, 
inginerul șef al unității, 
care ne spune:

— Suprafețele cultivate 
cu sfeclă și cartofi le-am 
prășit mecanic și manual 
de două ori. Din cele 97 
ha semănate cu porumb, 
am prășit mecanic peste 90 
ha — lucrare ce o efectu
ează loan Murgoi — iar 
manual peste 50 ha. în a- 
ceste zile sînt în desfășu
rare lucrări de întreținere 
a culturilor de legume. Me
canizatorul Ioan Simileana 
a efectuat erbicidarea ră- 
dăcinoaselor.

— Unitatea agricolă din 
Beriu a avut semănată cu 
furaje masă verde o mare 
suprafață de teren; care 
este stadiul recoltării a- 
cestora ?

— Miercuri am încheiat 
strîngerea și însilozarea se
carei — lucrare efectuată 
de mecanizatorii loan Su
san, Iosif Rîpaci, Petru Pa- 
raschiv și Cornel Paras- 
chiv. Cantitatea însilozată 
se ridică la peste 200 tone.

în Consiliul unic agro
industrial Orăștie, la re
coltarea furajelor lucrează 
cinci formații. Formația 
care muncește la Asociația 
economică intercooperatis- 
tă din Beriu a însilozat 
pînă în prezent circa 400 
tone secară și orz masă 
verde, iar cea care acțio
nează la C.A.P. Căstău a 
realizat circa 250 tone. La 
C.A.P. Turdaș și Pricaz se 
află în desfășurare prima 
coasă la lucernă șî trifoi, 
lucrai-e la care iau parte, 
de asemenea, un mare nu
măr de cooperatori.

Oțelul de Hunedoara 
în „Epoca Ceaușescu1*
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destinate aeronauticii, ener
geticii nucleare, electronicii 
și electrotehnicii, fabricării 
cordului metalic pentru an
velope, forajului la mari a- 
țlîncimi, rulmenților grei, 
lanțurilor navale, osiilor 
pentru vagoane de metrou
— oțel care pînă nu demult 
îl importam cu mari efor
turi valutare. în acest an 
jubiliar, cînd se împlinesc 
40 de ani de la eliberare, 
an în care va avea loc și 
cel de-al Xlll-lea Congres 
al partidului, iar pe vatra 
de foc nestins a Hunedoa
rei se rotunjește secolul de 
muncă în foc continuu, 
ne-am angajat să asimilăm 
alte 60 mărci de oțel și ti- 
podimensiuni de laminate 
pe care economia noastră 
națională în plină dezvolta
re și modernizare ni le 
cere.

— Ne sînt vii în minte, 
cuvintele pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ni le-a 
spus aici, în fața cuptoa
relor. Ne-a strîns mîinile cu 
căldură, ne-a îmbărbătat
— își amintește maistrul o- 
țeîar Victor Petroesc. întîl- 
nirile cu secretarul general 
al partidului au fost mo
mente unice pentru noi, in
dicațiile date — călăuză în 
munca noastră.

— Cu ocazia fiecărei vi
zite, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a ținut să fie 
prezent în mijlocul la mina
torilor — precizează ingine
rul Ionel Cîndea. A indicat 
căi pentru modernizarea la- 
minoarelor, sporirea pro
ducției la export. Prin tot 
ceea ce facem luptăm pen

tru a duce la îndeplinire 
întocmai sarcinile pe care 
ni le-a pus în față.

— Cu ocazia vizitei din 
1982, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a oprit mai în- 
tîi la noi, la oțelăria elec
trică nr. 2. Ne-a cerut sa 
producem oțel de calitate, 
competitiv. Raportăm cu 
mîndrie că ne îndeplinim 
această sarcină, oțelul nos
tru este tot mai mult cău
tat, are tot mai multă stră
lucire — ne spune maistrul 
oțelar Nicolae Avramescu.

Dar strălucirea „Oțelului 
de Hunedoara" n-a venit 
de la sine, ci din acțiunea 
încărcată de răspundere a 
slderurgiștilor, din sudoarea 
muncii lor depuse fără con
tenire pentru a împlini cu- 
vintul partidului, al secre
tarului său general, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, băr
batului din fruntea parti
dului ‘și a țării, căruia îi 
sînt profund recunoscători. 
Oamenilor care poartă cu 
mîndrie pe salopete emble
ma „C.S.H.", vîrstnici sau 
tineri, nimic nu le este mai 
presus decît ridicarea pres
tigiului siderurgiei hunedo- 
rene, a siderurgiei româ
nești.

în anul în care țara îm
plinește patru decenii de 
libertate, în anul în care 
comuniștii se vor întruni în 
marele lor Forum, sudoa
rea muncii siderurgiștilor 
Hunedoarei are strălucirea 
neasemuită a dăruirii mun
citorești, comuniste,' a pa
triotismului fierbinte, 0 iu
birii vetrei străbune — 
România, a cinstirii ce’e. 
mai glorioase epoc -Epo
ca Ceaușescu*.
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Omagiu măreței aniversări
Aniversarea a patru de

cenii de la revoluția de e- 
liberare socială și naționa
lă, antifascistă și antiimpe- 
rialistă este întîmpinată, 
în întregul județ, -prin ma
nifestări politico-educative 
și cultural-artistice de lar
gă audiență și adîncă vi
brație patriotică.

• Săptămîna cultural- 
educativă „Orăștie — vatră 
de cultură românească" 
și-a dedicat cea de-a IX-a 
ediție evenimentelor isto
rice ale anului 1984. Ulti
mele zile ale săptămînii au 
fost marcate de noi și a- 
preciate manifestări: întîl- 
niri ale publicului cu 
scriitorii Radu Ciobanu și 
Radu Selejan și cu recen
tele lor apariții editoriale 
— „Călărețul de fum" și 
„Roata fără sfîrșit" — im
presionant omagiu adus 
comemorării a două seco
le de la Răscoala condusă 
de Horia, Cloșca și Crișan; 
expoziția „Specificul artei 
populare în zona Orăștiei"; 
simpozionul „Muzica cora
lă, componentă fundamen
tală a actului de cultură" 
(la realizarea căruia au co
laborai compozitorul Mir
cea Neagu, profesorii Ana 
Fodor Bohancu, Ovidiu 
Demea); spectacolul de 
poezie și muzică tînără ; 
seara culturală „Caruselul 
bucuriei" (realizată de 
Comitetul orășenesc al 
U.T.C.). Duminică, parada 
portului popular și specta
colul din preajma caba

nei „Poenița" — susținut 
de formațiile artistice ale 
liceelor industriale nr. 1 și 
2 și ansamblurile folclo
rice ale caselor de cultu
ră din Brad și orașul 
gazdă au încheiat cu suc
ces săptămîna „Orăștie — 
vatră de cultură româ
nească".

• Ediția a Vl-a a săptă- 
mînii cultural-educative de 
la Dobra a fost marcată 
de colocviul de istorie. „40 
de ani de la revoluția de 
eliberare socială și națio
nală, antifascistă și anti- 
imperialistă", tribuna de
mocrației cu tema „Pro
gramul unic — programul 
dezvoltării economico-so- 
ciale a localității noastre" 
și de alte acțiuni politico- 
educative de rezonanță. 
Duminică — ziua încheie
rii manifestărilor s-a trans
format într-o impresionan
tă trecere în revistă a for
mațiilor folclorice, unde 
fiecare sat s-a întrecut pe 
sine în valorificarea tradi
țiilor populare. Obiceiuri
le „Măsuratul oilor" (Pane), 
„Secerișul" (Panc-Săliște), 
„Șezătoare" (Rădulești și 
Lăpușnic), obiceiul de iar
nă al laureaților de la Stîn- 
cești-Ohaba-Rădulești, gru
purile vocale din Stîn- 
cești-Ohaba, Roșcani, Mi- 
hăilești, montajul literar- 
muzical din Lăpușnic, ca 
și suita de soliști au dat 
măsura frumuseților artis
tice ale așezărilor comu
nei.

Săptămîna 
absolventului
„Promoția celei de-a 

40-a aniversări a eli
berării patriei și Con
gresului al XIII-lea al 
P.C.R.", — iată emble
ma pe care o poartă, în 
aceste zile, cei 4 000 de 
absolvenți ai clasei a 
XH-a (cursuri de zi) și a 
XIII-a (cursuri serale) 
din județul nostru. Pen
tru ei, perioada 
11—16 iunie a fost 
declarată „Săptămîna 
absolventului". Deschisă 
ieri, în cele 28 de licee 
din județul nostru, „Săp
tămîna absolventului" a 
prilejuit întîlniri ale 
elevilor cu consiliile de 
conducere ale unităților 
de învățămînt.

La Deva momentele 
emoționante și solemne 
ale adunărilor festive ca 
și serbările de sfîrșit de 
an pentru absolvenții 
claselor a XII-a vor avea 
loc vineri și sîmbătă, 
în cadrul celor șapte 
licee ale municipiului.

Cei ce poartă cu mîn- 
drie, în aceste zile, ecu
sonul pe care Stă scris 
„Promoția celei de-a 
40-a aniversări a elibe
rării patriei și Congre
sului al XIII-lea al 
P.C.R." — se angajea
ză să confirme prin 
fapte cinstea de a fi 
pornit în viață în anul 
40 al libertății patriei.

Intensă activitate 
sindicală 

în întîmpinarea 
marilor sărbători 

ale anului

In întîmpinarea marilor 
evenimente politice ale a- 
nului — aniversarea a pa
tru decenii de la victoria 
revoluției de eliberare so
cială și națională și cel 
de-al XIII-lea Congres al 
partidului — organele și 
organizațiile sindicale din 
județ își intensifică acti
vitatea, inițiind un impor
tant număr de acțiuni în 
spiritul producției și poli
tico-educative.

e La Hunedoara a avut 
loc faza pe combinatul si
derurgic a concursului te
matic încadrat în Festiva- 

- Iul național „Cîntarea 
României", la care, alături 
de cei 27 concurenți, au 
participat peste 250 de oa
meni ai muncii de dife
rite categorii.

De asemenea, aproape 180 
de cadre tehnico-ingine- 
rești, cercetători, oțelari și 
laminatori au participat la 
un reușit schimb de ex
periență care a abordat u- 
nele aspecte tehnologice 
ale producției de oțeluri 
fabricate la combinatul 
siderurgic.

• Clubul Trustului de 
antrepriză generală de con- 
strucții-montaj Deva a găz
duit dezbaterea „Pagini 
semnificative privind lupta 
C.F.R. pentru pregătirea 
și înfăptuirea revoluției de 
eliberare socială și națio
nală, antifascistă și anti- 
imperialistă din August 
1944".

• Un important număr 
de mineri șefi de brigăzi, 
maiștri, alți lucrători de 
la I.M. Lonea au partici
pat la dezbaterea organiza
tă la club, pe tema „în
tărirea continuă a discipli
nei în muncă — cerință 
majoră pentru realizarea 
sarcinilor de plan". Tot la 
club a fost organizată o 
consultație juridică „Tine
rii întreabă, juriștii răs
pund".

ÎNTREBĂRI RĂSPUNSURI
Naghy Francisc —
Condiții de tratament 
acupunctura în spații 

pentru bărbați

va : 
prin 
rezervate 
și femei există. Tratamentul 
respectiv poate fi practicat 
în cadrul fiecărei specia
lități medicale în cabinete
le și sălile de tratament 
existente.

Medicul de- specialitate 
chirurgie, cît și alți medici 
care practică acupunctura 
poț folosi spațiile exis
tente destinate asistenței 
medicale pentru specialita
tea de bază.

• Viorel Munteanu —
Băcia (Totia) : Cele sesi
zate de dv. sînt reale. 
Secția L. 5 C.F.R. Deva ur
mează ca o dată cu plata 
chenzinei a ll-a pe luna 
mai să vă achite și di
ferența de retribuție de la 
muncitor calificat la trac
torist, meserie pe care de 
fapt o exercitați.

® Silvia Ghirga - 
nedoara : La decesul 
lui, fiind încadrată în 
că, nu aveați, 
normativelor în 
dreptul la pensie de urmaș. 
Acest drept 
numai de la 
nării dv. în 
invaliditate.

Dacă este 
torul de deces în sumă de 
800 de lei, acesta trebuia

Hu- 
soțu- 
mun- 

potrivit 
vigoare.

s-a deschis 
data pensio- 
gradul II de

vorbo de aju-
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acordat de unitatea la care 
ați fost încadrată în mun
că și puteați să-l solicitați 
în termenul general de 
prescripții, de 3 ani. Pen
sia de urmaș de drept se 
acordă în cazul dv. la 
împlinirea vîrstei de 55 ani.

• S. Andromeda — Si- r 
meria. Cele afirmate în ‘ 
scrisoarea dv. se confirmă. ț 
în acest scop — răspunde r 
Consiliul popular al orașu- ’ 
lui Simeria — s-au luat 1 
măsuri ca în parcul de a- 
grement pentru copii ain 
fața Școlii generale nr. 1 
din Simeria să fie construi
tă o scenă, un amfitea
tru cu bănci, teren de 
sport etc. La ora actuală, 
într-adevăr, terenurile de 
joacă nu se prezintă la un 
nivel 
însă 
scurt 
zată 
s-au 
golurile parcului.

• Gheorghe Dușan 
Brad. Sora dv., care 
tinde pensie de urmaș, 
buie să se prezinte la 
ciul de pensii Deva,

Direcției muncii și 
sociale, cu toate 

le deține. Aici 
înde-

București
9

Astăzi începe turneul fi
nal al Campionatului euro
pean de fotbal — EURO '84. 
în premieră absolută, echi
pa națională a României 
participă la această rnare 
competiție continentală a 
fotbalului. Ca să ajungă în 
Franța, fotbalul românesc 
a parcurs un drum, lung, 
pavat piatră cu piatră, de 
către um grup entuziast de 
jucători, grup animat de 
spiritul și ambiția unui fost 
mare fotbalist, devenit, ca 
într-un vis, antrenor-jucător 
de club și antrenor al e- 
chipei naționale.

Deși titlul acestor rînduri 
conține o prezumție, o ma
re dorință — aceea ca e- 
chipa tricoloră să joace la 
Paris, deci finala ! — el ră- 
mîne în mare măsură un 
adevăr: echipa națională a 
pornit de la București spre 
Franța făcînd o... haltă la 
Hunedoara. Și, dacă Mir-, 
cea Lucescu n-ar fi bucu- 
reștean, titlul putea suna 
„Hunedoara—Paris via Bucu
rești"... Dar parcă nici n-ar 
fi exagerată această for
mulare, din moment ce an
trenorul acestei echipe pre
zente în Franța și o parte 
din însăși formația repre
zentativă au plecat acolo... 
dinspre Hunedoara. în fapt, 
echipa națională și-a înce
put drumurile europene la 
Hunedoara, unde, pe a- 
tunci, Corvinul era purtătoa
rea noului în fotbalul româ
nesc, ca idee de joc, de 
conducere a treburilor fot
balului, ca spirit și atmo
sferă, entuziasm și frenezie 
în susținerea noului ce se 
afirma pas cu pas în jocul 
noii echipe hunedorene. 
Jocul Corvinului și lansa
rea tinerilor fotbaliști hu- 
nedoreni — adevărată pro
moție de valori — au atras 
atenția asupra la fel de tî- 
nărului antrenor, jucător ac
tiv încă, conducîndu-și cu

- Paris via Hunedoara

MIRCEA LUCESCU 

competență echipa pe po
diumul campionatului. Și- 
apoi, după debutul cam 
semioficial la națională, în
tr-un meci, la Berna, fără 
importanță pentru soarta e- 
chipei, dar care a deschis 
viitorul, porțile spre nou și 
la nivelul reprezentativ in
ternațional, antrenorul Cor
vinului și al lotului a înce
put urcușul...

Bazîndu-se pe grupul 
compact craiovean, dînd 
credit deplin — în pofida 
oricăror critici — jucătorilor 
săi hunedoreni, antrenorul 
a urmat cu consecvență 
propriile principii de pre
gătire și conducere, cuce
rite pe temeiul unei bogate 
experiențe internaționale, u- 
nor acumulări teoretice și 
practice de cea mai înain
tată factură în fotbalul eu
ropean și sud-american. Cu 
o tenacitate molipsitoare 
și-a constituit și dezvoltat 
grupul de jucători și cola
boratori apți să-și asume 
și însușească maniera de 
lucru pentru1 viitorul fotba
lului reprezentativ. Rodind 
mereu jucători noi, organi- 
zînd selecții, treceri masive 
în revistă a fondului de 
jucători, jucînd oriunde și 
cu oricine, pentru a evita

apariția complexelor in fața 
adversarilor, lotul național 
s-a consolidat, s-a maturi
zat, angajîndu-se în focul 
bătăliilor din grupa în care 
se aflau Italia, proaspăta 
campioană, mondială. Sue
dia și Cehoslovacia. Drumul 
echipei României în preli
minarii a început de la șan
sa a 4-a...

La finiș, în Franța, se 
află echipa României, care 
a realizat cu hunedorenii 
Andone și Klein (autorii 
golurilor), prima victorie a- 
supra Suediei, cu Boloni, a- 
bandonat de foștii antre
nori, ca terminat pentru 
fotbalul competitiv, prima 
victorie asupra Italiei. cu 
Cămătaru — ținta criticilor 
și victima unei demoralizări 
ce risca să-l trimită în afa
ra gazonului —, marele gol 
de la Stockholm, cu Geol- 
gău din Pielești, punctul 
de la Bratislava.

lată, mari momente din 
drumul devenirii echipei 
României ca echipă euro
peană cu palmares. Un 
drum scurt în timp, da am
plu deschis spre noi punc
te cardinale ale geografiei 
fotbalistice. O poartă se 
deschide chiar azi, o dată 
cu începerea turneului EU
RO '84, și practic, poimîi- 
ne, la Saint Etienne, în 
meciul cu Spania, jucăto
rii tricolori au ocazia să a- 
dauge o nouă filă noii is
torii a echipei naționale. 
Istorie care, totuși, a înce
put la Hune<ioa-a... Și nu
mai pentru faotul că seria 
victoriilor in grupa prelimi
nară a fost deschisă aici, 
cu 3—1 în fața Ciprului. 
Dar noi considerăm că Hu
nedoara se află la începu
tul drumului sqre... Paris și 
din alte motive. Cele mai 
înainte amintite.

Succes deplin, dr-agii noș
tri Tricolori !

NICOLAE STANCIU

corespunzător. Vor fi 
reparate în cel mai 

timp. A fost reali- 
curățenia parcului și 

completat cu iarbă
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cadrul 
ocrotiri 
actele ce 
i se va stabili dacă muc- .■ 
plinește sau nu condițiile ) 
legale. ț

Cadre medicale cu înaltă calificare 
acordă consultații la Dispensarul 

policlinic cu plată — Deva
După cum’ am mai 'a- 

nunțat, în municipiul Deva 
s-a deschis Dispensarul 
policlinic cu plată. Noua 
unitate sanitară funcțio
nează într-un local de pe 
strada V. I. Lenin’, nr. 7 
(telefon 17647), cu program 
în două ture.

Medicul șef al Dispen
sarului policlinic cu plată, 
Dr. Ioan Iliescu, medic pri
mar chirurg, ne informea
ză că în cadrul acestei 
unități sanitare se acordă 
în prezent consultații. în

specialitățile : interne, car
diologie, endocrinologie, 
neurologie, psihiatrie, der- 
mato-venerice, ginecologie, 
chirurgie, .urologie, oftal
mologie, O.R.L., pediatrie 
și laborator.

în perioada următoare 
vor fi acordate consulta
ții și în specialitățile ra
diologie și stomatologie.

Consultațiile sînt acorda
te de medici primari, spe
cialiști și alte cadre medi
cale cu înaltă calificare.

DIVIZIA B3
REZULTATE : Someșul Satu Mare — Minerul Motru 0—0; 

C.F.R. Timișoara —- Aurul Brad 1—0; Metalurgistul Cugir 
— U.T. Arad 2—0; Minerul Cavnic — Armătură zalău 2—1 ; 
Steaua C.F.R. Cluj-Napoca — Olimpia Satu Mare 3—1 ; Mi
nerul Lupeni — Gloria Reșița 3—0; Rapid Arad — Ind. sîrmei
C. Turzii 1—0; C.F.R. Victoria Caransebeș Poli Timișoara
0—2 ; C.S.M. Reșița — „U“ Cluj-Napoca 0—1.

CLASAMENTUL
1. Poli. Timișoara 32 23 4 5 84—22 50
2. ,,U“ Cluj-Napoca 32 23 1 8 70—23 ■ 47
3. C.S.M. Reșița 32 19 2 11 54—26 40
4. Armătura Zalău 32 16 3 13 47—40 35
5. U. T. Arad 32 15 4 13 47—43 34
6. Aurul Brad 32 15 3 14 41—41 33
7. Olimpia Satu Mare 32 15 2 15 52—42 32
8. Ind. -sîrmei C. Turzii 32 14 3 15 36—40 31
9. Minerul Lupeni 32 13 5 14 38—44 31

10. Minerul Cavnic 32 14 2 16 47—42 30
11. Minerul Motru 32 13 4 15 35—46 30
12. Gloria Reșița 32 13 3 16 29—43 29
13. Metalurgistul Cugir 32 12 5 15 38—56 29
14. C.F.R. Timișoara 32 13 2 17 51—59 28
15. C.F.R. Vict. Caransebeș 32 12 3 17 26—62 27
16. Steaua C.F.R. Cluj-N. 32 12 2 18 40—47 24
17. Someșul Satu Mare 32 10 3 19 25—49 23
18. Rapid Arad 32 8 5 19 28—63 21

ETAPA VIITOARE : C.F.R Victoria Caransebeș — Rapid
Arad ; Minerul Motru — Ind. sîrmei C. Turzii ; Aurul Brad
— „U“ Cluj-Napoca ; U.T. Arad — C.F.R. Timișoara ; Gloria
Reșița — Someșul S. Mare ; Poli. Timișoara — Armătura
Zalău; Steaua C.F.R. Cluj-N. — C.S.M. Reșița ; Minerul
Cavnic — Metal. Cugir ; Olimpia S. Mare -- Min. Lupeni.

DIVIZIA C8

C.F.R. Simeritcj — 
compioană județeană

Cîștigînd ambele me
ciuri disputate cn Minerul 
Uricani (2—1 în deplasare 
și 3—0 pe teren propriu), 
C.F.R. Simeria. antienată 
de Liviu Adam, a cucerit 
titlul de campioană jude
țeană la fotbal și dreptul 
de a participa la baraj 
pentru prom ’area în Di
vizia C.

în ultimul joc, disputat 
duminică ia Simeria, în 
fața unui numeros public, 
ceferiștii au jucat eu mult 
aplomb, cîștigînd clar cu 
3—0, prin goiu-ile înscrise 
de Nădăstean, in minutele 
30, 53 și 88. (V. Lăzăruț,
corespondent).

★

In deschidere. Oxigenul 
Hunedoara — Preparatorul 
Lupeni (juniori), 8—1. Echi
pa Oxigenul cîștigă titlul 
de campioană județeană 
la juniori.

REZULTATE i Minerul Paroșeni — Dacia Orăștie 4—1 ; 
Metal. O. Roșu — Victoria Călân 2—0; Constr. Timiș. — Mi
nerul Ghelari 3—2 ; Metalul Bocșa — Min. Șt. Vulcan 5—1 ; 
Minerul Anina — Minerul Oraviț’a 2—0 ;■ Mecanica Orăștie — 
Mureșul Explorări Deva 2—1 ; Minerul Aninoasa — U. M.
Timiș. 4—1 ; Minerul Certej — Minerul Mold. Nouă 2—0.

CLASAMENTUL
1. Mureșul Explorări Deva 28 16 6 6 52—29 38
2. U. M. Timișoara 28 13 3 12 53—35 29
3. Mecanica Orăștie 28 14 1 13 43—43 29
4. Minerul Paroșeni 28 12 5 11 38—41 29
5. Dacia Orăștie 28 11 6 11 57—46 28.
6. Minerul Mold. Nouă 28 13 2 13 37—37 28
7. Minerul Șt. Vulcan 28 12 4 12 36—44 28
8. Metalul Bocșa 28 12 3 13 39—31 27
9. Minerul Certej 28 12 3 13 44—42 27

10. Metalul Oțelu Roșu 28 13 1 14 35—35 27
11. Constructorul Timișoara . 28 12 3 13 49—50 27
12. Victoria Călan 28 12 3 13 31—33 27
13. Minerul Anina 28 12 3 13 37—46 27
14. Minerul Oravița 28 12 2 14 38—43 ' 26
15. Minerul Aninoasa 28 10 6 12 27—35 26
16. Minerul Ghelari 28 10 5 13 31—51 25

ETAPA VIITOARE : Minerul Ghelari Minerul Ani-
noasa ; Minerul Paroșeni — Metalul Bocșa ; Mecanica O- 
răștie — Minerul Mold. Nouă; Minerul Anina — Constr. 
Timișoara ; Victoria Călan — Minerul Certej ; Minerul Ora- 
vița — Metalul O. Roșu ; Minerul Șt. Vulcan — Mureșul 
Explorări Deva ; U.M. Timișoara — Dacia Orăștie.

Meci internațional

Azi, începind de la orele 
18,00, pe stadionul „Cetate", 
din Deva se va desfășura 
meciul dintre echipele Mu
reșul Exploi ări Deva și 
echipa Szekszard — R.P, 
Ungară, din divizia B.

Miercuri, 13 iunie, e- 
chipa Szeksza-d va evolua 
la Orăștie, în compania 
unei selecționate a orașu
lui. Meciul va avei Joc 
pe stadionul „Dacia", de 
la orele 18,00.



Tovarășul Nicolae Ceaușescu a plecat la Moscova 
pentru a participa la lucrările Consfătuirii economice 

la nivel înalt a țărilor membre ale C.A.E.R.
(Urmare din pag. 1)

tea nu, Gheorghe Oprea. 
Gheorghe Pană, Ion Pățan. 
Dumitru Popescu, Grworz’r 
Rădulescu. Ștefan AndreL 
Miu Dobrescu. Mihai Gere, 
Nicolae Gîosan. Sozana 
Gâdea, Ana Murețan. Eleca 
Nae, Ioc Radu, îoo Ursa, 
Richard Winter, Sthriu 
Curticeanu. Constantin Ra
du, Gheorghe Stoica, Md 
Ceaușescu. precum și «ie 
loan Avram și loo M.

Xicolae. viceprim-miniștri 
ai guvernului.

Au fost de față E. M.

U R-S-S la B acare? t i, și

★

CcdUȘesCXl.
al Palidului Coțmmist

ticipa la lucrările Consfă
tuirii economice la nivel 
înalt a țărilor membre ale 
Consiliului de Ajutor E- 
conomic Reciproc,

L. sosirea pe-aeroportul 
Vru. jvq, unde erau arbo
rat* drapelele de stat ale 
Ror miei și Uniunii So
viet -e. tovarășul Nicolae 
Geocșesca a fost intimpi- 
nat de V. L Vorotnikov, 
membcu al Biroului Politic 
al OC. a! P.CVJS. pre

ședintele Consiliului de 
Miniștri al R-S.F-S.R., N. I. 
Rljkov, secretar al C.C. al 
P.C.U-S., N. V. Talîzin, 
membru al C.C. al P.C.U5, 
vicepreședinte al- Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., 
G. A. Kiseliov, adjunct de 
șef de secție la QC. al 
PjC-U^x, de alte persoane 
oficiale sovietice.

Erau prezenți ambasado
rul Rc-mâniei in Uniunea 
Sovietică. Traian Dudaș, 
Și membri ai ambasadei.
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Pentru soluționarea problemelor 
din Orientul Mijlociu

AMMAN 11 (Agerpres).— 
Secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar. a declarat, la 
Amman, că înrăutățirea si
tuației din Orientul Mij
lociu „ar avea cele mai 
grave implicații pentru 
pacea lumii". El a subli
niat că trebuie găsită o 
cale pentru a se aborda 
cauzele problemelor din

zona și a se incept

prăpastia ce separă 
țiile părților i-ptca

Secretarul geoem 
O.N.U. a reafirmat 
jinul Națiunilor Voit 
de drepturile inaZie 
ale poporului 
problemă care, a sp 
constituie esența a 
tul ui din . re^fiUDc

Noi luări de poziție în favoarea 
păcii și dezarmării

ROMA 11 (Agerpres). — 
Italienii resping categoric 
planurile de transformare 
a Siciliei intr-un poligon 
nuclear, ș.-a relevat în 
cursul unei conferințe de 
presă organizate la Floren
ța de Comitetul local de 
luptă pentru pace. Majo
ritatea populației din Re
giunea Toscana, au mențio
nat vorbitorii, se pronun
ță împotriva amplasării la 
Comiso a rachetelor nu
cleare americane cu rază 
-medie de acțiune.

★
BONN 11 (Agerpres). — 

Willy Brandt, președintele 
Partidului Social Democrat 
din R.F.G. și fost cance
lar federal, a declarat că 
sprijină eforturile mișcării 
pentru pace din R.F.G. de 
a organiza. în ziua alege
rilor pentru Parlamentul 
(vest-) European un ple
biscit împotriva desfășură
rii de rachete nucieare 
americane eu rază medie 
de acțiune în R.F. Germa
nia. într-o alocuțiune ros
tită la Dortmund. Willy

Brandt a afirmat că res
pinge desfășurarea rache
telor americane -Pershing* 
și „Cruise" și cheamă gu
vernul federal să stopeze 
imediat amplasarea de noi 
rachete și să le înlăture 
pe cele deja instalate.

- ★

BRUXELLES 11 (Ager
pres). — Președintele Parti
dului Socialist Flamand din 
Belgia. Kfirel van Miert. 
s-a pronunțat pentru re
nunțarea la proiectele de 
staționare a noi rachete 
nucleare americane cu ra
ză medie de acțiune pe 
teritoriul țării. Intr-un in
terviu acordat ziarului _Le 
Soire. el a apreciat că tre
buie să se pună capăt ira
ționalei curse a înarmări
lor și a relevat că Belgia 
iși poate aduce contribuția 
Ia eforturile pentru asigu
rarea păcii opunîndu-se cu 
fermitate amplasării de 
noi rachete nucleare și 
oprind pregătirile ce se fac 
în acest sens la baza mi
litară de la Flo.rennes.

■ VARȘOVIA - La 
Poznan a owt loc deschi
derea of caic a cele de-a 
54-a «<fcț» O Tirguiu" inter- 
■atâonai, ia care pa-bcipa 
34 de tari.

Țara noastră porbcpc cu 
un pai "io. propriu, avind 
• suprafață de ettxmere 
de M4 .-op

Parfiand țâr. -acstre o 
I *ost rriat de HeorjA 

bao'u p-esed -tele Căn- 
uW» oe Stat al R. P. 
Poiore ș> oe a'ze oficia- 
Etâți-

■ BELGRAD. - La Bel 
grod au out loc convor
biri intre Kiai b Sen, secre-

| tar generai d C C al 
Partidului Muncw din 
Coreea, președintele Repu- 
btx» Populare Democrate 
Coreene, și Dragoslcv Mar- 
kovîci, președintele Prezi
diului C.C. al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia — 
info'mează cgenți le Taniug 
ți ACTC S-o procedat Io

un schimb de informații 
privind activitatea celor 
dcjă partide și ou fost 
olxrdate modalitățile lăr
girii și dezvoltării relațiilor 
de colaborare frățească 
d~be Pa-tidul Muncii din 
Coreea și Uniunea Comu
niștilor din Iugoslavia.

■ BAGDAD. - Președin
tele Republicii Irak, Saddam 
Hussein, a declarat că 
Irakul acceptă propunerea 
secretarului general al 
O.N.U.. Javier Perez de 
Cuellar, de a inceta orice 
atac asupra unor obiective 
ăvile iraniene, cu condiția 
ca Iranul să procedeze in 
mod similar — transmite 
ogertio irakiană de presă 
- INĂ.

■ TEHERAN. - Președin
tele Republicii Islamice 
Iron, Aii Khamenei, a de
clarat că Iranul este gata 
să oprească atacurile a- 
supra orașelor irakiene, cu 
condiția ca Irakul să în
ceteze total bombardamen
tele asupra orașelor ira- 
niene, transmite agenția 
iraniană de presă IRNA.

Enrico Berlinguer, secretarul general 
al P. C. Italian, a încetat din viață

ROMA 11 (Agerpres). — 
Comitetul Central și Comi
sia Centrală de Control 
ale Partidului Comunist 
Italian au anunțat, cu pro
fundă durere, încetarea din 
viață. îd vîrstă de 62 de 
ani, a tovarășului Enrico 
Berlinguer, secretarul gene
ral al partidului, survenită 
13 Padova. ca urmare a

unei hemoragii cerebrale 
declanșate în timpul unui 

.miting. Corpul neînsuflețit 
al secretarului general al 
Partidului Comunist Italian 
a fost transportat luni la 
Roma, la sediul C.C. al 
P.C.I., unde va fi adus un 
Ultim omagiu celui dis
părut.

REGIONALA GAZ METAN

HUNEDOARA - DEVA

ANUNȚĂ:
începînd cu data de 15 iunie 1984 se va 

relua activitatea de verificări și revizii la insta
lațiile interioare, la toți abonații de gaze na
turale, atît industriali cît și casnici, în conformi
tate cu Normativul de gaze 1.6.-76, iar consu
matorii găsiți cu debite de gaze instalate ile
gal și instalații improvizate vor fi sancționați 
conform art. 16, lit. c, din Decretul nr. 243z 
1978, cu amenzi de la 5 000 - 10 000 lei și 
dezafectarea instalației.
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LA 13 IUNIE 1984
TRAGERE SPECIALĂ 
PRONOEXPRES

Se atribuie :
Autoturisme „Dacia 1 300“ pentru 5 
numere din primele 6 la faza a lll-a ; 
Excursii în U.R.S.S. ;
Bani — cîștiguri fixe (de 50 000 lei 
etc.) și variabile ;
efectuează 6 extrageri în 3 faze cu 

numere extrase ;
Cîștiguri suplimentare și pentru 5 și 4 

numere din 10 și cîștiguri speciale și pentru 
3 din 8, 4 și 5 din 16 ;

Se pot obține cîștiguri cumulate ; 
Cîștigurile suplimentare se suportă din 

fondul special.
Vînzarea biletelor : pînă marți, 12 iunie 

1984. Tragerea va consta din 3 faze, cu- 
prinzînd 38 numere.

C-

Q MOSCOVA - O nouă 
„familie" de combine ce
realiere „Don" a fost pre
zentată la expoziția „Se!- 
hoztehnika - 84", de Io 
Moscova. După cum pre
cizează „Ekonomiceskaia 
Gazeta", capacitatea com
binei „Don-1 200“ atinge 
6,5 kg pe secundă, în timp 
ce randamentul realizat de 
„Don 1500“ este superior 
cu 2 kg pe secundă. Ma
gazia noilor mașini este de 
6 metri cub!, în timp ce 
viteza de descărcare a ce
realelor — de 2,5 tone pe 
minut. Utilizarea transmisiei 
hidraulice și pneurile de 
joasă presiune sporesc ma
nevrabilitatea acestor com
bine, diminuind, totodată, 
efectele dăunătoare asupra 
solului. O serie de perfec
ționări tehnice au tost în
corporate și într-o altă com
bină sovietică — „Enîse: 
1 200“, construită la Kras
noyarsk.

Q VARȘOVIA. - Refer n 
du-se la rezultatele inre-

DIN ȚĂRILE
gs trate in ult'mui an de 
agricultura poloneză, agen
ția PAP relevă că anul 1983 
s-a caracterizat prîntr-un 
proces important de dezvol
tare a acestui sector eco
nomic. Venitul raționa: pro
dus de sectorul agricol a 
atins un nivel ridicat A- 
gricultura a obținui rezul
tate bune, indeosebi în do
meniul culturilor vegetale, 
unde s-a realizat o recoltă 
cu numai 2,2 la sută mc 
mică decît prevederile pe 
anul 1985. in 1983 s-cu 
realizat peste 22 milioane 
tone de cereale, aproape 2 
milioane de tone de zahăr, 
au sporit achizițiile de lap
te, legume, cartofi, pește, 
miere.

Pentru prima oară in ul
timii ani s-a stăvilit pro
cesul de folosire a terenu
rilor arabile in scopuri ne
agricole.

0 BEIJING. — O nouă 
linie pentru producerea 
frigiderelor a devenit ope-

SOCIALISTE
rotiră in cadrul fabricii de 
instalații frigorifice din ora
șul Guangzhou.

Ung dintre cele mai mari 
și moderne unități de acest 
profil din China, noua li
nie, realizată pe baza unor 
tehnofogi; de mare randa
ment, va putea produce a- 
nual circa 50 000 frigidere 
casnice cu capacitatea de 
100 litri.

Fabrica din Guangzhou 
- relevă 
Nouă — 
Uzeze anul acesta, în total, 
120 000 de frigidere 
verse capacități.

O ULAN BATOR. - Du
pă cum informează ț ' ' 
ccțio

agenția China 
urmează să rea-

de di-

publi-
„Novosti Mongolii", 

in primul trimestru a! anu
lui în curs, mai multe sec
toare industriale și-au de
pășit sarcinile de plan, în
tre acestea figurină ener
getica, chimia, prelucrarea 
metalelor, industria textilă 
și cea a confecțiilor. în an
samblu, planul producției

globale a tost realizat în 
industrie în proporție de 
103,2 la sută.

In comparație cu primele 
trei luni ale anului 1983, 
în primul trimestru din 1984 
productivitatea muncii a 
crescut în industria mon
golă cu 4,2 la sută.

Q TIRANA. - Producția 
de prefabricate pentru con
strucții a crescut, în Alba
nia, în cursul ultimilor 10 
ani, de aproape cinci ori 
— informează agenția AȚA, 
La ora actuală, în toate 
districtele țării funcționează 
unități industriale speciali
zate în prefabricate, uni
tăți ce dispun de mijloace 
mecanizate și echipamente 
moderne.

în sectorul industriei ma
terialelor de construcții se 
acordă o mare importanță 
realizării de noi produse, 
cu greutate redusă, rezisten
ță sporită și finisaje îmbu
nătățite, acționîndu-se în 
acest scop în direcția per
fecționări: tehnologiilor.
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COOPERATIVA DE PRODUCȚIE, 
ACHIZIȚII Șl DESFACEREA MĂRFURILOR 

ZAM

ÎNCADREAZĂ

• Lucrător gestionar și vînzător la ma
gazinul metalo-chimic Zam.

Condițiile de încadrare sînt cele prevăzu- 
de Legea 57/1974 și Decizia Centrocoopte

nr. 13/1972.
Informații suplimentare la telefon 108 — 

Zam.

DECES
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publicitate
ANIVERSARE

• Traian soț, Simona fiică 
urează soției și mamei, Silvia 
Sava din Deva, cu ocazia ani
versării frumoasei vîrste de 
25 ani, un călduros și sincer 
„La mulți ani (967)

• Familia îndoliată a- 
nunță cu profundă du
rere dispariția fulgerătoa
re, la numai 
a celui care 
bun fiu, frate și cumnat 

ing. DRĂGOI IOAN.
Inmormîntarea are Ioc 

astăzi, 12 iunie 1981, orele 
14, la cimitirul Popa 
Șapcă din Hunedoara.

(1M3)

33 de ani, 
a fost un
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