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La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
o delegație de partid și de stat a R.P.D. Coreene, 

condusă de tovarășul Kim Ir Sen, va face 
o vizită oficială de prietenie in țara noastră

La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, o delegație de 
partid și de stat a Repu

blicii Populare Democrate 
Coreene, condusă de tova
rășul Kim Ir Sen, secretar 
general al Comitetului 
Central al Partidului Mun? 
cii din Coreea, președinte
le Republicii Populare De

mocrate Coreene, va efec
tua o vizită oficială de 
prietenie în Republica So
cialistă România, în a 
doua parte, a lunii iunie 
a.c.
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Avîntul impetuos al industriei carbonifere

A ȚĂRILOR MEMBRE ALE C.A.E.R.

în ședința de ieri a luat cuvîntul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu

în acțiunea sa dinamică 
de reconstrucție a țării, 
imediat după actul istoric 
al eliberării de la 23 Au
gust 1944, partidul nostru 
comunist a pus accentul 
principal pe industrializa
re, în contextul căreia dez
voltarea ramurii extractive 
și în primul rînd a celei 
carbonifere avea un rol 
determinant. Valea Jiului 
asigura cărbunele — „hra
na" cea mai de preț, in
dispensabilă a industriei 
țărirf Ca urmarw de atunci 
și în continuare s-a dat o 
atenție cu totul deosebită 
dezvoltării și modernizării 
unităților carbonifere. Pe 
lingă minele vechi — Lu- 
peni și Petrila, centenare 
azi —, pe lingă minele Lo- 
nea și Aninoăsa, a apărut, 
în urmă cu aproape trei 
decenii și jumătate, o mi
nă nouă și un oraș nou — 
Uricani, s-au redeschis a- 
poi minele Vulcan și Dîlja. 
iar de cînd destinele po
porului român sînt conduse 
cu strălucire și cutezanță 
de cel mai destoinic și pre
țuit fiu al neamului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pe 
harta industrială a Văii 
Jiului și a județului Hu
nedoara au apărut minele 
Bărbhteni, Livezeni V Pa- 
roșeni, ultimele două — 
fruntașe azi pe întregul ba
zin carbonifer al Petroșa
nilor.

în paralel cu deschiderea 
de noi capacități, cele

REALIZATA EXEMPLAR. ZIDEZI

Produse chimice realizate
suplimentar,

In cuvîntarea rostită la 
plenara Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al parti
dului nostru, arăta : „O a- 
tenție deosebită trebuie a- 
cordată activității din chi
mie și metalurgie — pro
ducătoare de multe mate
riale de importanță hotărî- 
toare pentru întreaga acti
vitate economico-socială".

Iată motivele pentru care 
am efectuat, recent, o a- 
naliză a activității secției 
distileria de gudron din ca
drul uzinei cocsochimice a 
C.S. Hunedoara. Produsele 
obținute aici sînt în nu
măr dc șapte, deci nu prea 
multe, dar cu atît mai bi
ne se poate vedea cum 
acționează colectivul pen
tru realizarea sarcinilor, 
pentru creșterea eficienței.

— în primele cinci luni 
ale anului — ne-a decla
rat tovarășul Gheorghe Bo- 
drean, secretarul organiza
ției de partid a secției, 
ne-am îndeplinit toți indi
catorii planificați și am 
obținut chiar unele depă
șiri. Producția fizică tota
lă a fost depășită cu 6,6 
la sută. Se remarcă, pe pro
duse, cele 1 400 tone obți- 

vechi au fost dezvoltate și 
* modernizate, echipate cu 
utilaje și instalații de înal
tă complexitate tehnică și 
productivitate ridicată, ca
re au condus la creșterea 
continuă a randamentelor 
în abataje, a producției de 
cărbune cocsificabil și e- 
nergetic. Statul a investit 
an de an importante sume 
de' bani pentru -mecaniza
rea lucrărilor: în abataje.

pentru optimizarea activi
tății de aprovizionare teh- 
nico-materială a locurilor 
de muncă din subteran și 
a transportului cărbunelui 
spre ziuă, prin înlocuirea 
transportului discontinuu 
eu vagoneți cu transportul 
pe benzi de cauciuc și con
struirea de puțuri moder
ne cu schip. Ia majorita
tea minelor, cel de la Lu- 
peni fiind cel mai mare 
din țară.

în același timp, s-au mo
dernizat preparațiile de 
cărbune de la Lupeni și 
Petrila, s-a construit o nouă 
preparație la Coroești, iar
. —* r

de calitate
nute peste plan la smoală 
(tip A și tip E), plusul de 
360 tone la ulei creozot, 
cele 54 tone de gudron des
hidratat și aproape 8 tone 
de naftalină cristaliza
tă, realizate suplimentar. 
Doar la apa industrială 
am depășit consumul spe
cific cu 0,22 mc pe tona 
de produs finit. Acest as
pect negativ al muncii 
noastre a fost aspru criti
cat în adunarea generală 
a organizației de partid din 
luna mai a.c.

Din analiza realizării cos
turilor de producție se con
stată o economie de 25,21 
lei/tonă, ceea ce reprezin
tă o sumă importantă. Pe 
luna aprilie, economia la 
costurile de producție a 
fost mult mai mare. de 
451,05 lei/tonă, adică de a- 
proape 1 500 000 lei. Redu
cerea se datorează execu
tării într-un termen mai 
scurt a reparațiilor plani
ficate. Și încă o consecin
ță pozitivă, ce ne-a sem
nalat-o Lilian Florescu, șef 
de echipă Ia tratarea ter
mică a smoalei: „Scurtarea

MARIN NEGOIȚĂ

(Continuare în pag. a 2-a) 

pentru asigurarea utilaje
lor miniere adecvate la 
condițiile de zăcămint din 
Valea Jiului și pentru re
pararea lor au fost con
struite două unități not 
puternice. moderne —
I. U.M. și LP&R.V.E E.M., 
ambele în Petroșani.

Despre evoluția în timp 
a producției de cărbune a 
C.M.V.J.. despre dotarea 
tehnică a majorității unită
ților componente, vorbesc 
edificator cifrele din case
tele alăturate.

DINAMICA
Producția fizică de căr

bune a crescut an de an.
In 1965 producția C.M.V.J. 

a fost de 5,7 milioane to
ne de cărbune.

In 1976 a crescut la 8,3 
milioane tone.

In 1980 era de 9,2 milioa
ne tone.

In 1984 planul este de
II, 6 milioane tone.

In 1985 se prevede să 
ajungă la 14,2 milioane 
tone de cărbune.

Față de primele cinci 
luni din 1983, de la înce
putul acestui an s-au ex
tras, la nivelul C.M.V.J., 
cu peste 180 000 tone de 
cărbune mai mult.

MECANIZARE
Toate unitățile miniere 

au cunoscut procese ample 
de mecanizare a lucrărilor 
in subteran.

în întreprinderile carbo
nifere ale Văii Jiului se 
află în funcțiune 27 de
complexe mecanizate de
susținere și tăiere a căr
bunelui, 19 combine de a- 
bataj și 24 combine de
înaintare.

In cele cinci luni din 
an s-au extras cu complexe 
mecanizate cu 200 000 to
ne cărbune mai mult de- 
cît în perioada similară a 
lui 1983, iar cu combine 
de abataj — 100 000 tone 
de cărbune mai mult.

Discutînd la fața locului

DUMITRU GHEONEA

(Continuare în pag. a 2-a)

La S.M.A. Ilia, mecanizatorii revăd 
balotat paie. Instruirea pe care o conduce 
șurare a recoltării cerealelor păioase.

unele detalii de reglare și folosire a presei de 
maistrul Antoniu Lazăr va asigura buna desfa-

Foto N. GHEORGHIU

MOSCOVA 13 (Agerpees). 
— La 13 iunie, la Palatul 
Mare al Kremlinului din 
Moscova, au continuat lu
crările Consfătuirii econo
mice la nivel înalt a ță
rilor membre ale C.A.E.R.

Ședința de dimineață 
a fost prezidată, în ordi
nea alfabetică stabilită, de 
Le Duan, secretar general 
al C.C. al P.C.V., iar cea 
de după-amiază — de 
Erich Honecker, secretar 
general al C. C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de 
Stat al R.D.G.

CAMPANIA AGRICOLĂ DE VARĂ
Fiecare sătean - să participe activ 

la lucrările de pe ogoare!
Tiberiu Burza, secretarul 

comitetului comunal de 
partid, primarul comunei 
Burjuc, ne spunea :

— în acesțe zile acțio
năm cu toate forțele pen
tru însămînțarea terenu
rilor ce au fost afectate 
de revărsarea Mureșului, a 
celor de pe -care s-a strins 
recolta de masă verde și a 
celor atacate de viermele 
sîrmă. Concomitent se e- 
fectuează întreținerea cul
turilor prăsitoare. La aceste 
lucrări sînt mobilizați toți 
locuitorii comunei. Mem
brii comitetului comunal 
de partid și deputății con
siliului popular au fost re
partizați pe brigăzi, echi
pe și sate avînd sarcina 
de a ajuta la buna organi
zare și desfășurare a mun
cii pe ogoare, în așa fel 
îneît să utilizeze din plin 
fiecare oră bună de lucru.

Stăm de vorbă cu Maria 
Niculae, inginerul șef al u- 
nității :

— Am avut calamitată 
o suprafață însemnată cul
tivată cu cartofi și po
rumb. Imediat ce apele

în legătură cu proble
mele aflate în dezbatere 
aiPluat cuvîntul Yumjaa- 
ghiin Țedenbal, secretar 
general al C. C. al P.P.R.M.. 
președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular al 
R.P.M., Wojciech Jaru
zelski. prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., președin
tele Consiliului de Mi
niștri al R.P.P.

De asemenea, in ședința 
de dimineață a luat cuvîn
tul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 

s-au retras am trecut la 
reînsămînțarea suprafețe
lor respective. Pînă ieri am 
reînsămînțat 90 de hectare. 
Aș vrea să-i evidențiez pe 
mecanizatorii Teofil Suba, 
Gheorghe Peca, Virgil Tu- 
dosin. Crăciun Cioază, Iosif 
Orșa și alții care muncesc 
cu multă hărnicie și con
știinciozitate.

IN COMUNA 
BURJUC

— Cum se desfășoară în
treținerea culturilor ?

— Pînă în prezent, am 
efectuat prima prașilă me
canică și manuală pe toa
te suprafețele rămase în 
cultură. Aș vrea să re
marc modul cum muncește 
brigada de cooperatori din 
satul Burjuc condusă de 
Maria Păușeniuc, care e- 
fectuează lucrări de bună 
calitate și la timp.

Pe Ionel Costea, secreta
rul organizației de partid 
din satul Burjuc, l-am gă
sit în cîmp, la prășit.

— Cum vedeți — ne spu- 

al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România.

în ședința de după- 
amiază au luat cuvîntul 
Nikolai Tihonov, membru 
al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și Gustav Husak, 
secretar 'general al C. C. 
al P.C.C., președintele 
R.S.C.

Lucrările consfătuirii eco
nomice la nivel înalt con
ți nilă.

ne — azi sînt la sapă un 
mare număr de oameni, 
între care Irina Stana, Pe
tru Cristian, Aurelia Brăi- 
lean, Minodora Stan și 
alții.

într-o tarla cultivată cu 
porumb, din satul Tătă- 
răști, stăm de vorbă eu 
Floarea Feher.

— Cum merge sapa ?
— Bine. Mai am rîndul 

ăsta și-mi termin supra
fața ce mi-a fost reparti
zată în această tarla. Mai 
am de săpat în tarlaua de 
dincolo de Mureș.

— Singură săpați ?
— Acum da. După-amia

ză vin să mă ajute băiatul 
meu Mircea — care este 
încadrat la I.M.C. Bîrcea și 
locuiește la Deva — și fata 
Irina — economistă la fer
ma zootehnică a C.A.P. 
Burjuc.

Măriți Căldăraș — spunea 
că i-a fost repartizată o 
suprafață prea mare pentru 
prășit.^,

— Eu îs bolnavă, soțul 
meu este și el bolnav și nu 
putem săpa așa de mult.

— Bine — zice ing. Ma
ria Niculae — dar băiatul 
dumitale a cerut să-i dăm 
de sapă ?

— A cerut el, dar îi în
vățător în satul Pogănești 
și nu poate veni la lucru.

Problema a rămas să 
fie soluționată. Aflăm mai 
apoi, la primărie, că în pri
măvară fiul Mariței, Adam 
Căldăraș, a venit la condu
cerea cooperativei și a cerut 
lot în folosință personală 
în suprafață de 30 de ari, 
angajîndu-se să realizeze 
numărul de norme ce-i vor 
fi repartizate familiei. în 
virtutea acestui fapt, lui 
Adam și Mariței Căldăraș 
li s-a repartizat să pră
șească 30 ari cultivați cu 
cartofi’’și porumb. Iată 
însă că acum, cînd trebuie 
să meargă la lucru, fami
lia Căldăraș zice că nu 
poate să-și respecte anga
jamentul. Să fi uitat învă
țătorul din Pogănești ce a 
promis în primăvară ?

TRAIAN SONDOR
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cu minerii din Valea Jiu
lui despre munca și despre 
viața lor. despre modul de 
acțiune în vederea crește
rii și mai puternice a pro
ducției de cărbune, secre
tarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. spunea la marea 
idunare populară de la Lo- 
pem, din august 1979: 
,Intr-adevăr, se poate spu
ne că, in ultimii ani. in 
Valea Jiului s-au obtinut 
realizări importante— Fără 
îndoială că ceea ce s-a rea
lizat constituie un latin 
deosebit de bun, demon
strează forța și capacita
tea minerilor, a industriei 
constructoare de mașini de 
a realiza mecanizarea ne- 
esară desfășurării u n ei 
Jroducții moderne, pe ba
ra unei tehnici avansate".

Aprecierile și îndemnu- 
ile secretarului general al 

partidului i-au mobilizat 
pe mineri la muncă mai 
susținută, mai fructuoasă. 
Ei au promovat cu dărui
re și curaj în abataje noi 
tehnologii de exploatare, 
și-au perfecționat pregăti
rea profesională, stăpînind 
tot mai bine tehnica mo
dernă din dotare, iar spe
cialiștii de la I.M.P., 
I.P.C.M.C. și C.C.S.M., cei 
de la I. U. M. P. și 
l.P.S.R.U.E.E.M.P. le-au ve
nit continuu în ajutor, prin 
asimilarea, conceperea și 
realizarea unor noi mașini 
și utilaje, instalații și echi
pamente, care le fac mun
ca mai ușoară și mai pro
ductivă, conducînd la creș

terea sensibilă a producției 
de cărbune.

Tot în august 1979, la 
Lupeni, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, sublinia: „Avem 
in vedere că, pînă în 1990, 
cel puțin 60 la sută din 
producția de energie să o 
realizăm pe bază de căr
bune.- și cel puțin 80 la 
sală din cărbuele cocsifi- 
cabil pentru metalurgia din

Valea Jiul ai".

slat sardni exprese pentru 
noi — leieva inc. Gheor
ghe Marcnis, director gene
ral adjunct al CM.VJ. 
Pentru materializarea lor 
acționăm energic, pe pla
nari multiple, in strfctsă 
cont actare eu toți cei care 
concură la realizarea pro
ducției de cărbune dm Va
lea Jiului. Punem in coo- 
tinuare accentul pe deschi
derea de noi capacități mi
niere — mai apropiate in 
timp fiind cele de la 
peni-sud și Valea de Brazi 
—, pe perfecționarea teh
nologiilor in uzinele de 
preparare și construirea de 
noi preparații — sint in 
execuție cele de la Live- 
zeni și Uricani —, pe me
canizarea lucrărilor minie
re și creșterea operativită
ții in aprovizionare și 
transport, pe stabilizarea și 
pregătirea cadrelor.

Anii construcției socia
liste in România și-au pus 
puternic amprenta și asu
pra condițiilor de muncă 
și a vieții minerilor. Parti
dul nostru. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu perso
nal poartă o grijă stator

nică îmbunătățirii condiții
lor de trai ale acestui des
toinic detașament muncito
resc. Salba de unități mi
niere aliniată de-a lungul 
Jiului — de la Cimpu lui 
Neag la Petrila — și mal 
departe — pe Jieț, la Le
nea, este străjuită de blo
curi elegante, eu aparta
ment confortabile, de uni
tăți școlare, de cultură și 
sănătate, cu oaze sportive 
ți de agrement, care dau 
lumină și vigoare celor ce 
aduc la ziuă neprețuita 
hrană a industriei româ
nești — cărbunele.

Și evoluția industriei 
carbonJere In Valea Jiu
lui continuă la cote supe
rioare. Cine vine azi în 
Petroșani observă cu ușu
rință metamorfoza uriașă 
a orașului, iar dacă mer
ge la Luper.; va constata 
că orașul vechi se mută, 
îășțnd loc izbucnirii căr
bunelui spre z-uă. Șa, mai 
departe, spre Bărb&teni. U- 
ricani și Cimpu Iui Neag 
căutările după cărbune 
sint și mai asidue, oameni 
și mașini-uzioe dau con
tur nou locurilor — deasu
pra și in subsolul lor —. 
creind artere largi de ac
ces cărbunelui spre meta
lurgie și energetică, spre 
atiția alți beneficiari ca- 
re-1 așteaptă. Cărbunele a 
devenit, poate mai mult 
ca altădată, in anul 40 al 
libertății țării și al Con
gresului al XlII-lea al 
partidului, o sumgență ne
cesitate. Iar oameni har
nici și curajoși — minerii 
— ii Înțeleg și-i materia
lizează deplin menirea.

Pe cele cinci luni ale anului, cele mai bune rezultate de la I.M. Livezenl le înregis
trează brigada condusa de Mihai Bucevschi. Exploatind un complex mecanizat de sus
ținere și tăiere a cărbunelui, de construcție românească, realizează randamente de 10—15— 
18 tone/post.

In foto : schimbul condus de Aurel Leuca, Înainte de intrarea in șut.

Gnd la radio se dă bu
letinul meteorologic și auzi 
că la peste 850 de metri 
altitudine ploaia se trans
formă in lopovițc și nin- 
soc'e trebuie să știi, stima
te cititor, că fenomenul se 
cbate și asupra unor așe
zări umor e din județul nos
tra cu îndeletniciri străvechi. 
Uoo dintre aceste așezări 
este ți satul Feregi, din co
muna Ce-bol, cu oameni 
harnici, înroșiți de aerul 
tare, viaturi ți ploi, de soa
ie ți ninsoare.

In ccest sat, format din 
40 de familii, a poposit du
minică, un grup de cadre 
de conducere din moi mul
te categorii de întreprin
deri ți instituții 
octiviști de port'd, ovindu-l 
in frame pe tovarășul Radu 
Bă an, prim-secretor ol Co
mitetului județean de 
partid, președintele Comite
tului executiv ol Consiliu
lui popular județean — 
pentru o se intilni cu oa
menii satului adunați in 
sala căminului cultural, or
nată cu gust ți frumuseți 
create de simțul artistic na
tiv al femeilor de aici. Băr- 
boți și femei, tineri, virst- 
mci și copii, imbrăcați în 
portul lor poou-enesc otit 
Oe bogat ți armonios îm
podobit cu motive popu
lare. ou venit să asculte, 
să afle ți să propună, au 
venit cu inimile deschise să 
se angajeze ca și pe mai 
deporte să aducă o contri
buție. pe măsura puterii și 
dirzeniei lor recunoscute, la 
dezvoltorea satului și co
munei lor.

In cuvintul 
re a intilnirii, 
munei, Vasile 
cut o prezentare 
lității, a îndeletnicirilor lo
cuitorilor satelor, relevind 
rezultatele obținute in dez
voltarea economico-socială 
și culturală in anii con
strucției socialiste. Apoi
s-au înscris la cuvint Gheor
ghe Muntean, secretarul bi
roului organizației de bază 
de partid, învățătorul Vio
rel Muntean, animatorul 
vieții cultural-artistice, loan 
Pădurean, lucrător la sec
ția din Muncel a I.P.E.G. 
Deva, Frățilă Bistrian, Vio
rica Toma, Gheorghe Rom- 
cea, care au adus calde 
mulțumiri partidului, secre
tarului său general, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
pentru grija ce o poartă 
înfloririi multilaterale a pa
triei noastre socialiste, a 
tuturor localităților sale. 
Drept răspuns, locuitorii sa-

Produse chimice realizate
supiim intar,

(Urmare din pag. 1)

reparațiilor în secția noas
tră a făcut posibilă func
ționarea continuă a între
prinderii de aluminiu din 
Slatina, care rămăsese în 
gol de smoală".

Indicatorul producție 
marfă a fost depășit pe 
cinci luni cu aproape 10 
la sută. Ridicarea continuă 
a eficienței economice este 
o preocupare de esență a 
colectivului secției. O ma
terializează concret, prin 
faptele lor zilnice de mun
că, operatorii chimiști Io
nel Chizdianu, Victor 
Giurcău, loan Joldeș, Au
rel Bîclea și Ioan Popescu 
de la distileria primară a 
gudronului. Iordan Luca. 
Alexandru Chiș, Iulian 
Moiș, Aurel Mihăilă și Con
stantin Saliu, de lâ crista
lizarea naftalipei, Nicolae 
Ojog, Dumitru Idita și 
Gheorghe Crișan de la rec
tificarea naftalinei, Gheor
ghe Ungureanu, Crișan Po- 
joni, Gheorghe Lazăr, Cră
ciun Ciota și loan Șe.’ban 
de la tratarea termică a 
smoalei. Merită evidențiați

de calitate
și muncitorii de la întreți
nere, lăcătușii și electricie
nii care prelungesc viața 
utilajelor: Dumitru Păucea- 
nu, Vasile Răulea, Gheor
ghe Iordache, Katona Geza. 
lăcătușul A.M.C. lacob In- 
drei ș.a.

în loc de încheiere, o 
concluzie a secretarului de 
partid: „Una din marile 
probleme care stau in fața 
colectivului nostru constă 
in înfăptuirea integrală a 
planului de investiții. Vreau 
să arăt că prin volumul 
de investiții de care bene
ficiem, capacitatea secției 
noastre se va dubla. Vom 
folosi ca materie primă și 
gudronul de la Combinatul 
siderurgic din Călan. Pro
ductivitatea muncii, care 
în prezent este depășită 
cu 10,64 la sută, aproape 
că se va tripla, întrucît 
numărul de muncitori va 
crește foarte puțin. Față 
de aceste perspective, co
lectivul secției noastre este 
hotărît să se mobilizeze 
în mod exemplar pentru 
realizarea întocmai a sar
cinilor trasate de secreta
rul general al partidului".

Un muncitor-turnător cu 
miini de aur, un comunist 
de omenie iese la pensie: 
Iulian Sirbu, de la turnăto
ria I a C.S. „Victoria" Că
lan.

— Da. După 35 de ani 
de turnătorie, la aceeași 
secție, a sosit și clipa des
părțirii...

— Deci, din cei 40 de 
ani de cind patria noastră 
este liberă, ați muncit 35.

— Imi place s-o spun că 
in anii aceștia am pus și 
eu umărul, puterile mele, 
pentru ca puterea țării mele 
să se întărească neconte
nit. Mă despart de turnă
torie r— nu de muncă I — 
cu inima strinsă, cu mari 
regrete. Acum 35 de ani 
cind m-am angajat aici, la 
cinci ani după eliberare, in 
1949, era tare greu.

— Cum a fost începutul^
— Trecuse abia un an 

de la naționalizare, uzina, 
turnătoria noastră făceau 
primii pași pe drumul dez
voltării. Patronul plecase, 
dar lăsase in urma lui ne
cazuri mari și multe. Nu e- 
xistau utilaje, mașini. Mun
ca turnătorului era o mun
că manuală, istovitoare. 
Printre noi erau cițiva mun
citori comuniști care ne in-

lehm

CORNEL ARMEANU

anii 
pre- 

și o- 
Con-
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viu, antrenant și rodnic

județene.

de deschide- 
primărul co- 
Popo, a fă- 

a loca-

Munca face,
demnau cu vorba și cu fap
ta să nu cedăm, să 
dăm inapoi. Partidul 
munist Român lansase vas
tul program de reconstruc
ție și refacere a țării, a e- 
conomiei naționale. Și de 
piese turnate era mare tre
buință...

— Ce se cerea intîi 
și-ntii ?

— Oale pentru fontă și

nu 
Co-

tului Feregi depun ari de 
on eforturi susținute pen
tru creșterea producției a- 
gricole, mai ales a celei a- 
nimaliere. Anul acesta, de 
pildă, satul va livra la fon
dul centralizat al statului 
23 bovine, 50 ovine, 7 porci, 
135 bl lapte de vacă, 21 hl 
lapte de oaie, 1145 kg lînâ.

Relevind cu bucurie și sa
tisfacție că în utlimii ani 
mulți locuitori ai satului 
și-au făurit case noi, și-au 
întemeiat gospodării bune 
și frumoase, un magazin 
care îi aprovizionează cu 
necesarul de produse, cei 
care au luat cuvîntul au 
cerut sprijin în soluționa
rea unor probleme de or
din social, între care ome- 
najarea drumului dintre 
Muncelu Mic și satul lor 
pentru a putea fi practica
bil, instituirea unei asisten
țe sanitare mai aproape de 
sat, preferabil în Muncel, 
spre core gravitează un im
portant număr de oameni

*

șa Rafila lacob, președin
tele Comitetului județean 
de cultură și educație so
cialistă, loan Retegan, pro
curorul șef al Procuraturii 
județene au vorbit despre 
nevoia îmbunătățirii activi
tății politico-educative, re
voluționare, patriotice și ju
ridice, cuprinzînd toți lo
cuitorii comunei ți satului, 
cuprinderii in școală a tu
turor copiilor, perfecționa
rea cadrului în care oa
menii să cunoască opera
tiv și profund hotăririle 
partidului și legile țării, 
menținerea la un nivel ri
dicat a muncii cultural-ar- 
tistice, valorificînd cu înțe
lepciune bogatele tradiții 
de muncă, cinste și ome
nie, valorosul tezaur de va
lori culturale ale așezării.

In încheierea acțiunii a 
luat cuvintul tovarășul Radu 
Bălan, care a prezentat un 
tablou al transformărilor 
revoluționare obținute de 
poporul nostru, sub condu-

,,TRIBUNA DEMOCRAȚIEI**
in satul Feregi — Cerbâl

lucrători la mină și la00
secția I.P.E.G.-ului, îmbună
tățirea aprovizionării cu 
legume și verdețuri, cu alte 
produse, sprijinirea satului 
și a întregii comune în cu
rățarea și fertilizarea pășu
nilor și fînețelor, valorifi
carea în condiții mai bune, 
prin prelucrarea în sat, o 
laptelui obținut aici ș.a.

Prezenți la întîlnirea pri
lejuită de „Tribuna demo
crației", tovarășii loan Po
pa, director general al Cen
tralei minereurilor Deva, 
Gheorghe Sefer, directorul 
Direcției județene de dru
muri și poduri, Viorel Ră- 
ceanu, directorul general 
al G.I.G.C.L. Deva s-au an
gajat ca, pe baza unui 
studiu tehnic, să soluțione
ze, în cîteva etape, proble
mele pe care le pune dru
mul între cele două locali
tăți.

Păstrînd un pronunțat ca
racter de lucru, întîlnirea 
a căutat și a găsit căi și 
mijloace și pentru soluțio
narea celorlalte probleme 
supuse atenției de locuito
rii satului Feregi. Totodată, 
manifestarea a abordat o 
gamă largă de preocupări 
care trebuie să stea în a- 
tenția organizației comu
nale de partid, a pr,mă
riei, a școlii. In acest ca
dru, tovarășa Maria Mitro
fan, secretar al Comitetului 
județean de partid, tovară-

cerea partidului, în 
construcției socialiste, 
cum ți al obiectivelor 
rientărilor adoptate de 
greșul al Xll-lea și Confe
rința Națională. Relevind 
importantele sarcini ce re
vin județuluT Hunedoara în 
anul marilor evenimente po
litice ale anului — aniver
sarea a 40 de ani de la 
victoria revoluției de elibe
rare socială și națională, 
antiimperialistâ și antifascis
tă ți cel de-al XlII-lea 
Congres al partidului — vor
bitorul a adresat locuitori
lor satului chemarea de a 
valorifica cu răspundere și 
dăruire toate posibilitățile 
de care dispun pentru a- 
sigurarea unei părți cit mai 
însemnate de produse agri
cole pentru nevoile lor și 
predarea la fondul centra
lizat al statului a produ
selor ce le prisosesc, îndeo
sebi carne, 'apte, lînâ și 
alte produse.

„Tribuna democrației" a 
luat sfîrșit printr-un frumos 
program artistic prezentat 
de formațiile amatoare din 
sat, încheindu-se astfel in
tr-un mod reușit o acțiune 
bine organizată, care va 
avea darul să stimuleze e- 
fortul locuitorilor acestui 
sat mic dar harnic spre noi 
împliniri viitoare.

omul—OM !
unelte cu destinația lapo- 
nia, Italia, R.F. Germania, 
Iran, Polonia, Bulgaria.

„Dar un calcul, luliene, 
n-ai făcut — intervine Ga
vrila Budiu, șeful turnăto
riei I : Ce greutate au pie
sele pe care le-ai turnat in 
cei 35 de an: ? L-am fă
cut eu. lată : luată media 
pe zi, săptămină, lună, re
zultă peste 1 000 tone pe

zgură la furnale, poduri de 
turnare pentru oțelării, lin- 
gotiere, maselote, pîlnil. 
Pentru că începuse puternic 
redresarea producției de 
metal a țării. In 1951 am 
turnat postamentul furnalu
lui 2 din uzina noastră, o 
lucrare la care țin foarte 
mult. Da' ce n-am turnat ? 
Cazane pentru încălzire cen
trală, vane pentru băi, ci
lindri de laminor, corpuri 
de uși pentru toate cocse- 
rille țării... 15 ani am tur
nat batiurt pentru mașini- .

an. In cei 35 cit ai muncit 
s-au adunat mai bine de 
35 000 tone /".

— Drept să 
m-am gindit la 
tru mine munca 
tă a fost lege, 
zi am venit cu drag la tur
nătorie. Am muncit. Nu 
minte să fi fost lună 
nu-mi fac planul.

— Dar „turnătorul 
miini de aur" pleacă...

— M-am gindit la asta 
de 12 ani. Pentru că un 
bun turnător mu se face în-

nuspun, 
asta. Pen- 
bine făcu- 
In fiecare

țin 
să

cu

tr-o zi, două. Atunci mi-a 
venit in echipă un tînăr, 
Nicolae Bordea. L-am mă
surat, l-am studiat și-am 
zis : ăsta ia echipa in pri
mire cind plec. Are stofă 
de turnător, nu glumă. Așa-i 
firesc, comunist, să căutăm 
și să lăsăm în urma noas
tră oameni de nădejde.

— Dacă v-am întreba 
despre împlinirile anilor de 
muncă.

— V-aș spune cu toată 
sinceritatea că anii de mun
că au fost ani de împliniri. 
Munca la turnătorie m-a 
făcut om adevărat, prețuit 
și respectat. Dovadă stau 
distincțiile cu care am fost 
onorat, dintre care strălu
cesc „Medalia Muncii" și 
„Steaua Republicii Socialis
te România" clasa a V-a. 
Strălucesc pentru că poartă 
semnătura iubitului nostru 
președinte, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, omul Ic ale că
rui chemări și îndemnuri 
patriotice am răspuns cu 
întreaga mea putere, pen
tru ca România celor 40 
de ani de libertate, Româ
nia anului în 
loc Congresul 
partidului, să 
înfloritoare.

GH.

care va avea 
al XlII-lea al 
fie puternică,
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TINERE, TE-AI G1NDIT LA VIITOAREA MESERIE ?

Lor le revine cinstea de a
ai unei glorioase tradiții

în secția „Turnătorie’ din 
Combinatul siderurgic Hu
nedoara stăm de vorbă cu 
tag. Miron Gavriloni, res
ponsabil cu activitatea 
practică în producție a e- 
levilor școlii profesionale, 
clasa „turnă tori-forma tori’:

— Au venit astăzi la 
practică „micii muncitori ?* 
(Așa am aflat că sînt cu- 
noscuți cei 36 elevi din a- 
ceastâ clasă).

— Mai încape vorbă ? 
Uitați-i acolo, la formarea 
miezurilor și dincolo, la 
turnare. E drept, sînt greu 
de recunoscut între cei
lalți muncitori din echipe
le la care sînt repartizați. 
Dar cînd se vor întoarce 
cu fața spre noi...

Intr-adevăr, doar pecetea 
tinereții de pe chipuri ne-a 
ajutat să-i recunoaștem pe 
Nicolae Chirilă. Sorin Her- 
ban, Gabriel Pleșa, pe cei
lalți „mici muncitori’ din
tre... adevărații turnători- 
formatori din secție.

— Găsesc că nu e toc
mai potrivită această for
mulă de... cum să-i spun ?, 
delimitare I Și să vă ex
plic de ce : dacă acești e- 
levi nu ar munci așa cum 
o fac — cot la cot cu lu
crătorii din echipe — deci 
la fel ca adevărații tur- 
nători-formatori. cum s-ar 
explica notele de 9 și 10 
pe care majoritatea dintre 
ei le-au obținut la testa
rea semestrială, cum ar fi 
aiunș elevul Dan Matei la 
faza finală a olimpiadei 
celor mai buni tnrnători- 
formatorl d!n tară ?

Aspmen»a cuvinte de a- 
preciere la adresa hărniciei 
și interesului față de în
sușirea teme’nică a taine
lor viitoarelor meserii, -pe 
care le dovedesc etevii sco
lii protes!onale a L'c“ului 
industrial nr. 1 din Hune
doara, au mai fost rostite 
în ziua documentării noas-

tre și de către ceilalți res
ponsabili îndrumători ai 
practicii în producție. Cu 
căldură ne-au vorbit mun
citorii, șefii de echipe și 
maiștrii din secțiile de o- 
țelărie despre elevii Mihai 
Antonesei, Ion Ciubotăra- 
șu, Dorn Negru, Nicolae 
Martin. Dorel Napău. din 
secțiile furnale despre 
Constantin Popescu, Sorin 
Pavfl. Vasile Rat. Florin 
Toader. Comelin Dragomir. 
din uzina cocso-chimică 
despre Marius Damian, Pe- 
trică Pais—

Școala profesională 
- școală a muncii, 

a oreaătirii 
temeinice

— Uzinele și secțiile com
binatului au nevoie de 
meseriași, de tineri bine 
pregătiți — ne spunea teh
nicianul principal Nicolae 
Popa, de la compartimen
tul .jnvătămînt' al CJS.H., 
responsabil cu organizarea 
desfășurării activității prac
tice în producție a elevi
lor de la Liceul industrial 
nr. 1 din Hunedoara. Astfel, 
referindu-ne la cei 252 e- 
levi ai școlii profesionale, 
aceștia au fost repartizați, 
conform profilului în care 
se pregătesc, pe secții și 
locuri de muncă, chiar pe 
echipe. Avem, de aseme
nea, în vedere ca. prin ro
tație. ei să parcurgă toate 
etapele proceselor tehnolo
gice respective, putând ast
fel ca după absolvire să 
fie încadrați la locurile de 
muncă unde au dovedit 
rea te aptitudini.

Amănunte în legătură cu 
pos'b'lftățile de pregătire 
pentru însușirea meseriilor 
pe care le presupune acti-

Omagiu măreței aniversări

Rostul istoriei

I

fi continuatori
din 
hu

la 
Alexandru

com-

muncitorești 
vitatea de producție 
combinatul siderurgic 
nederean am aflat de 
tovarășul ing.
Vomea, director-adjunct al 
Liceului industrial nr. 1 
Hunedoara.

Această școală profesio
nală este, de fapt, conti
nuarea unei vechi tradiții 
de învățătură și muncă. 
Este școala în care s-au 
pregătit și format multe 
generații de side.-urgiști, 
oameni care prin munca 
lor au adus marel
binat hunedorean înaltul 
titlu de „Erou al Muncii 
Socialiste*, oameni care au 
făcut ca despre Hunedoara 
să se vorbească admirativ, 
cu respect în întreaga ța
ră. în multe țări ale lumii. 
De remarcat faptul că în a- 
nul școlar 1983—1984 s-a
reușit acoperirea întregii 
game de profiluri necesare 
secțiilor combinatului. Ast
fel. pe lingă cele două cla
se de prelucrători prin aș- 
chiere și, respectiv. oțe- 
lari, au fost reînființate, 
după mai mulți ani. cite 
o clasă de furnaliști, coc- 
sari. turnători, forjori-trata- 
mentiști (toate cu durata 
de un an și jumătate) și 
zidari-șamotori (un an). 
Pentru viitorul an școlar, 
numărul claselor va ajun
ge la 13: cîte două de o- 
țelari. laminatori. prelu
crători prin așchiere, cîte 
una de furnaliști, cocsari, 
turnători, sudori, forjori- 
tratamentiști, zidari-șamo
tori și mecanoenergeticieni. 
Deci, posibilitățile sporite 
de cuprindere, dar și noi 
meserii. Și cred că nu ar 
fi lipsit de interes să a- 
mintim celor ce vor păși 
în curînd pragul școlii pro
fesionale din cadrul liceu
lui nostru (și părinților a- 
cestora — între ei foști sau 
actuali siderurgiști), că de 
pe băncile acestei școli și- 
au început drumul deve
nirii lor ca buni meseriași, 
ca oameni, mulți dintre 
muncitorii, maiștrii, ingine
rii și chiar directori ai uzi
nelor Combinatului siderur
gic din Hunedoara.

FOTBALIȘTI HUNEDORENI LA EURO'84

Căpitanul Corvinului sau 
personificarea travaliului

MICHAEL KLEIN - născut
10 10 octombrie 1959, la 
Amnaș—Sibiu, student anul
11 ol Institutului de subin- 
gineri Hunedoara.

Cînd, la 11 noiembrie 
1981 debuta, la Berna, în 
echipa națională, intr-un 
meci ce nu mai conta pen
tru fotbalul nostru în pers
pectiva Mundialului spaniol 
— dor avea să conteze e- 
norm pentru împlinirile din 
vara fierbinte a lui 1984 —, 
atunci 
mari 
Mița 
trvo, 
veau _
a lui Mkcea Lucescu. Au 
trecut puțini ani și, iată, 
noua echipă, din care nu 
lipsesc hunedorenii „de la 
Berna", se afla în focul 
prime: bătălii europene,
premieră ob so Iută pentru 
fotbalul românesc. In a- 
cești oni, puțini dar denși, 
jucătorul Klein o fost per
manent prezent în focul ma
rilor bătălii de cucerire a 
locului intîi în grupa pre
liminară, de calificare la 
EURO '84. Pe parcurs, toți 
cei ce-l priveau cu rezerve 

uitat, acum ocordul 
unanim : Klein, fot ba
de mare travaliu, al 
joc nu „fură ochii" 

„vede" în realiză-

concepție despre pregătirea 
ți valorificarea posibilităților 
reale ale jucătorilor, despre 
conducerea problemelor 
fotbalului, care a vizat în 
primul rînd însușirea unei 
atitudini noi, înaintate, a 
fotbaliștilor față de ei în
șiși și față de performan
ță, de obligațiile lor privind 
performanța. Conștientiza
rea acestor elemente a ri
dicat gradul de responsa
bilitate, de asumare a răs-

mulți priveau cu 
rezerve prezența lui 
Kiein în reprezenta- 

dupâ cum la fel pri- 
întreoga nouă echipă

Pare imens, peste vreme, 
acest răstimp de patru de
cenii în care ne-am cuce
rit ți ne-am consolidat li
bertatea. Pare imens și, to
tuși, rememorarea verii fier
binți a lui 1944 ne face 
s-o simțim atit de aproa
pe I Manifestările care o- 
magiază actul revoluționar 
al eliberării sociale și na
ționale, antifasciste și anti- 
imperialiste ne dau dimen
siunea rostului istoriei in 
cultivarea tradițiilor, in e- 
ducarea patriotică — pe te
meiul cunoașterii trecutului 
glorios al poporului. Ase
menea manifestări ne îm
bogățesc mindria pentru 
inaintași, ne îndeamnă să-i 
cinstim, să ridicăm 
ramida nemuririi
— așa cum s-a 
deunăzi, in sala 
Deva, cînd sute
participau la îrrtîlnirea or
ganizată (de comitetele mu
nicipale ale U.T.C. ți de 
cultură ți educație socia
listă) cu trei dintre elevii 
Școlii de subofițeri de la 
Radna care, acum 40 de 
ani, au luptat în detața- 
mentul de la Păuliț : Ion 
Cernăianu, Dumitru Susan, 
Haralambie Munteanu.

Cine a fost la întilnire 
a ascultat înfiorat istoria 
poporului său ți nu s-a ru- 
ținat să-și șteargă lacri
mile, chiar dacă a fost pro
fesor, chiar dacă a fost 
elev. Elogiul cald adus e- 
roilor de la Păuliș, celor 
care ți-au apărat pămîntul 
cu prețul vieții, în fața u- 
nui dușman care era de 
zece ori mai numeros, a

..Pe pi- 
faima lor" 

intimplat 
„Arta" din 
de liceeni

fost o neasemuită 
dragostei de vatra 
șească. „Da, erau

lecție a 
strămo- 

de zece 
ori mai numeroși decit noi, 
dar NOI avea-m 20 de ani I 
Iar la Păuliș luptam pe pă
mintul țării noastre, luptam 
să apărăm Mureșul, să a- 
părăm Radna, să ne opă- 
răm pămintul nostru sfint. 
Noi om dovedit că pe la 
Păuliș nu se trece! Și aveam 
doar cu doi, trei ani moi 
mult decit aveți dumnea
voastră ocum. Dar luptam 
pentru a ne apăra liberta
tea, pămintul I Să n-aveți 
parte, dragi elevi, de cerul 
plumburiu pe care l-am cu
noscut noi. S-aveți parte 
doar de cerul păcii și-ol 
liniștii sub care să vă rea
lizați cele mai înaripate vi
suri I Acolo, unde au căzut 
căpitanul loan Fătu, solda
tul Gheorghe Cismațu, unde 
colegii noștri Grig ore Co- 
șotă, Petre Coandă, Con
stantin Comănescu, Dumi
tru Gheorghe, Tiberiu Iov, 
loan Motreanu... au luptat 
pină la jertfa supremă, a 
fost înălțat un impresionant 
monument. Cînd treceți 
prin preajma lui, zăboviți 
o clipă, presărați un gind 
de pioasă cinstire și petale 
de flori pentru cei care 
acum 40 de ani au fost 
răpuși în încrîncenata luptă 
pentru apărarea vetrei stră
moșești. „Azi, din jertfa lor 
cea mare/ Cresc copiii ță- 
rii-n floare/ Riurile dau lu
mină/ Visul prinde rădăci
nă/ Și tot crește și-nfloreș- 
te/ Bucuria-n ochi rodeș
te”.

MIRCEA DIACONU

OU... 
fiind 
listul 
cărui 
dar se 
rile echipei, nu poate lipsi 
din formație ! Să nu uităm 
pasele sale de gol — pen
tru Bălării la Limassol și 
pentru Geolgou la B-ati- 
slava I Fără ele—

Despre drumul pină aici, 
despre șansele echipei na
ționale, alte ginduri și griji 
personale desprindem din 
dialogul cu Mișa Klein, că
pitanul Corvinului și omul 
de nădejde, de la mijlocul 
terenului, al echipei națio
nale.

— Ce înseamnă, în an
samblu, prezența echipei 
României la turneul final 
al Campionatului euro
pean ?

— Calificarea noastră la 
EURO '84 constituie o eta
pă calitativ superioară în 
evoluția fotbalului româ
nesc. Este, dacă vreți, su
ma unei... sumedenii de 
factori — începînd cu noua

punderii cu care jucătorii 
din lot se angajează în 
pregătire și meciuri. Apoi, 
instituirea unei atmosfere de 
lucru in disciplină severă 
dor nu din teamă, ci în per
fectă armonie și înțelegere, 
fără deosebiri de vîrstă sau 
alte... bariere false între 
componenții lotului, in de
plină încredere și ajutor 
reciproc — constituie un 
alt secret al reușitelor 
noastre. Sigur, în toate a- 
cestea, la spatele lor se 
află marea pedagogie, pro- 
fesionalitatea și tactul an
trenorului nostru Mircea Lu- 
cescu, intr-un cuplu fericit 
cu secundul Mircea Radu
lescu, cu ceilalți colabora
tori — medic, maseur etc. 
De asemenea, pregătirea 
jocurilor „la eprubetă”, de 
laborator, pină la cunoaș
terea și... visarea adversa
rului și sarcinii de joc de 
către fiecare a devenit la
tura științifică, pot spune, 
a antrenamentelor noastre.

— Așa am ajuns în Fran
ța... Cum va fi acolo ?

— Nu va fi ușor, dar eu 
sînt un optimist și spun că 
avem posibilitatea să ojun- 
gem în semifinale. Mai 
greu va fi cu R.F.G., dar 
cum vest-germanilor le-a 
fost întotdeauna greu cu 
celelalte echipe ale noas
tre, cred că acum le va fi 
și mai greu. Și apoi și 
portughezii pot fi ținuți în 
șah. Cu două egaluri și o 
victorie cu Spania se ajun
ge în semifinală. Ceea ce 
nu e imposibil, cunoscînd 
că echipa noastră este ca
pabilă să joace bine și 
foarte bine in meciurile- 
cheie, decisive. Mizez mult 
și pe popularitatea de care 
ne bucurăm în Franța. Va
ra trecută am cîștigat tur
neul de la Paris, recent 
am fost la inaugurarea sta
dionului din Nantes — fapt 
deosebit de apreciat de 
opinia publică franceză. Și, 
să nu uităm : francezii nu 
iartă „episodul Schuma
cher”, pentru care france
zul Batiston a avut de su
ferit, după cum nu agre
ează calificarea Spaniei cu 
acel scor cu Malta... Sigur, 
acestea sint prezumții, pre
mise favorabile, dor reali
zările depind exclusiv de 
noi, de echipă, de ziua ca
re o prindem la meciurile 
din grupă.

— Cum vezi echipa care 
va juca ?
- Nu e sarcina mea să 

mă preocupe acest lucru, 
dar tare bine m-aș ft sim
țit in teren cu llie Bofaci 
alături. Cu el in joc e alt
ceva, e mare meseriaș, știe 
tot, și toți jucăm moi bi
ne.

Oricum, sînt convins că 
antrenorii vor trimite in te
ren, la fiecare meci în por
te, cea mai bună echipă 
a momentului.
- Da, așa va fi I Spe

răm că din nici una nu va 
lipsi Mișa Klein, core vo 
fi și în Franța aceiași dă
ruit total jocului. Mult suc
ces !

— Mulțumesc mult, cu 
speranța că voi împlini cit 
mai mult din dorințele su
porterilor mei s1 oi noștri.

NICOLAE STANCKI

Se poate mai mult, mai eficient
Secția din Orăștie a în

treprinderii județene pen
tru industria mică și pres
tări de servicii a luat fiin
ță în prima jumătate a a- 
nului 1982, fiind grefată pe 
activitatea unor unități ale 
secției de gospodărie co
munală a orașului. începu^ 
tul a fost modest, planul 
anual al acesteia fiind de 
numai 7,4 milioane lei.

Pe parcurs. Secția de in
dustrie mică din Orăștie 
s-a dezvoltat, un deosebit 
accent punîndu-se pe acti
vitățile de construcții me-

talice, covoare din iută, 
tors și răsucit lină, repa
rații auto, tinichigerie auto, 
diferite produse din lemn 
etc. S-a ajuns astfel ca

noi activități și creșterea 
corespunzătoare a forței de 
muncă, în sporirea pro
ductivității muncii, dezvol
tarea capacităților de pro-

Valorificarea resurselor locale — 
temelia dezvoltării industriei mici

producția industrială a sec
ției să crească de la 7,4 
milioane la 20,5 milioane 
lei. Saltul realizat în a- 
ceastă perioadă își găsește 
explicația în înființarea de

Noul cămin cultural din satul Luncoiu de Sus, construit 
prin hărnicia localnicilor.LUCIA LICIU

ducție. Și-a mărit cu deo
sebire activitatea sectorul 
textil, respectiv producerea 
de covoare, tors și răsucit 
lină, unde lucrează acum 
64 femei față de 19 la în
ceputul activității.

Se constată o preocupare 
permanentă pentru valori
ficarea și recondiționarea 
materialelor refolosibile. în 
acest sens poate fi eviden
țiat faptul că de la fila
turile din țară au fost a- 
chiziționate capete de fire 
din P.N.A. și fire încîlcite 
care au fost recondiționate. 
Resturile textile sînt pre
lucrate, toarse și răsucite, 
rezultînd sculuri din fire 
sau bobine din fire P.N.A., 
care apoi sînt revalorifi
cate. în această activitate 
se remarcă muncitoarele 
Valeria Dubieșiu, Maria 
Ștef, Ana Zaharia și alte 
femei harnice și pricepu
te. Merită, de asemenea, 
subliniat și faptul că la ac
tivitatea textilă se lucrează 
pe mașini cu norma de ca-

sare împlinită, mașini achi
ziționate de la totreprin- 
derea „Filatu. a • Craiova și 
Fabrica de eo uare Cisnă- 
die, care au tost reparate 
și puse în funcțiune de că
tre meseriași, secției. Ur
mează ca în ursul aces
tui an să fie puse ta func
țiune și 5 ră-moaie pentru 
țesut covoare uușate. Un 
merit deosebi, in activita
tea de repara _ a mașini
lor textile, p ecui» și în 
organizarea activității de 
tors și țesut _■ .oare H are 
maistrul Tudo. Cofagiu.

O activitate eu bune re
zultate o desiu>.jară forma
ția de lucru . -e la atelie
rul de corn- țu-metalice, 
condusă de n. >.rul Vasile 
Săndulescu. e<. e iși depă
șește lună dv una pianul 
cu 3—5 la -, ..a, aducînd 
secției impo: ne benefi
cii.

Preocupata lărgirea
ariei de activi .^0, cu spri-
jinul consiliu. popular al
orașului se e.ua prin
protocol p: ou .,a de apă
minerală de . .iăciia și,
de asemenea. e va trece
la extinde, t. actualelor
spații de p. pe. ta a-
sigurarea un ondițn uo-
respunzătoart . lucru pen
tru fiecare ac. ița le.

udlF,
serul ...rodiseție
' al l.j.r.. . .o. Deva

e.ua
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Moscova. ÎNTÎLNIRE ÎNTRE TOVARĂȘII
CONSTANTIN DĂSCĂLESCU

Șl NIKOLAI TIHONOV

MOSCOVA 13 (Agerpres). 
— La 13 iunie, la Kremlin 
a' avut loc o întîlnire între 
tovarășul Constantin Dăs- 
călescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al 
C. C. al P.C.R.. prim-minis- 
tru al Guvernului Republi
cii Socialiste România, care 
participă la Consfătuirea e- 
cenomică la nivel înalt a 
țărilor membre ale 
C.A.E.R . și Nikolai Tiho
nov. membru al Biroului 
Politic al C C. al P.C.LLS.. 
președintele Consiliului de 
Miniștri al

Au fost analizate pro-

bleme ale dezvoltării 
adîncirii în continuare 
colaborării ronaâno-sovie- 
tice în lumina înțelegerilor 
convenite in urma convor
birilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceausescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președinte
le Republicii Socialiste 
România, care a efectuat, 
recent, o vizită de lucru 
în U.RAS. și tovarășul 
Konstantin Cereenko. se
cretar general al C.C. al 
P.C.US, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem 
al UR.S.S

Delegația P.C.R.,
lui Enrico Berlinguer, a fost primită 

de tovarășul Alessandro Natta

care participă la funeraliile

ROMA 13 (Agerpres). — 
Delegația Partidului Co
munist Român, condusă de 
tovarășul Manea Măuescu, 
membru al Comitetului 
Politic Executiv al Comite
tului Central aL Partidului 
Comunist. Român, care par
ticipă la funeraliile tovară
șului Enrico Berlinguer. 
secretar general al Parti
dului Comunist Italian, a 
fost primită de tovarășul 
Alessandro Natta, membru 
al Direcțiunii și președin
te al Comisiei Centrale de 
Control ale Partidului Co
munist Italian.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușcscu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, a tova
rășei Elena Ceausescu, a 
Comitetului Central, a tu
turor comuniștilor români 
au fost transmise condo
leanțe pentru greaua pier
dere suferită de Partidul 
Comunist Italian prin în
cetarea din viață a tova
rășului Enrico Berlinguer, 
personalitate proeminentă 
a mișcării muncitorești și 
vieții politice italiene, a 
mișcării comuniste și mun
citorești internaționale.

Tovarășul Alessandro 
Natta a transmis tovară
șului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu. 
Comitetului Central al 
Partidului Comunist Ro
mân, comuniștilor români 
cele mai vii mulțumiri 
pentru sentimentele de 
compasiune și solidaritate 
manifestate în acest mo

Partidul 
pentru 

italieni, 
italian, 

mesajul

ment greu pentru 
Comunist Italian, 
oamenii muncii 
pentru poporul 
mulțumiri pentru 
de condoleanțe^ adresat și 
participarea delegației 
Partidului Comunist Român 
la funeraliile tmarășului 
Enrico Berlinguer.

tn cursul convorbirii au 
fost evidențiate cu satis
facție bunele raporturi de 
stimă, prietenie șî conlu
crare dintre Partidul Co
munist Român și 
Comunist Italian, 
mîndu-se dorința 
de a le dezvolta 
funda în continuare, 
folosul celor 
și popoare, al întăririi re
lațiilor tradiționale de prie
tenie dintre România 
Italia, 
sului

Partidul 
prpri- 

camuwă 
și apro- 

în 
două pa.rtide

și 
al cauzei progre- 

destinderii și păcii.
★

partea tovarășului 
Ceaușescu, secretar 
al Partidului Co- 

Român, a fost de- 
coroană de flori

Din 
Nicolae 
general 
munist 
pusă o
la catafalcul defunctului și 
au fost translnise condo
leanțe soției lui Enrico 
Berlinguer. Letizia Berlin- 
guer, și membrilor familiei.

La sediul Comitetului 
Central al Partidului Co
mun ișt Italian. delegația 
Partidului Comunist Român 
a adus un omagiu lui 
Enrico Berlinguer, păs- 
trînd un moment de re
culegere în fața catafal
cului marelui dispărut.

ț

*
J

PARIS 13 (Agerpres). - 
Comentiad meciul inaugural 
al turneului final ai cam
pionatului european de fot
bal din Franța, dintre for
mațiile 
mareei,
Presse remarcă justețea vic
toriei franceze, cu 1-0, dar 
subliniază, în același timp, 
faptul că gazdele au avut 
dificultăți în această par
tidă. „Golul victorios, se a- 
rată în comentariu, a lost, 
în fapt, marcat cu nunja 
12 minute înainte de fluie
rai final, de către Platini, 
după un șut deviat de 
danezul Busk.

Pină la gol, francezii 
n-au știut să rezolve pro
blemele puse de danezi, 
care au aliniat o linie de

Franței și Dane- 
agenția France

I
I
i
I

I
I

Demo- 
alegeri 
Statele 
inten-

PRINCE. - 
îl țări ca
la Port ou 
cu prilejul 

reuniuni

50 la 
34.2 la 
bunuri 
- 25,6

și 
a
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dintre revelațiile ac-

publicitate
VINZARI — CUMPĂR ARI

• Soția Viorica și fiul 
anunță cu aceeași durere 
comemorarea a 6 luni de 
la decesul dragului lor 

ȘCOROSEANf 
CONSTANTIN

Ceremonia va avea loc 
simbătă, 16 iunie 1984, 
orele 13. la cimitirul or
todox din strada Emi- 
nescu, Deva.

■ HELSINKI. - In ca
drul manifestărilor organi
zate in intimpinarea celei 
dea 40-a aniversari a 
re' âuției de eliberare so- 
cic ă și națională, anti- 
fc ristă ți antiimperialisto, 
Ic bibl-oteca din orașul 
fi andez Va'keakoski a 
cruț loc o —ocifesta'e de
dicată creației muzeale 
românești.

Primând o'a>Jw Pertti 
Kotcja o vorbit despre 
realizările obținute de po
porul român în domeniul 
vieții cui tu ral-artistice in 
cei 40 de ani de fo elibe
rare. despre bunele re
lații existente intre poporal 
român ți cel finlandez. des
p'e schimbul de notari 
cuituraie dintre ele.

■ BEIJING - La Beijing 
s-o încheiat. miercuri, o 
nouă rundă o con vorbiri
lor chmo-txrtance asupra 
teritonoiai Hong Konj 
intr-o dedo'ațe făcută pre
sei de purtate-ui de cizrint 
ol ministeraiu chinez ol 
afacerilor externe, tersm - 
să oe agenția China Nouă, 
se arată că părtile au con
tinuat. la 12 ș< 13 iunie, 
convo’birile utie și cor- 
{tractive in problema men
ționată. convenind ca ur
mătoarea runde să aibă 
loc. de asemenea, in capi
tala chineză. Io 27 și 28 
iunie.

■ PORT AU 
Reprezentanții o 
raibienene aflati 
Prince (Haiti), 
celei de-a Vlll-a 
a „Comitetului de dezvol
tare ți cooperare in Ca
raibi* (C.D.D.C.) au cerut, 
in unanimitate, Fondului 
Monetar Internațional 
(F.M.I.), „să ia in conside
rare in politica sa, obiec
tivele sociale ale statelor 
in curs de dezvoltare".

Participanții s-au pronun
țat, totodată, pentru „crea
rea condițiilor de refinan- 
țare o datoriei exte'ne o 
țărilor respective, ținînd 
cont de necesitățile reale 
de dezvoltare a statelor 
din bazinul Caraibilor”.

■ WASHINGTON. - 
Jesse Jackson, candidat la 
învestitura Partidului 
crat la viitoarele 
prezidențiale din 
Unite, și-a anunțat 
ția de a efectua, incepînd ,

de la 23 iunie a.c.. 
turneu" in Panoma, Nica
ragua și Cuba - transmite 
agenția France Presse. Tre
buie să p'omavom o diplo
mație moi activă ți să în
cetăm să militarizăm regru- 
reo. a declarat Jesse lac- 
kson. El urmează să intH- 
nească in Panama repre- 
zervtonți: Grupului de Io
Contodo'o (Columbia, Me
xic, Panama și Venezuela) 
care preconizează o solu
ție negociată la actuala 
situație conflictuală din A- 
merico Centrală.

■ RIAD. - In orașul 
soudit Taef s-ou deschis lu
crările reuniunii miniștri- 
lor de externe din țările 
Consiliului de Cooperare 
ol Golfului — anunță agen
țiile AP ți Reuter. Pe a-

core se 
cu ușile in- 

examfna-

genda reuniunii, 
desfcșoo'o 
chîse. figurează 
•ea unor propuneri de-me- 
«fcere privind încetarea con
flictului din zona Golfului.

■ TUNIS. - Singura 
speranță de soluționare a 
situației din Orientul Mij
lociu constă in organizarea 
unei conferințe in această 
problemă, sub egida O.N.U., 
cu participarea tuturor por
ților interesate, precum ți 
o membrilor permanent! ai 
Consiliului de Securitate - 
a declarat Yasser Arafat, 
președintele Comitetului E- 
xecutv al Organizației pen
tru Eliberarea Polestinei, 
intr-un interviu acordat zia
rului tunisian ..Al Howa- . 
doth".
fl BONN. — Potrivit unui 

raport dat publicității la 
Frankfurt pe Main, numă
rul șomerilor înregistrați ofi
cial in Republica Federală 
Germania la sfirșitul lunii 
mai, era de 2 133 200, 
ceea ce reprezintă 8,6 la 
sută din totalul forței de 
muncă - transmite agenția 
United Press International.

■ LISABONA. - Nivelul 
inflației a crescut in Portu
galia, in perioada ianuarie 
-mai a.c., cu 30,9 la 
sută față de intervalul co
respunzător al anului pre
cedent. Potrivit datelor pu
blicate de Institutul Națio
nal de Statistica de la Li
sabona. cele mai importan
te majorări de prețuri au 
fost operate la produsele 
alîmento'e - peste 
sută —, la chirii — 
sută, precum și la 
de primă necesitate 
la sută, precizează ziarul 
„O Diario”.

I
I
I
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CAMPIONATUL EUROPEAN DE FOTBAL
mijloc întărită (cinci jucă
tori). Platini, căpitanul e- 
chipei Franței, a fost chiar 
mărci toarte strict de Berg- 
green, care evoluează in 
mod obișnuit in atac. Prinși 
in această plasă deasă, 
francezii și-au creat puține 
ocazii : pătrunderea lut A- 
moros, dar Lacombe a ra
tat intercepția, două lovi
turi cu capul ale lui Pla 
tini, deviate ' de portarul 
Qvist, și un șut pe lingă 
poartă al lui Giresse. încre
zători, danezii au fost aceia 
care s-au arătat mai peri
culoși, grație jocutui lor 
colectiv și puterii de pă
trundere a atacantului 
Preben Elkjaer-Larsen", no
tează AFP

★
După meci, ce doi an

trenori au acordat urmă
toarele declarații: Michel 
Hidalgo (Franța) : „A fost 
o partidă dificilă, de anga
jament fizic, elaborată tac
tic, dar am obținut oricum 
o frumoasă victorie. Tre

buie apreciată perseverența 
și voința jucătorilor, care 
au luptat pină la capăt.

Acum, sînt împărțit intre 
bucuria succesului și îngri- 
jororea provocată de pier
derea celor doi apărători — 
Amoros (eliminat) și Le 
Roux - acc.de ntot~.

Sepp Piontek (Danemar
ca) : „Am fi meritat un 
meci egal. Echipa Franței 
a avut mai multă șansă, 
jucătorii săi posedind un 
psihic superior. Francezii 
au fost, de asemenea, mai 
bine organizați. Sper că 
jucători: mei au învățat 
ceva astă-seară, ceea ce le 
va folosi în continuare".

La rindu! său, Michel Pla
tini, autorul golului, a spus: 
„Avem satisfacția de a fi 
obținut cele două puncte 
ale victoriei, mai ales că 
meciul de deschidere a unei 
mari competiții este întot
deauna dificil. Pentru noi, a 
fost deosebit de greu, ju- 
cînd acasă, cind toată lu
mea așteaptă succesul".

Astăzi iși începe seria 
meciurilor la acest turneu 
final și echipa României, 
care va juca pe stadionul 
„Geoltroy-Guichard" din 
Salnt-Etienne, în compania 
formației Spaniei, intr-un 
meci contind pentru grupa 
a 11-a.

Debutantă la faza finală 
a campionatului european 
- dor pentru a doua oară 
in „primele 8" formații din 
Europa, după calificarea în 
sferturile de finală ale 
competiției f'n 1972, cînd 
turneul final cuprindea insa 
doar 4 echipe -, selecțio
nata Românie’ a constituit 
una 
tualei ediții, reușind să cîș- 
tige'cea mai puternică gru
pă preliminară, a V-a, din 
care au mai făcut parte 
deținătoarea^, titlului mon
dial, Italia, reprezentativa 
Cehoslovaciei, campioană 
europeană în 1976 și. me
daliată cu bronz a ultimei 
ediții, redutabila formație a 
Suediei, precum și Cipru.

DIRECȚIA COMERCIALA 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, ia 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.

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE POȘTA 
Șl TELECOMUNICAȚII 
HUNEDOARA - DEVA

Atrage atenția întreprinderilor, instituțiilor, 
persoanelor particulare și în special deținătorilor
de utilaje pentru săpat mecanizat (excavator, 
buldozer etc.), de a nu executa lucrări de săpă
turi cu caracter de construcții-montaj, întreținere 
sau alt gen, în zona drumurilor naționale, ju
dețene, în localități urbane și rurale, fără a so
licita avizul și asistența tehnică unității noastre.

în aceste zone sînt instalate în subteran mij
loace de telecomunicații în funcțiune, sub ten
siune, prezentînd pericol de electrocutare.

Deteriorarea instalațiilor și întreruperea tra
ficului constituie contravenții și se sancționează 
prin imputarea pagubelor produse, conform 
Codului penal, art. 219 și 232.

Toate lucrările ce afectează instalațiile de 
telecomunicații sînt reglementate prin Decretul 
nr. 49/1982, art. 11.

cu sau rara programare. Deva, 
telefon 16988, orele 15—21.

(1024)

• Vilul apartament trei ca
mere decomandate. Deva, Pro
gresului, Hor C, scara A, a- 
pariatnent 9, orele 8—13.

(1017)
• Vînd apartament două

camere. Deva, strada Lenta, 
bloc D1, apartament 30, după 
orele 16. (1018)

• Vind apartament două 
camere, confort I. Deva, B-dul 
Bălcescu, bloc 3, scara 1 A, 
apartament 4, telefon 22243.

(1028)
• Vind apartament, patru 

camere, B-dnl Bălcescu. Deva, 
telefon 21347, după orele 21.

• Vind Dacia 1100. stare per
fectă, R. K. completă. Deva, 
telefon 28186. (1032)

• Vind Fiat 850, stare per
fectă. Deva, telefon 21746. ore
le 16—21. (1014)

• Vind Fiat 830. Hunedoa
ra, strada George Enescu, bloc 
2, apartament 33, telefon 16689.

(1013)
• Vind Txabant 601 S, verde,

la bord 17 000 km. Mintia, nr. 
19. (980)

• Cumpăr autoturism neri
dicat, cu depuneri clin 1980,

PIERDERI
• Pierdut poșetă cu acte

personale, la 5 mai 1984. pe 
numele Nicoară Viorica. Simet
ria, strada Caragiale bloc s, 
apartament 9. (1005)
• Divizia de tracțiune Timi

șoara declară nule autorizații
le generale nr. 47Î/54, pentru 
funcția de mecanici locomoti
vă, pe numele Corpade Aurel 
și Pctras Constantin, fiind 
pierdute. (1031)

• Pierdut legitimație de ser
viciu, eliberată de Autobaza 
Hunedoara. pe numele de 
Grunițan Viorel. O declar nulă.

(c. 7)
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