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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

a revenit ieri în Capitală de la 
Moscova, unde a participat la lucrările 
Consfătuirii economice la nivel înalt

a țărilor membre ale C.A.E.R.ORGAN AL COMITETULUI JUDEȚEAN HUNEDOARA AL P.C.R.
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CAMPANIA AGRICOLĂ DE VARĂ

Fiecare oră bună de lucru să fie folosită
cu randament maxim

pentru întreținerea culturilor!
Un loc prioritar pe agen

da de lucru a cooperatori
lor, mecanizatorilor și ca
drelor tehnice din agri
cultură continuă să îl de
țină efectuarea în perioa
da optimă și la un înalt 
nivel calitativ a lucrărilor 
de întreținere a culturi
lor. în legătură cu modul 
cum se înfăptuiește acest 
deziderat, iată ce au con
semnat reporterii din bri
gada „Fulger", prezenți în 

BRIGADA „FULGER" PE OGOARE

unități agricole dip comu
nele Zam și Lăpugiu de 
Jos.

LANURILE CURATE 
DE BURUIENI — 

EXPRESIE A HĂRNICIEI
Pe președintele C.A.P. 

Sălciva, Ion 3îndep, și pe 
inginera șeff a uhității, 
Liliana Crișan,—t4nn/ găsit 
în cîmp, în tarlaua „Pa
gini", unde erau concen
trate numeroase forțe me
canice și manuale la pră
șit și la aplicarea trata
mentelor fitosanitare la 
cultura cartofilor. Tracto
riștii Viorel Florea • și 
Gheorghe Moț, ajutați de 
cooperatorii Eugen Birău și 
Tiberiu Duma, munceau

Gata pregătite, combinele de la S.M.A. Ilia așteaptă începerea bătăliei pentru strin- 
gerea recoltei de cereale păioase. Foto N. GHEORGHIU

j I.P.E.G. Deva — efigie de prestigiu în
\ avanposturile industrializării

i

l.M. Bărbătenî, l.M. Pa- 
roșeai, l.M. Dilja, l.M. Li- 
vezeni, E. M. Deva, E. M. 
Ghelari, Secția mină Te- 
liuc, Muncel,, Hondo), Mă
gura, Troița, Crăciimești, 
Barza, Draica, Voia, Boița- 
Hațeg, Hobiceni, Cimpu lui 
Neag, Voineasa, Demeș, 
Lueta, Bucium, Zece hota
re, Bratca, Aghireș - sînt 
doar cîteva unități miniere 
sau așezări cu rezonanță 
carboniferă, cupriferă, auro- 
argintifere, zăcăminte de 
minereuri complexe, de fier, 
roci bauxitice și dolomitice, 

cu răspundere și hărnicie 
pentru a finaliza combate
rea manei și a gîndacului 
din Colorado pe cele 30 
de hectare cultivate cu car
tofi. Cultura are o bună 
dezvoltare, fiind-u-i apli
cată întreținerea mecanică 
și prima prașilă manuală 
pe 25 de hectare, 
într-o tarla apropiată, trac
toristul Ștefan Ciutina fă
cea prășitul mecanic la fa
sole pe cele 30 de ha, cu

atenție deosebită față de 
calitate, de păstrarea den
sității plantelor, iar Ion 
Crișan a apropiat de în
cheiere prima prașilă me
canică la cultura porum
bului. Cooperatorii au pră
șit și ei manual porumbul 
pe mai mult de 90 la sută, 
din suprafața prășită me
canic. O bună dezvoltare 
are și cultura de sfeclă 
furajeră, căreia i s-au a- 
plicat trei prașile manuale.

De menționat că pre
ședintele și inginera șefă 
au lucrat efectiv la pră
șitul manual al culturilor, 
ajutîndu-și familiile și ofe
rind exemplu bun de urmat 
pentru cooperatori. între 
cei mai harnici coopera

orgile refractare, talc al că
ror certificat de naștere 
poartă semnătura presti- 
goasă a întreprinderii de 
prospecțiuni și explorări

HUNEDOARA —• ctitorii mărețe 
în anii SOCIALISMULUI

geologice Deva. Creată 
acum 34 de ani, rod al 
politicii înțelepte a partidu
lui de valorificare maximă 
a resurselor naturale ale 
țării, I.P.E.G. Deva și-a 
cîștigat o merituoasă eti- 

tori, care au realizat la 
timp și de calitate prașila 
manuală pe suprafețele re
partizate să fie lucrate in 
acord global i-am notat pe 
Aurel Hodor, Ștefah Zoița, 
Zocica Iiioae, Emil Gaș- 
par și alții.

MOBILIZARE MASIVA 
LA PRĂȘIT

în tarlaua „Sub Dobre- 
je“ a C.A.P. Teiu am gă
sit mai mulți cooperatori 
care executau prașila I 
manuală la cultura po
rumbului.

— Avem repartizate cîte 
șapte rînduri de persoană
— ne spunea Silvia Miclea
— care se afla la prășit, 
împreună cu băiatul ei, 
Radu. Pînă după-amiază 
le dăm gata.

De la brigadiera Eleo
nora Troznoi. care, aflăm, 
este mereu prima la întreți
nerea culturilor, notăm nu
mele altor cooperatori ce-și 
terminaseră deja de efec
tuat prașila pe parcelele 
repartizate: Lenuța Stre- 
tea. Emil Munteanu. Sal-

Brigada de reporteri : 
N. TIRCOB, 
T. BONDOR, 
M. LEPÂDATU

(Continuare in pag. a 3-a)

g'e in avanposturile in
dustrializării socialiste a 
patriei noastre. De la în
ceputurile rhodeste din ani: 
‘50, a trecut o perioadă

tumultuoasă a performanțe
lor muncii, a bătăliilor ce 
au dizlocat tăriile rocilor 
acestor meleaguri străbune 
și au lăsat în urma lor 
zidiri industriale prefațate 
de documentele partidului^

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, a 
revenit, joi după-amiază, 
în Capitală de la Moscova 
unde a participat la lucră
rile Consfătuirii economice 
la nivel înalt a țârilor 
membre ale Consiliului de 
Ajutor Economic Reci
proc.

Conducătorul partidului 
și statului nostru a fost 
însoțit de tovarășii Con
stantin Dăscălescu, mem
bru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R„ 
prim-ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste 
România, Emil Bobu și Ilie 
Verdeț. membri ai Comi
tetului Politic Executiv, se
cretari ai C.C. al P.C.R., 
Ion Stoian, membru su

în lumina sarcinilor și orientârilor stabilite de secretarul 

general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu

Calitate și operativitate în execuția 
și livrarea produselor

Sarcinile' și orientările 
formulate de secretarul 
general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
la plenara Consiliului Na
țional al Oamenilor Mun
cii din 4—5 mai a.c., refe
ritoare la dezvoltarea și îm
bunătățirea activității de 
export, îi angajează ple
nar și pe oamenii muncii 
de Ia Secția de mobilă Ha
țeg. din cadrul întreprin
derii de prelucrare a lem
nului Deva.

— La această oră — nd 
spunea Gruiță Batizan, 
contabilul șef al secției — 
80 la sută din producția 
atelierelor de confecții me
talice și tîmplărie este des
tinată exportului. Dealtfel, 
în fiecare lună care a tre
cut din acest an am livrat 
însemnate cantități de 
produse partenerilor ex
terni cu care avem înche
iate contracte, așa încît. 
pe cinci luni, înregistrăm 
o depășire de plan la ex
port de peste 4 milioane 
lei.

în atelierul confecții me
talice. maistrul Emil Rill 
discuta cu sudorul Iuliu 
Soloi cotele unor suporți 
metalici eontractați cu un 
partener din Turcia. „Este 
un beneficiar stabil de cîți- 
va ani, arăta Emil Rill. îi
cunoaștem pretențiile, el \ 
știe că noi lucrăm bine, 
așa că a căpătat încredere 
și ne solicită an de an di- ‘

documente care, înfăptuite 
pas cu pas, au imprimat 
României un salt istoric 
fără precedent.

in cele patru decenii ale 
libertății patriei, I.P.E.G. 
Deva înscrie 34 de trepte. 
Și cu fiecare treaptă — mii 
de ore de căutări și nă
dejdi, de angajare eroică 
și de bucurii, de greutăți 
și izbînzi.

Drumurile verticale și ori
zontale deschise în subteran

LUCIA LÎCIU

(Continuare in pag. a 3-a) 

pleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al 
C. G. al P.C.R., loan Totu, 
membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, Ște
fan Bîrlea, membru su
pleant al Comitetului Poli
tic Executiv al G.C. al 

"P.C.R., președintele Comi
tetului de Stat al Plani
ficării, de consilieri și ex- 
perți.

La sosire, pe aeroportul 
Otopeni, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost întimpi- 
nat de tovarășa Elena 
Ceaușescu, de alți tovarăși 
din conducerea de partid 
și de stat.

Au fost de față E. M. 
Tiajelnikov, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la .Bu
curești, și membri ai am
basadei.

ferite produse". „Noi 
sîntem conștienți de faptul 
că menținerea partenerilor 
la exponț ori cîștigarea al
tora depinde de calitatea 
produselor pe care le rea
lizăm și de livrarea lor Ia 
datele prevăzute în con
tracte, releva Iuliu Soloi. 
Așa că trebuie să lucrăm 
cît mai bine și să fim 
punctuali în expedierea 
mărfii. Noi, împreună cu 

ACTIVITATEA DE EXPORT 
calitate • dinamism • eficienta

meșterul, cu colegii mei 
Aurel Nopcea, Nicu Suciu, 
cu ceilalți din cadrul ate
lierului, așa procedăm".

Aveam să ne convingem 
că așa se lucrează în ate
lierul de confecții metali
ce, după modul ordonat în 
care se executau reperele 
pentru export, după exi
gența cu care le controla, 
bucată cu bucată, Miron 
Ardeleanu, după dăruirea 
și pasiunea în muncă ale 
fiecărui lucrător, după cum 
subliniau Nicu Suciu, mais
trul Anton Moisoni, cei
lalți interlocutori.

„Și noi livrăm la export 
pe devize convertibile, a- (Continuare in pag. a 3-a)

La plecarea din Moscovit, 
pe aeroportul Vnukovo, unde 
erau arborate drapelele dft 
stat ale României și Uniu
nii Sovietice, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost 
salutat de V. I. Vorotni
kov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S.. 
președintele Consiliului de 
Miniștri al R.S.F.S.R., N. 
I. Rîjkov, șecretar al C. 6. 
al P.C.U.S., N.V. Talîzin, 
membru al G. G. al 
P.C.U.S., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., G. A. Kiseliov, 
adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.U.S., de alte 
persoane oficiale sovietice.

Erau prezenți ambasado
rul României în Uniunea 
Sovietică, Traian Dudaș, 
și membri ai Ambasadei.

vem cîteva comenzi sta
bile de diverse repere de 
mobilier și ne străduim să 
ridicăm continuu nivelul 
tehnic și calitativ al pro
duselor", menționa Octavian 
Lateș, șeful atelierului, 
tîmplărie.

Și în acest atelier lucrea
ză mulți tineri. Ei sînt re
partizați pe lîngă meseriași 
cu experiență și reușesc — 
prin dăruire și dorință de 

afirmare, după cum apre
cia Paraschiva Marcu, se
cretar al organizației de 
partid din atelier, ță reali
zeze produse de foarte bună 
calitate. Se evidențiază 
constant, prin hărnicie și 
conștiinciozitate în produc
ție, muncitori cum sînt Va- 
sile Merangoci, Batizan 
Noghi Carol, Ionel Răse- 
dea, loan Ardeleanu, Pău- 
lin Crai, Felicia Neicorri. 
Maria Slobodaș, Ioana Cri
șan, Constantin Bălica. jSi- 
gur, mai avem de lucru 
la nivelul conștiinței uno-

DUMITRU GHEONEA
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La Deva a avut loc o se
siune de comunicări pe 
tema „Realizări în infor
matica județului Hunedoa
ra". La această acțiune, 
deosebit de interesantă, or
ganizată de Centrul terito
rial de calcul electronic 
Deva și consacrată celei 
de a 40-a aniversări a re
voluției de eliberare socia
lă și națională, antifascis
tă și antiimperialistă, au 
participat reprezentanți ai 
principalelor unități de in
formatică din județ.

Lucrările și proiectele 
prezentate de participant! 
au abordat teme de impor
tanță deosebită pentru ac
tivitatea economică a ju
dețului. Argumentăm prin 
cîteva exemple: optimiza
rea utilizării resurselor ma
teriale și energetice; con
ducerea cu ajutorul calcu
latoarele a unor procese 
tehnologice energo-intensi- 
ve in siderurgie ; utilizarea 
calculatoarelor pentru con
ducerea operativă a pro
ducției, aprovizionarea teh- 
nico-materială, desfacerea 
produselor și optimizarea 
stocurilor ; asigurarea creș-

Producția de cărbune 
gravitație pentru tot ce întreprinde

organizația de partid

INFORMATICA - 
IMPLICATA 

RESPONSABIL 
IN SOLUȚIONAREA 

PROBLEMELOR 
r H F I E" 

ALEPRODUCȚIEI

terii continue a 'nivelului 
tehnic al producției prin 
utilizarea calculatoarelor în 
domeniul cercetării științi
fice și ingineriei tehnolo
gice.

Dintre sistemele informa
tice prezentate cu acest 
prilej s-au remarcat îndeo
sebi cele referitoare la 
gestionarea livrărilor . de 
cărbune în cadrul 
C.M.V.J., evidența și urmă
rirea activităților de repa- 

utilajele 
miniere _ 

de la - LP.S.R.U.E.E.M. Pe
troșani, desfacerea în regim 
[le teleprelucrare distribui
tă într-o rețea de calcula
toare și conducerea proce
sului tehnologic la cuptoa
rele adinei bluming 1300, 
programarea, lansarea și 
urmărirea producției de 
betoane, mortare și agrega
te de balastieră și altele.

Dezbaterile care au avut 
loc au evidențiat sporirea 
competenței profesionale 
a informaticienilor din u- 
nitățile județului, implica
rea lor responsabilă în so
luționarea problemelor 
„cheie" ale economiei, cum 
sînt: ridicarea 
muncii umane, 
productivității muncii, 
ducerea consumurilor 
materii prime și materiale, 
combustibili și energie e- 
lectrică. De asemenea, au 
fost apreciate realizările 
în domeniul modernizării 
structurilor de echipamen
te de calcul, utilizarea mai 
largă a minicalculatoare- 
lor, a terminalelor ușoare 
în sporirea fiabilității echi
pamentelor, a operativită
ții în culegerea datelor 
obținerea 
contribuție 
mersul tot 
activității 
rezolvarea 
blemelor cu care se con
fruntă producția și-au a- 
dus-o colectivele de infor- 
maticieni de la C.S. Hune
doara, I.R.E., C.T.C.E.,
I.P.I.C.C.F. și C.M. Deva, 
C.M.V.J. și D.J.P.Tc

Ing. C-TIN CRISTOI, 
director al C.T.C.E. Deva

Acesta este adevărul — 
toate măsurile și acțiunile 
inițiate și duse de orga
nizația de partid din sec
torul IV al minei Lupeni 
converg spre fronturile de 
lucru și spre oamenii de 
acolo. Ele conțin o im
portantă încărcătură de 
prevedere, bună organizare 
și deopotrivă — dt inte
ligență, perspicacitate, simț 
al răspunderii față de co
mandamentele majore ale 
economiei naționale.

De altfel, avem de-a face 
cu o organizație de partid 
care lucrează în sectorul 
ce se particularizează ca 
unicat în Valea Jiului. 
Aici s-a conturat și s-a 
afirmat cel mai convingă
tor orientarea dată de se
cretarul general 
Iui, tovarășul 
Ceaușescu, cu 
promovarea 
tehnic în minerit 
2—3 reciclări, complexele 
de susținere mecanizată a 
abatajelor frontale și-au 
amortizat complet valoarea 
prin cantitatea de cărbu
ne extrasă cu ajutorul lor.

Aici s-au format nu mai 
puțin de 4 Eroi ai Muncii 
Socialiste, tn anuj; trecut 
colectivul sectorului a cîș- 
tigat întrecerea socialistă 
între sectoarele Văii Jiu
lui, obținînd trofeul „Casca 
de aur", iar brigada con
dusă de Constantin Popa 
a cîștigat „Lampa de mi
ner" în întrecerea dintre 
brigăzile minei.

împreună cu Alecsă Fur- 
dui, secretarul comitetului 
de partid din sector, abor
dăm cîteva preocupări de 
maximă importanță ale or
ganizației de partid din 
perioada trecută de la ple-

nara Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii din 
4—5 mai a.c.

— înainte de a ne referi 
la măsurile adoptate de 
adunarea activului de par
tid din sector — propune 
interlocutorul nostru — 
vreau să subliniez cîteva 
lucruri preliminare. încă 
după plenara din noiem
brie 1983 a Comitetului 
Central al P.C.R., am trecut 
la pregătirea producției 
pentru anul 1984. Am adus 
la cunoștință întregului co
lectiv sarcinile de plan ce 
ne revin, pînă la formațiile 
de lucru.

I. M. LUPENI, 
Sectorul IV

_ rații capitale ,1a 
și echipamentele

eficienței 
creșterea 

re
de

si 
O 
la 
al 
la

rezultatelor, 
remarcabilă 
mai eficient 

economice, 
promptă a pro-

al partidu-
Nieolae 

privire ld 
progresului 

După

pri- 
acest 
pro- 

de

■în acest fel, după 
mele patru luni din 
ah., am înregistrat o 
ducție suplimentară 
191>71 tone de cărbune
eocsificabil, iar planul la 
lucrările de pregătiri l-am 
depășit cu 150 m. Produc
tivitatea muncii am depă
șit-o cu 140 kg pe post, 
iar costurile de producție 
le-am redus '
tonă, ceea 
o economie 
ne leii

Tot ee am 
orientat 
unui ritm de lucru susți
nut pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan. Pro
gramul de măsuri adoptat 
de adunarea activului de 
partid prevede nivelul de 
producție pe care trebuie 
să-1 realizeze, fiecare bri
gadă, avansările medii zil
nice la toate locurile de 
muncă, in funcție de posi
bilitățile reale, respecta-

cu 20,63 lei pe 
ee reprezintă 

de 3,7 milioa-

întreprins este 
spre asigurarea

Căutători ai noului, promotori ai progresului

ET -100 -D

a Ex- 
Mintia-

anului

Vă întrebați ce înseam
nă aceste inițiale ? Iată 
răspunsul: explozor tran
zistorizat cu o capacitate 
de inițiere de 100 de capse, 
confecționat la Deva. O 
realizare tehnică ingenioa
să, deosebit de eficientă în 
operația de pușcare a gău
rilor în mină și carieră, 
semnată de electricianul ’ 
Adrian Lugojan. de la sec
ția electromecanică 
ploatării miniere 
Vețel.

De la începutul
curent, noul tip de explo
zor a intrat în producție 
de serie.

— Prin ce se deosebește 
ET-100-D ' de explozoarele 
tradiționale, tovarășe Lu
gojan ?

— Sînt aproape 10 ani 
de cînd mă ocup de repa
rarea și verificarea explc- 
zoarelor. Mi-au trecut prin 
mină diverse asemenea an- 
samble. Am observat, la 
sistemele vechi, unele defi
ciențe în exploatare, care 
solicită la depanare mult 
timp, manoperă, consumuri 
mari de materiale defici
tare. De aceea, m-am gîn- 
dit să-mi ușurez munca, să 
realizez o depanare rapi
dă și eficientă, prin unele 
îmbunătățiri 
lui explozor. 
cedat ? Am 
partimentare 
limentării de

aduse vechiu- 
Cum am pre
făcut o com- 
separată a a- 
circuitul elec

tronic și, ceea ce este foar
te important pentru evita
rea accidentelor, am intro-

dus un sistem electronic 
de verificare a continuită
ții circuitului de capse. 
Noul sistem a fost auto
rizat de către Centrul de 
cercetare pentru securitate 
minieră Petroșani și expe
rimentat cu succes la ca
riera Pojoga.

Eficiența explozorului —, 
a adăugat ing. Constantin 
Peptan. șeful 
regăsește, în 
în asigurarea 
țe sporite în 
grad crescijj de fiabilitate, 
consumuri reduse de ener
gie și materiale (greutatea 
acestuia a fost redusă de 
de la 3 kg la 1,8 kg), în 
diminuarea apreciabilă a 
costului de producție. Pînă 
la această oră am primit 
deja din partea beneficia
rilor comenzi pentru 500 
de explozoare.

De la tînărul electrician 
Adrian Lugojan, care se 
pregătește pentru absolvi
rea școlii de maiștri, am 
aflat: explozorului ET-
100-D i s-a adaptat de cu- 
rînd un inductor (în locul 
bateriilor de 9 volți), care 
alimentează întregul mon
taj, fapt ce a determinat 
creșterea capacității de ini
țiere a sistemului de la 
100 de capse la 200. A doua 
generație de asemenea ex
plozoare se va numi ECI- 
200-D și este deja în curs 
de autorizare la C.C.S.M. 
Petroșani.

rea plasării cu efective
le planificate pe locuri de 
muncă și genuri de lu
crări — direct productiv, 
întrețineri și deservire — 
pe fiecare schimb.

— Se ivesc probleme 
deosebite în fluxul pro
ductiv în luna iunie ?

— Se ivesc, dar ele sînt 
prevăzute, nu ne surprind. 
Avem de evacuat comple
xul 8 
Aurel 
care, de fapt, 
abatajul 4 Est, 
rea complexului 
va fi preluat de brigada 
lui Constantin Popa.

Pentru buna desfășurare 
a acestor două lucrări de 
amploare, conducerea sec
torului 
partid 
măsuri 
fiecare 
un program-grafic, - conți- 
nînd operațiile de lucru și 
responsabilitățile pe oa
meni și termenele de exe
cuție. De asemenea, pen
tru întreaga perioadă de 
desfășurare a acestor lu
crări s-a instituit un sis
tem special de control.

Organizația de partid din 
sectorul IV al minei Lupeni 
lucrează astfel îneît de
termină climatul de mun
că, răspundere și eficien
ță. In acest fel, colectivul 
de aici a extras de la 
începutul anului o pro
ducție suplimentară de 
cărbune de , peste 22 000 
tone de cărbune cocsifiea- 
bil. Șase, din șaisprezece 
brigăzi printre care cele 
conduse de Aurel Manda, 
Constantin Popa, Paul 
Grașu, Teodor Bdncalo’ — 
și-au îndeplinit de pe acum 
angajamentul asumat în în
trecerea socialistă pe anul 
1984. CORNEL ARMEANU

din
Manda,

abatajul lui 
brigadă 

a preluat 
și monta- 
13, care

și comitetul de 
au stabilit unele 

concrete. Pentru 
lucrare avem cîte

O frumoasă tradiție nu 
se poate consolida decît pe 
acumulări succesive de re
zultate valoroase. Ce în
seamnă acest lucru în do
meniul evoluției și eficien
ței brigăzilor artistice 
ne-am dat seama cu prile
jul unei noi și reușite re
uniuni a acestor colective 
din municipiul Hunedoara. 
S-a confirmat și cu acest 
prilej că atunci cînd mun
ca este îndrumată cu pri
cepere de factorii culturali 
și coordonată îndeaproape 
de organul de partid, re
zultatele nu întîrzie să se 
arate. Astfel am reușit să 
asistăm la evoluții de un 
ridicat nivel calitativ ale 
unor formații care, ureînd 
pe scenă, oferă experiență, 
exemple demne de urmat,

cat, grefat pe personalita
tea unui interpret de ex
cepție — Petru Vișan. A- 
cest îndrăgit gen a fost se
condat de grupul de mi
niaturi satirice al clubului 
„Siderurgistul" (text și in
structor 
formație 
feră de 
excesiv.

Marea 
„brigada 
cil de încălțăminte Hune
doara (text și instructor — 
Eugen Evu), care a adus 
în atenție poate cel 
bun și original text 
munca și viața unui 
lectiv muncitoresc. Un 
montat într-o formulă 
nică inedită, care poate fi 
oferit drept model pentru

— Sabin Clej), 
care însă mai su- 
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Brigada artistică—formă 
propagandistică cu eficiență 

în munca și viata colectivului
demonstrează grijă pentru 
înnoirea periodică a reper
toriului. Un repertoriu ca
re, se știe, este implicat 
cu răspundere în proble
mele majore ale întreprin
derilor economice.

întîlnirea brigăzilor ar
tistice de la Hunedoara s-a 
dovedit, în același , timp, 
reconfortantă după o pre
zență mai modestă a ge
nului în ediția preceden
tă a Festivalului național 
„Cîntarea României". Sem
nificativă s^a dovedit re- 
întîlnirea cu brigadă artis
tică a Uzinei nr. 7 din 
C.Ș.H. (text și instructor 
— Ion Mânu), care'ne asi
gură că locul I pe țară, ob
ținut în 1981, n -a fost În
tâmplător, iar cu noul pro
gram îl va reedita. Ei i 
s-a alăturat grUpul satiric 
de la Uzina nr. 6 a C.S.H. 
(text și instructor — Sabin 
Clej), formație robustă, 
transpunînd scenic un text 
bine structurat și bine ju-

instructorii și interpreții 
de brigadă artistică din în
tregul județ. O evoluție bu
nă a oferit brigada de la 
I.C.S. Alimentara, căreia 
i S-au alăturat formațiile 
de același gen de la uzinele 
nr. 5, 6,1 ale C.S.H., între
prinderea de tricotaje, șan
tierul nr. 4 al I.AțC.LÎ^Ș.H,, 
Uzina de preparare Teliue, 
P.T.T.R., grupul satiric de 
la I.C.S.M. 
artistice de 
trial nr. 3, 
nr. 5 și 4 
tîlnirea prin programe-ex- 
periment.

De altfel, întreaga evo
luție â brigăzilor artistice 
din municipiu a eohstituît 
o'adevărată tflbuhă a ex
perienței înaintate a 'aces
tor forme propagandistice, 
eu eficiență .rgâlă în vigța 
colectivelor de aruncă pe 
care Je reprezintă.

" MINEL BODEA

Trei brigăzi 
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Echipa de mașini-unelte condusă de Vasile Marcu (al 4-lea din stingă imaginii), de 
la I.M.M.R. Simcrla, nu numai că iși realizează ritmic sarcinile de plan, dar ajută și la 
repararea vagoanelor. In ultimele 30 de zile ei au reparat 12 vagoane.

Echipa de mașini-unelte condusă de Vasile Marcu (al 4-lea din stingă imaginii), de 
la I.M.M.R. Simeria, nu numai că își realizează ritmic sarcinile de plan," dar ajută și la 
repararea vagoanelor. In ultimele 30 de zile ei au reparat 12 vagoane.
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Un exemplu de autoaprovizionare
Popasul turistic „Izvorul 

rece" de la Aurel Vlaicu 
oferă călătorilor activități 
de cazare 'și de 
ție publică. El 
același timp, și 
piu în materie 
aprovizionare.

Unitatea are o microfer
ma zootehnică și una le
gumicolă. Microferma zoo
tehnică numără 40 de porci 
și purcei, 60 de iepuri de 
casă, 40 de găini, în cea 
mai mare parte ouătoare, 
o vacă cu lapte și doi vi
ței.

De la Radu Florea, șeful 
unității, aflăm că îngriji-

alimenta- 
oferă, în 

un exem- 
de auto-

acestor animale o fac 
14 lucrători ai unității, 
pentru hrănirea lor se

rea 
cei 
iar 
consumă foarte puține fu
raje de la fondul de stat.

— Fîn pentru vaci co
sim noi — ne spune inter
locutorul. De asemenea, în 
grădină am pus sfeclă fu
rajeră, cartofi, 
dovleci furajeri, 
acestor preocupări, am ob
ținut anul acesta cu forțe 
proprii, o parte din carnea 
de porc și de pasăre ne
cesară în activitatea de a- 
limentație publică și peste 
700 de ouă, iar de acum 
înainte și cite 10 litri lapte

porumb, 
Datorită

de vacă zilnic. De zarza
vat și verdețuri nu avem 
nevoie din altă parte, pen
tru că avem din grădina 
noastră. Roșii vom avea, 
de asemenea, din belșug.

— Aici a existat și mai 
înainte gospodărie anexă.

— A existat. Dar dacă 
ne mulțumeam numai cu 
ce a fost, nu făceam mare 
lucru. Vrem ca anul acesta 
și anul viitor să dezvol
tăm microferma zootehni
că, astfel îneît să acope
rim 80 la sută din consu
mul de carne al popasului.

ION CIOCLEI
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Directorul cu probleme educative 
din școală—profesor, părinte, prieten

Am anglizat împreună cu 
pmf. Adriana Andrei, di
rector adjunct cu probleme 
educative la Liceul indus
trial nr. 1 Orăștie, proble
matica pe care o implică 
această funcție.

La cursurile de zi, în pro
filurile chimie, mecanică, 
electrotehnică și industrie 
ușoară (o clasă de confec
ționezi blănărie) se pregă
tesc 703 elevi. Sînt absol
venți ai celor două școli 
generale din oraș, ai școli
lor din comunele învecina
te, din alte localități ale 
județului. Deci, un mare 
număr de tineri în forma
re. Formare a cărei res
ponsabilitate revine, în prin- 
cipal, prin natura funcției, 
directorului adjunct cu pro
bleme educative.

— „în principal", da, însă 
în nici un caz „în exclu
sivitate", a subliniat inter
locutoarea. Ar fi imposibil 
ca un singur om, indife
rent cit de capabil și cită 
putere de muncă ar avea, să 
poată rezolva toate proble
mele pe care le presupune 
educarea a sute de elevi. 
Să ne gîndim doar la cite 
aspecte cuprinde această 
muncă, fie chiar și la ni
velul microgrupurilor sau, 
mai elocvent, a! fiecărei fa- 
mirii.

Am înțeles, astfel, că di
rectorul adjunct cu proble
me educative este, de fapt,

coordonatorul acestei atit 
de delicate activități care, 
de mu Iți ani, constituie o 
permanență în munca fie
cărui cadru didactic, a or
ganizației de tineret, a co
mitetelor cetățenești de pă
rinți. Analizele în comisia 
metodică a diriginților, o- 
rientarea tematicilor adună
rilor generale ale U.T.C., ur
mărirea îndeaproape a rea
lizării programului unitar 
de activitate politîco-ideo- 
logîcă, tehnico-științifică, 
cufturol-artîstică și sportivă 
sini doar cîteva dintre mo
dalități! z de acțiune și, im
plicit, ‘ dintre responsabilită
țile ce vizează nemijlocit 
munca directorului adjunct 
cu probleme educative.

Am cunoscut multe satis
facții in această muncă — 
ne-a spus prof. Adriana An
drei. Poate și pentru fap
tul că elevii și-au dat sea
ma că directorul adjunct e- 
ducativ le este, în același 
timp, dascăl, părinte și prie
ten. Și, fără falsă modestie, 
profesori, părinți și prieteni 
stat toate cadrele didactice 
din liceul nostru. Numai așa 
se explică participarea lar
gă a elevilor, răspunsurile 
lor „în masă" la desfășu
rarea tuturor acțiunilor pe 
care școala le organizea
ză. Așa se explică faptul 
că acest liceu deține locul 
intri pe oraș ta tariecerea 
dtatre organizațiile de tine

ret, că procentul de pro- 
movabilitate este de 89,2 
la sută, iar cel de medio
critate s-a redus la 26,6 la 
sută. Tot motive de mindrie 
stat — și pentru noi, ca
drele ddactlce — numeroa
sele locuri fruntașe obținu
te de elevii noștri la fazele 
județene ale olimpiadelor 
de chimie, matematică, is
torie, limbi străine.

Elocvente confirmări ale 
calității muncii educative 
ce se desfășoară ta Liceul 
industrial nr. 1 din Orăș
tie constituie și... trecutul. 
Mai exact, drumul pe care 
îl urmează absolvenții li
ceului. Cu nedrsrmulată 
mindrie ni s-a vorbit de
spre Mariana Darie, Ramo
na Tat, Nicolae Magdău, 
alți foști elevi ai „Chimi
cului", astăzi muncitori de 
nădejde ai întreprinderilor 
din orașul Periei, despre 
Camelta Pleu, șefă de pro
moție o facultății de chi
mie,•Ciaudiu Timpeanu, ab
solvent „cu brio" al A.S.E., 
Nicolae Cătăniciu, care o 
terminat „cibernetica" și 
actualmente este student la 
o nouă facultate. Adriana 
Păstrăv, inginer chimist de 
valoare.

De înțeles satisfacția ce
lor care veghează la for
marea, io educarea unor 
astfel de oameni.

MIRCEA DIACONU

Omagiu măreței aniversări
• Aurel Vlaicu — pio

nier al aviației românești". 
Săptămîna cultural-educa- 
tivă _din comuna Geoagiu 
prilejuiește, în aceste zile, 
emoționante manifestări, 
pe care localnicii le dedi
că aniversării a 40 de ani 
de la revoluția de eliberare 
socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă. 
Dezbaterile cu tema: -Sar
cinile ce revin crescători
lor de animale din zona 
necooperativizată. în lumi
na Programului unic", în- 
tîlnirile cu brigăzile știin
țifice, expoziția de carte 
„40 de ani de istorie nouă, 
40 de trepte in dezvolta
rea economică a țării", e- 
vocările privind viața și 
izbînzile șoimului din Bin- 
ținți au fost momente de 
referință in viața spiritua
lă a satelor comunei Geoa
giu.

• „40 de ani de la revo
luția de eliberare socială 
și națională, antifascistă și 
antiimperialistă" a fost te
ma concursului gen „Cine 
știe, cîștigă", organizat de 
întreprinderea cinemato
grafică județeană in mu
nicipiul Hunedoara. Desfă
șurat la cinematograful 
„Modern" și susținut cu 
secvențe din filmul „Stop 
cadru pentru eternitate", 
concursul a antrenat re
prezentanți din toate școli
le municipiului, fiind o au
tentică lecție de istorie 
pentru toți participant». 
Locurile fruntașe au fost

cucerite de echipajele șco
lilor generale nr. 7 (I) și 
nr. 1 (II). .

• Ștafeta folclorică „Cău
tătorii de comori" și-a des
fășurat faza pe comună la 
Turdaș și Șoimuș. La Tur- 
daș căutătorii de comori 
au venit cu tarafuri, mon
taje literar-muzicale, gru
puri vocale, brigăzi artis
tice și o salbă de soliști vo
cali și recitatori. O prezen
ță interpretativă meritorie 
au avut montajul literar- 
muzical și brigada artisti
că din Pricaz, taraful și 
grupul folk din Turdaș. La 
Șoimuș, satele Căinelu de 
Jos, Fornădia, Bălata, Su- 
lighete și Șoimuș au adus 
o multitudine de formații, 
îndeosebi folclorice. Ade- 
vărați căutători de comori 
— prin repertoriu și in
terpretare — s-au dovedit 
mesagerii jocurilor popu
lare din Șoimuș și Fornă
dia, grupurile vocale din 
Bălata, Fornădia și taraful 
din Șoimuș.

Calitate 
și operativitate

(Urmare din pag. 1)

ra, pentru mâi multă or
dine și disciplină, însă, în 
general, colectivul este 
bun, conștient că — pen
tru prestigiul țării noastre, 
pentru bunăstarea genera
lă a poporului și a fiecă
ruia în parte — trebuie să 
realizeze produse de înaltă 
calitate, tot mai mult ce
rute și apreciate pe piața 
externă, spunea șeful de 
echipă Cornel Neiconi".

Așa se explică, de bună 
seamă, depășirea prevede
rilor de plan la export pe 
cele cinci luni ale anului 
de către colectivul S.M. 
Hațeg cu peste 4 milioane 
lei, obținerea de economii 
la cheltuielile materiale la 
1 000 lei producție marfă 
și neînregistrarea de re
fuzuri sau reclamații pen
tru calitatea produselor, 
înseamnă că se poate lucra 
bine, din ce în ce mai bi
ne și mai economic.

Fiecare oră buna de lucru să fie folosită cu randament maxim
(Urmore din pag. 1)

vina Seorobete, Gheorghe- 
Furdean și Irina Sîrb. A- 
jungem la tarlaua „Șan
tier", unde aflăm că ple
case inginerul șef. Aici 
găsim mulți oameni la pră- 
șit. . Notăm pe cei myi 
avansați cu lucrările : Ca- 
rpiena Miloș, Elena Igna, 
Olivia. Șebeșan, Simio»» 
Tămaș, Vașife Teau ș.a. 
Dar ingineră Lucia Oni- 
țiu tocmai plecase pe tarr 
laua ..('impui Rugii", din 
brigada Lăpugiu. „Dacă vă 
grăbiți — ne spun oame
nii — o ajungeți din ur
mă". Intr-adevăr, amajun- 
s-o în'eîmp.' ----

--Am dat o tură pe la 
porumb -rir zicg . — să văd 
cum, au ieșit azi oamenii

la muncă. Toți își fac bine 
și cu răspundere datoria. 
Din cele 95 de ha culti
vate cu porumb, avem 
pînă acum prășite meca
nic 85 de ha și manual 
aproape 60 de ha. La sfe
clă furajeră am-lucrat nu
mai manual. In brigada 
Lăpugiu, Mărioara Căta, 
bJțj^ria Fierea, Teodora Ha- 
țegân și brigadiera Hodi- 
ca Useatu au început as
tăzi ■ ă treia prașilă la 
sfeclă.

TOȚI OAMENII APȚI 
DE MUNCA — IN CIMP

Stăm de vorbă cu loan 
Cimpureanu, secretarul co
mitetului comunal de 
partid, primarul comunei 
Lăpugiu de Jos, care ne 
spune :

— In această perioadă 
de maxim efort pe ogoa
re ne preocupă buna or
ganizare și desfășurare a 
întreținerii culturilor, mo
bilizarea tuturor coopera
torilor, a tuturor locuito
rilor satelor la săpatul 
sfeclei, cartofilor, legume
lor și porumbului. '

Unitatea agricolă, din sa
tul Ohaba are însămînța- 
tă cu porumb — cum ne 
spunea Vasile Avram, in
ginerul șef al cooperati
vei — o suprafață de 356 
lia. Pînă în prezent au 
fost prășite - mecanic 220 
ha — lucrare efectuată la 
înalt nivel calitativ de 

-Gheorghe Brfndușesc și Iosif- 
Pădureânu. . Manual ■ au 
fost săpate 210 ha. în fie-.. 
care zi vin la sapă peste

150 cooperatori. Printre cei 
mai vrednici se numără 
Marioara Șoman, Maria 
Dobrean, Livia Șoica, 
Gheorghe Ciorbagă, Maria 
Muntean, Olivia Birău, 
Victor Grosan, Elena Se- 
leșan și alții.

O bună mobilizare a 
cooperatorilor la întreține
rea culturilor se înregis
trează și l-a C.A.P. Lăsău. 
La această unitațe meca
nizatorii Ibsif Munduea și 
Rubi Sîrbu au ' terminat 
prașila I la porumb. In 
aceste zile se - muncește la 
prașila manuală ă legu
melor' și porumbului. Prin
tre cei mâi ---harniei coo
peratori se numără Floa- 
reâ Bujoran,' ileana Mun
duea, Virginiea Bulzari și 
alții. :

9 rm 9

SĂPTĂMÎNA
DUMINICĂ, 17 IUNIE

• 8,30 Teleșcoală • 9,00 Almana
hul familiei • 9,30 De strajă patriei
• 10,00 Viața satului (parțial color)
• 11,15 Muzica pentru toți • 11,45 
Lumea copiilor • 12,40 Telefilmo- 
teca de ghiozdan: „Pistruiatul". E- 
pisodul 4 (color) • 13,00 Telex • 
13,05 Album duminical (parțial co
lor) ; * De-ale străzii... umor și- mu
zică * Desene animate * Concert 
de prînz * Drumuri printre amin
tiri. Trubaduri de altădată: refrene 
cu Leonard * București, ce drag îmi 
ești! Selecțiuni din Festivalul pri
măverii bucureștene * Moment fol
cloric * Telesport * Muzica și dan
sul pe meridiane ★ Vă place opera ? 
Spectacol cu public (II) ★ Secvența 
telespectatorului • 1 ,20 Saga mo
dernă a Islandei • 18,30 Micul e- 
cran pentru cei mici • 18,50 1001 
de seri • 19,00 Telejurnal (parțial 
color) • 19,20 Cîntarea României 
(color) • 20,00 Film artistic: „Colo
nia". Premieră tv. O producție a 
studioului DEFA-Berlin • 21,30 Va
rietăți muzical-distractive (color)
• 21,50 Telejurnal (parțial color).

LUNI, 18 IUNIE
• 20,00 Telejurnal (parțial color)

• 20,20 Actualitatea în economie • 
20,35 Copiii — vigoarea și tinerețea 
națiunii • 20,45 A patriei cinstire. 
Emisiune de versuri • 20,55 Căile 
afirmării. Pe panoul de onoare al 
întrecerii socialiste în cinstea zilei 
de 23 August • 21,15 Tezaur fol
cloric (color) • 21,45 La zi în 600

VIITOARE LA TELEVIZIUNE
de secunde • 21,55 Orizont tehni- 
co-științific. Patru decenii de im
petuos progres tehnico-științific •
22.20 Telejurnal (parțial color).

MARȚI, 19 IUNIE
• 15,00 Telex • 15,05 Amfiteatru 

studențesc • 15,30 Laureați ai Fes
tivalului național „Cintarea Româ
niei" • 15,50 Universul femeilor •
16.20 Desene animate • 16,30 închi
derea programului • 20,00 Telejur
nal (parțial color) • 20,20 Ctitorii cu 
care ne mîndrim • 20,50 Pentru 
noi e nouă țara! Selecțiuni din 
Concursul cîntecului politic pentru 
tineret, ediția 1984 • 21,00 Teatru 
tv.: „O vară cum n-a mai fost alta" 
• 22,20 Telejurnal (parțial color).

MIERCURI, 20 IUNIE
• 15,00 Telex • 15,05 Clubul ti

neretului • 15,30 Emisiune în lim
ba maghiară (parțial color) • 20,00 
Telejurnal (parțial color) • 20,20 
Actualitatea în economie • 20,35 40 
de ani de istorie nouă. Realizări și 
perspective • 20,55 Film artistic: 
„Fiul meu". Producție a studiouri
lor din R.P.D. Coreeană • 22,20 Te
lejurnal (parțial color).

JOI, 21 IUNIE
• 15,00 Telex • 15,05 Civica •

15.20 Studioul tineretului • 16,20 De
sene animate • 20,00 Telejurnal 
(parțial color) • 20,20 Actualitatea 
în economie • 20,35 Mîndră zi a 
libertății. Cîntece patriotice • 20,50 
Lumea contemporană și confruntă

rile de idei • 21,10 Filme inspirate 
din lupta P.C.R.: „Clipa". Ultima 
parte (color) • 21,55 Revista literar- 
artistică tv. • 22,15 Telejurnal (par
țial color).

VINERI, 22 IUNIE
• 15,00 Telex • 15,05 Monografii 

profesionale • 15,30 Viața cultura
lă • 15,50 La volan • 16,00 Emisiu
ne în limba germană (parțial co
lor) • 20,00 Telejurnal (parțial co
lor) • 20,20 Actualitatea în econo
mie • 20,35 Împliniri și perspective
• 21,10 Cadran mondial (parțial co
lor) • 21,30 Eroul comunist în fil
mul artistic românesc • 22,20 Te
lejurnal (parțial color).

SlMBĂTA, 23 IUNIE
• 13,30 Telex • 13,35 La sfîrșit 

de săptămînă (parțial color): * Flori 
de mină. Cîntece și dansuri * Ecra
nul copiilor * Desene animate * Ma
rile momente ale baletului * Vă a- 
mintim o melodie... * Magnetoscop 
muzical: Edith Piaf * Cîntecele pa
triei ★ Telesport * Tot ce are țara 
mai frumos. Reportaj * Muppets
• 16,45 Săptămîna politică • 17,00 
închiderea programului • 19,00 Te
lejurnal (parțial color) • 19,20 Noi 
și copiii noștri « 19,40 Țara mea, 
grădină-n floare. Melodii populare 
(color) • 19,55 Teleenciclopedia • 
20,25 Film: trei zile și trei nopți" 
(color). Ultima parte • 21,15 Răco
ritoare pe... căldură mare (color) • 
22,15 Telejurnal (parțial color) • 
22,30 Invitații televiziunii (color).

Efigie de
(Urmare din pag. I)

de oamenii întreprinderii au 
pus temelie unor exploa
tări miniere care partici
pă cu o pondere impor
tantă în bilanțul de mine-

■ reu de Her, plu mb; ztac,
cupru al economiei națio
nale. Poate mărturia cea

- mai palpabilă a muncii de 
cercetare ți explorare o 
dau ădincurile de cărbune 
ale Văii Jiului cu salba 
celor zece mine, de la Uri- 
cani la Jieț. _ ’

Ani de muncă, ani încu
nunați de fapte. La indem- 
mrrile secretarului general 
al partldutui, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, s-a tre
cut ta cercetarea și exploa
tarea zăcămintelor cu con
ținuturi reduse sau de mică 
extindere și a acelora al 
căror preț de -achiziție a 
crescut mult. Așa a intrat 
in preocupările geologilor 
zonele Hondo!—Băla ga, -Co- 
ronda, Voia, Roșia-Poieni, 
Ciunganl, Bcrița-Hoțeg, Troi
ța, Ohabo-Ponor, Vorța, 
Măgura, Podul Ionului. A- 
șezări pe care oamenii 
I.P.E.G. Deva, potrivindu-și 
cronometrate muncii după 
tehnologiile- moderne ale 
noii vremi, le-au scos din 
anonimat. ' -

S-c-r cuveni ■ ca intr-un 
asemenea an aniversar — 
să măsurăm înălțimea fap
telor acelora care și-au 
găsit pe șantierele exploră
rilor rostul muncii și al vie
ții, să explorăm filonul u- 
man al curajului, bărbă
ției, temerității, dîrzemei, 
al caracterului acelora ce 
știu să renunțe la confortul 
tentant, in favoarea mese
riei de care s-au legat și 
ale căror destine se con
jugă cu opera de valori
ficare a resurselor natu
rale, de zidire a nucleelor 
industriale ce au intrat și 
intră continuu in patrimo
niul economic al țprii. Pen
tru că I.P.E.G. Deva a fost 
și este o școală cu clase 
răspîndite pe întinderi de 
sute de kilometri, dar care 
au unit în ele adevărate 
colective de mineri, sondori, 
geologi, electricieni, meca
nici, lăcătuși, sudori, ar
tificieri, constructori.

3 000 de biografii, unele 
încărcate de frumuseți pro
fesionale și morale deose
bite. Și cum ar putea fi 
altfel tind 40 la sută din
tre acești oameni poartă 
înaltul titlu de comunist 1

— Afirmăm, fără teama 
de a greși, că șantierele 
noastre refuză pregătirea 
profesională îngustă. In 
condițiile de izolare, acces 
dificil și distanțe mari față 
de sediul întreprinderii, ori
ce defecțiune tehnică, orice

prestigiu
intervenție trebuie rezolva
tă operativ, în șantier, cu 
torțe proprii. Și se rezol
vă. lată meritul colectivelor 
celor peste 50 de șantiere 
de cercetare din județele 
Alba, Arad, Hunedoara, Si
biu, în condițiile în care 
activitatea noastră a cres
cut numai din 1965, de tind 
la cîrma patriei se află 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de zece ori! 
S-a lărgit gama de cerce
tare — precizează tag. Cor
neliu Arsin, care de a- ■ 
proape două decenii con
duce cu probitate profe
sională și civică activita
tea întreprinderii, colectiv 
distins; in. ultimii 5 ani, ■ 
de trei ori cu „Ordinul 
Muncii" pentru locurile 
fruntașe pe țară în între
cerea socialistă.

Astăzi cercetarea noastră 
este complexă și completă, 
ba fiecare lăcomiei anali
zăm fiecare element și toa
te le facem în laboratorul , 
propriu — uihjI dintre cele 
mai bune din țara în do
meniul cercetărilor noastre. 
Facem o cercetare cu ca-- 
racter aplicativ, care să 
ducă imediat la rezultat. 
Avem un program concret 
în această direcție, cuplat 
cu necesitățile industriei mi
niere. Pe lingă cele 47 de ză
căminte puse rn valoare în 
ultimii 19 arii, am mai dat 
industriei țării sau conti
nuăm șă relevăm in acest 
an, noi zone ca cele de 
la Roșia—Poieni, Vețel, 
Bălța—Crătiunești, Hondol— 
Băiaga, Bucium—Tarnița, 
Cdrarida, Iscronl. Iar intr-un 
viitor apropiat — zonele 
București—Rovina, Bolcana- 
Troița, extinderea de ia 
Boița—Hațeg. Noi pre
dăm zăcămîntul cu toată 
dotația 1 în acest al 34-lea 
an al existenței întreprin
derii noastre sîntem preo
cupați de cercetarea în a- 
dîncime a unor mineraliza- 
ții, de grăbirea ritmului de 
cercetare, de aplicarea 
științei în această activi
tate. Avem în atenție creș
terea vitezelor de înainta
re a lucrărilor miniere și 
prin aceasta scurtarea ter
menelor de punere in ex
ploatare a noilor zăcămin
te, găsirea unor soluții care 
să conducă la o mai mare 
eficiență economică. Am 
făcut multe și mai avem 
multe de făcut. Dar cei 
care au puterea să ia de 
fiecare dată totul de la 
început și să lase, tot de 
fiecare dată, un obiectiv 
în urma lor dar și o parte 
din sufletul lor, au și mîn- 
dria de a scoate din ano
nimat așezări, de a ie uma
niza și c le reda civili
zației, vieții.
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Cu privire la Consfătuirea economică la nivel înalt 
a țărilor membre ale C. A. E. R.

Tn zilele de 12—14 iunie 
K)84, la Moscova, a avut 
ioc Consfătuirea economi
că a țărilor membre 4e 
0.A.E.R.

La Consfătuire a partici
pat delegația Republicii 
Socialiste România, condu
să de tovarășul Nicolae 
Ceausescu, secretar gerreral 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Bft*- 
blicii Socialiste România.

Au luat parte, de ase «ne» 
nea, delegații din R.P. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovac*. 
6uba, R. D. Germană. R. P. 
Mongolă. R.P. Poloni.

R.P. Ungară, U.R.S.S. și 
R. S. Vietnam.

Consfătuirea a fost des
chisă cu un cuvânt de salut 
de K. U. Cernenko, secre
tar general li C.6. al 
P.C.U.S., președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem 
al UJLSS.

La Consfătuire au fost 
etamina te cele mai im
portante probleme ale dez
voltării ți colaborării eco- 
xxcăce a țărilor frățești. 
La Consfătuire au hiat 
eevistcl tovarăș* K U. 
Cemenfca. T Jzvtor. 4. 
Kadsr. Le Duns. K Ho

necker, G. R. Rodriguez, 
3. Țedenbal, W. Jaruzelsky, 
Nicolae Ceausescu. N. A. 
Tihonov, G. Husak.

Consfătuirea a adoptat o 
hotărîre corespunzătoare. 
Aa fost adoptate unanim, 
de asemenea, documentele: 
-Declarația cu privire la 
direcțiile principale ale 
dezvoltării și adinririi in 
continuare a colaborării 
economice și tehnico-știin- 
tifice intre țările membre 
ale CAER- ți Declara
ția țărilor membre ale 
Consiliului de Ajutor E- 
cooocnic Reciproc -Men
ținerea păcii și colabora

rea economică internatior 
nală*.

Elaborarea acțiunilor 
pentru realizarea hotărîri- 
lor adoptate la Consfătuire 
a fost Încredințată orga
nelor competente ale țări
lor și Consiliului de Aju
tor Economic Reciproc.

Consfătuirea a fost în
chisă printr-o scurtă cu
vântare de K. U. Cernenko.

Lucrările Consfătuirii au 
decurs In spirit construc
tiv și de lucru, intr-o at
mosferă prietenească, de 
înțelegere ți unitate de
nii nă.

IA
I*
Ib
I
I*
Iw
I
I
I

FABRICA PENTRU PRODUCEREA 
NUTREȚURILOR COMBINATE 

MINTIA

ÎNCADREAZĂ URGENT

• Sudor electric și autogen, categ. 2—4

• Tractorist rutierist

Informații la telefon 13735 sau 16625, 
serviciul personal.

COMUNICAT

ÎNTREPRINDEREA DE GOSPODĂRIE 
COMUNALĂ Șl LOCATIVĂ 

| ORĂȘTIE
*

ÎNCADREAZĂ URGENT

cu privire la ședința a XXXVIII-a extraordinară a Sesiunii 
Consiliului de Ajutor Economic Reciproc

La 14 iunie 1984, la Mos
cova a avut loc ședința a 
KXXVIII-a extraordinară a 
Sesiunii Consiliului de A- 
jutor Economic Reciproc.

La ședința Sesiunii au 
participat conducătorii 
partidelor comuniste și 
muncitorești ale țărilor 
membre ale C.A.E.R., care 
au condus delegațiile țări
lor Iă Consfătuirea econo
mică la nivel înalt.

Sesiunea Consiliului 
constituită din delegațiile 
Republicii Populare Bul
garia, Republicii Socialiste 
Cehoslovace, Republicii
Cuba, Republicii Democra
te Germane, Republicii

Populare Monțoie. Republi
cii Populare Polone. Re
publicii Socialiste România. 
Republicii Populare Unga
re, Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste și Re
publicii Socialiste Vietnam, 
a examinat probleme pri
vind măsurile pentru rea
lizarea hotărârilor Consfă
tuirii economice.

Delegațiile țărilor la șe
dința Sesiunii Consiliului 
au fost conduse de condu
cătorii guvernelor. A pre
zidat ședința conducătorul 
delegației Uniunii Sovie
tice. La lucrările Sesiunii 
a participat secretarul 
Consiliului.

Dind o înaltă apreciere 
rezultatelor Consfătuirii e- 
eooomice la nivel înalt a 
țârilor membre ale 
C.A.E.R- Sesiunea a sub
liniat importanța deosebită 
a direcțiilor preconizate de 
Consfătuire. ale adîncirii 
ia continuare a diviziunii 
internat ionaie socialiste a 
muncii, in vederea soluțio
nării noilor obiective care 
decurg din schimbarea 
condițiilor interne si exter
ne ale dezvoltării.

S-a exprimat convinge
rea că transpunerea în via
ță a hotăririlor Consfă

tuirii va ridica colaborarea 
reciprocă la un nivel cali
tativ nou, va spori rolul 
acesteia în dezvoltarea e- 
conomieo-socială a țărilor 
membre ale C.A.E.R., va 
servi la întărirea în con
tinuare a unității și coe
ziunii lor.

Sesiunea a adoptat mă
surile pentru realizarea ho- 
tăririlor Consfătuirii eco
nomice. S-a trasat sarcină 
Comitetului Executiv al 
C.A.E.R. să înfăptuiască 
conducerea • întregii activi
tăți a organelor Consiliu
lui legată de îndeplinirea 
acestora.

Recepție în onoarea participanților 
la Consfătuirea economică la nivel înalt

MOSCOVA 14 (Agerpres). 
— La 14 iunie, Comitetul 
Central al P.C.U.S. și gu
vernul U.R.S.S. au oferit la 
Kremlin o recepție în o- 
noarea participanților la 
Consfătuirea economică la 
nivel’ înalt a țărilor mem
bre ale C.A.E.R.

La recepție au luat parte 
conducătorii și membrii 
delegațiilor participante la 
consfătuire.

Au participat tovarășul 
Nicolae Ceausescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președinte

le Republicii Socialiste 
România, ceilalți membri 
ai delegației române și alte 
persoane oficiale.

Au toastat tovarășii K. U. 
Cernenko. secretar general 
al C. C. al P.C.US, pre
ședintele Prezidiului So

vietului Suprem al 
U.R.S.S., și W. Jaruzelsky, 
prjm-secretar al C. C. al 
P.M.U.P., președintele Con
siliului de Miniștri al R.P. 
Polone.

Recepția s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, 
tovărășească.

CAMPIONATUL EUROPEAN DE FOTBAL

PARIS 14 (Agerpres). — 
Meciul Belgia — Iugoslavia, 
din cadrul grupei I a tur
neului final al campionatu
lui european de fotbal, 
disputat miercuri seara la 
Nantes, s-a ' încheiat Cu 
victoria meritată a fotba
liștilor belgieni, jucătorii 
formației iugoslave dove- 
dindu-se prea puțin pro
ductivi în fața porții lui 
Pfaff, deși au dominat, in 
ansamblu, terenul de joc, 
relatează corespondenții 
agențiilor internaționale de 
presă. Astfel, sub titlul 
„Start bun pentru Be/gi<a“, 
agenția France Presse no
tează, printre altele : „E- 
chipa de fotbal a Belgiei, 
finalistă a ediției 1980, a 
luat un start bun, întrecînd 
Iugoslavia cu 2—0. Acest 
succes îi permite să se 
instaleze pe primul loc al 
grupei I, grație unui gol 
în plus marcat față de for
mația Franței, iar meciul 
dintre cele două selecțio
nate, programat sîmbătă 
la Nantes, devine un duel 
decisiv.

Belgienii și-au creat a-

vontajul în pruna repr.ză, 
datorită goiurhor marcate 
de Erwin Vandenbergh și 
Georges Grun, acesta din 
urmă selecționat in uitirmjl 
moment, in urma indspo 
nibRității kzi Mc he Ren- 
quin. In țața jocului mai 
așezat, dar steril al Iugo
slaviei, Belgia a tăcui o 
bună impresie prin accele
rările în momentele de po
sesie a mingii. viteza de 
execuție și Crasa tinor'ului 
său conducător de joc ScUo. 
Din păcate, echipa 'w' Guy 
Thys a pierdut un olt a- 
părător. Leo Clijsfters. oc
cidental la glezna picioru
lui sting’.

k
PARIS 14 (Agerpres). — 

Pe stadiqfHjl „Le Meinau' 
din Strasbourg, in cadrul 
grupei a II o a turneului 
fina! al campionatului eu
ropean de fotbal, s-a des
fășurat joi după-omiază 
meciul dintre seiecț.onateie 
R.F. Germania și Portuga
liei. Partida s-a încheiat la 
egalitate 0—0.

Arbitrul Romuald Yushka 
(U.R.S.S.) a condus urmă
toarele formații : R.F. Ger
mania : Schumacher, — B. 
Forster, K. H. Forster, Stieli- 
ke, Briegel, Rolff, Brehme, 
Buchwald, Rummen'gge. 
Voiler, Allots ; Portugalia : 
Bento, — Pinto, Eurico, Per- 
reira, Alvaro, Cholane, Ma
nuel, Frasco, Pacheco, )or- 
dao, Diamantina.

■ SANTIAGO DE CHILE. 
- In Chile s-a desfășurat, 
in ilegalitate, Conferința na
țională a Partidului Comu
nist din Chile. Au fost exa
minate situația politică in
ternă și unele probleme in
ternaționale actuale — 
transmite agenția TASS. 
Comunicatul dat publicității 
subliniază necesitatea înlă
turării dictaturii militare, 
promovării unei politici e- 
conomice și sociale care să 
răspundă intereselor clasei 
muncitoare, întregului popor 
chilian.

Conferința a adus unele 
modificări în statutul parti
dului, a ales noul Comitet 
Central, care la rindul său, 
a ales Biroul Politic al C.C. 
al P.C.C. In funcția de se
cretar general al partidului 
o fost reconfirmat Luis 
Cor volan.

■ SAN JOSE. - In zilele 
de 19 ți 20 iulie, la San 
Jose - Costa Rica - va 
avea loc o reuniune parla
mentară latino-americană, 
consacrată problemelor pri
vind datoria externă a con
tinentului — informează a- 
genția IPS. La dezbateri vor 
participa delegați din par

tea a 15 parlamente latino- 
americane, reprezentanți 
ai Sistemului economic la- 
tino-omerican (SELA), ai 
Agenției Internaționale de 
Dezvoltare (AID), ai Comi
siei Economice O.N.U. 
pentru America Latină 
(C.E.P.A.L.), precum și re
prezentanți qi Canadei. Ja
poniei și C.E.E. Cuba și 
Nicaragua vor participa în 
calitate de observatori.

■ PRAGA. - Specialiștii 
Institutului de fizică al A- 
cademiei cehoslovace de 
științe, in cooperare cu cei 
din industria sticlei, au rea
lizat un colector solar care 
permite încălzirea apei pină 
la punctul de fierbere chiar 
și în zilele friguroase, in
formează agenția CTK. 
Instalația — construită cu 
ajutorul lentilelor de tip 
Fresnel — este orientată în 
direcția Soarelui de un mic 
motor electric, cu un Con
sum redus.

Experiențele au arătat că 
o asemenea instalație, mon
tată pe acoperișul unei clă
diri administrative cu cinci 
etaje, asigură 50 la sută 
din necesarul de apă caldă.
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• macaragiu pentru macara de 5 tone, 

încadrarea, conform Legii nr. 57/1974.

COOPERATIVA DE PRODUCȚIE. 
ACHIZIȚII Șl DESFACEREA MĂRFURILOR 

B RĂ NIȘCA

ÎNCADREAZĂ

• 1 lucrător gestionar

* 2 vînzători pentru magazinul univer
sal Brănîșca.

Condițiile de încadrare, potrivit Legii 22/ 
1969 și Legii 57/1974.

ÎNTREPRINDEREA „MARMURA" SIMERIA

str. Cuza Vodă, nr. 24,

Organizează concurs pentru ocuparea 

unui post de dactilografă.

înscrierea la concurs și încadrarea se 
vor face în conformitate cu prevederile Le
gii nr. 12/1971 și Legii nr. 57/1974, repu
blicată. Data ținerii concursului — miercuri, 
20 iunie 1984.

Informații, zilnic, între orele 8,00—15,00 
la biroul P.I.R., telefon 956/60851.

’mica-"
publicitate

V î N Z A R I

• Vînd apartament două
camere, confort I sau schimb 
cu garsonieră. Deva, Emi- 
nescu 138, bloc 31 A, aparta
ment 4, etajul I. (958)
• Vînd casă liberă, comuna

Zlaști, nr. 38, județul Hune
doara, orele 12—18. (993)
• Vînd urgent Dacia 13W, 

fabricație 1981. Telefon 957/ 
30383, după orele 20. (IMS)
• Vînd Dacia 1 100, la bord

130 000 km, stare perfectă. 
Deva, telefon 14250. (991)

ÎNCHIRIERE .

• Inginer, caut garsonieră^
sau apartament (ne) mobilat 
pentru închiriat. Deva, zona 
„Decebal*, telefon 13838. ore
le 15—17. (1«5)
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