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CAMPANIA AGRICOLA DE VARA

Toți locuitorii satelor pe cimp, la prășit!

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a continuat, ieri, la Complexul expozițional 
din Piața Scinteii, analizarea unor importante

9

probleme

mi

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist 
Român. președintele Repu
blicii Socialiste România. 
e continuat. simbătă di- 

ița. — la Complexul
expozițional din Piața 
Sein toii — analiza privind 
modul :tra se acționează 
de către ministere. centra
te industriale. institute de 
cercetări, unități productive 
pentru Îmbunătățirea cali
tății tuturor produselor și 
creșterea competitivității 
lor pe piața externă, redu
cerea consumurilor de ma
terii prime, combustibili și 
energie, ridicarea continuă 

în

ale economiei naționale

La C.A.P. Aurel Vlaicu, 
mecanizatorul Nicolae Săn- 
descu efectua (vineri, 
iunie a.c.) prașila a 1 
mecanică pe ultimele 
prafețe din cele 87 
cultivate cu porumb, 
urma lui intraseră la 
șitul manual un mare nu
măr de cooperatori. Prin
tre cei care și-au în
cheiat deja prașila a II-a 
pe suprafețele repartizate 
Se numără Gheorghe Șer
ban, Ștefan Silviul, Lucre- 
ția Bucur. Saftâ Mariș și 
brigadiera de cimp Ile.in? 
Gavrilă.

— La cartofi — arăta 
Antonie Pera, inginerul șef 
al cooperativei — a fost 
rebilonată a doua oară în
treaga suprafață cultivată, 
lucrare executată în con
diții bune de către me
canizatorul Dorii Cibian. 
Tot el a efectuat și tra
tamentul împotriva manei 
și a gîndacului din Co
lorado.

în ziua raidului nos
tru. am avut prilejul să 
vedem cine și cum se mun
cește 
gume. 
Culea

15 
Il-a 
su- 
ha 
în 

prâ-

la varză timpuria și d- 
vară, iar un grtio de coo
peratoare, în frun" 
Jana Kiumeș. intra:

- sapele Ia prășit'tl n 
Da.- nu toți I«>'Uitc 
tufui ÎDțeleg să p.i
la" lucrările agr t-j'c. mr 
tre cei care au abdlcet cm 
la obligațiile lor c: oa
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îi

a eficienței economice 
întreaga activitate.

Secretarul general 
partidului 
de 
Ceau

în grădina de le- 
Mecanizatorțil loan 

efectua prașila a n-a

mem ai satului -i n-au 
ieșit la prășit deiw. se nu
mără Gheorghe Mihr. le.inu 
Dumitru Guia. Vaier Guta. 
Maria Iancu. loan Boșoro- 
gan. Vforel Bătrîna. Traian 
Oneț, loan Pitaru și Teo- 
fil Suciu.

Mobilizare puternică de 
forțe umane și mijloace 
mecanice am întîlnit la 
C.Ă.P. Geoagiu. Se mun
cea bine în toate cele trei 
brigăzi ale unității, precum 
și în fermele legumicole și 
pomicole.

— .Noi n-am stat nici o 
zi — sublinia loan Samoi- 
lescu. inginerul șef al coo-

lu 1113 rc. in mo* 
■ față am Încheiat 
n-a mecanică și 

pe cele 60 ha 
cu sfeclă de za- 

Remsrc 
mecanizatorului 

și a 
lăzile 

£X? asc
unde se 
bogată. 

i!e Caz
ma-

prașila a 
manuală 
cultivate 
hăr și furajeră, 
hărnicia 
Nicolae Nlărgineanu 
cooperatorilor din bt 
Gelmar și Joseni. 
menea. la cartofi, 
anunță o recoltî 
mecanizatorul Va' 
maru a terminat rebilo 
tui 11 pe întreaga SU[ 
față planificată, iar Teo 
Olea a efectuat cu răs
pundere și la timp trata
mentul împotriva manei și 
a gîndacului din Colorado. 
Unul dintre cei care au 
contribuit din plin la buna 
întreținere a culturilor 
noastre este mecanizatorul 
Traian 
această 
și pînă-n noapte pe ogoa
re

MIRCEA LEPĂDATU

al 
a fost însoțit 

tovarășa Elena 
eseu. de tovarășul 

Constantin Dăscălescu. de 
alți tovarăși din conduce
rea de partid și de stat.

Conducătorului partidu
lui și statului i-au fost 
prezentate pe larg rezulta- 

tinute ie ultimul 
de oamenii munci; 
tastă ramură, solu
bile si modalitățile 
ir asigura îmbună- 

indicatorilor de 
■ificare în 

din 
A fost 

pe care 
astă ra-

lor, diminuării pierderilor 
în procesul de fabricație, 
utilizării tot mai susținute 
a materialelor refolosibile.

Analizînd situația pre
zentată. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a apreciat rezul
tatele bune obținute, sub
liniind. totodată, că există 
încă rezerve prin a căror 
valorificare trebuie să se 
asigure reducerea mai ac
centuată a greutății țesă
turilor și tricotajelor, în
deosebi pe seama diminuă
rii consumurilor specifice . 
tie materii prime și mate
riale. Chiar din semestrul 
următor, a subliniat secre
tarul general al partidului, 
este nevoie să se asigure 
ridicarea gradului de va
lorificare a produselor, 
cerînd conducerii ministe
rului să acționeze cu 
tărire in acest sens.

Au fost prezentate 
continuare rezultatele
ținute în mărirea produc
tivității muncii.

ho-

în 
ob-

Rînzar, prezent în 
perioadă din zori

(Continuare in pag. a 3-o)

timp 
din 
țiile.

val
produselor 

ușoară, 
atent ia 

i din a< 
mură o acordă ret 
continuare, a consumurilor 
de materii prime și mate
riale. reproiectării produsc-
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sâr- 
româ- 
națio-

Vlaicu, din 
luna iunie 
Vlaicu s-o 
zbor pe 

De aceea.

Ziua aripilor românești
moartea tragică a Șoimului 
din Binținți a împiedicat ca 
avionul său .Vlaicu III* să 
nu înceapă a fi fabricat în 
serie, in România, printr-un 
contract cu firma .Mar
coni*. Poporul nostru are 
mîndria priorității românești 
in aviația mondtolă ți pen
tru că primul zavion cu reac
ție, core o zburat efectiv, 
cu mult înainte de epoca 
dezvoltării aviației reactive, 
a fost ginait și construit tot 
de un român — Henri Coan- 
dă. El a zburat, tot lingă 
Paris, Io Issy Ies Mouli- 
neaux, în decembrie 1910. 

Ideea de zbor a români
lor este veche. încă din se
colul al XVI-lea Conrad 
Haos din Sibiu și loan Ro
mânul din Alba lulia des
criau, in premieră mondia
lă, rachetele formate din 
mai multe trepte și experi
mentau diferite pulberi ex-

Primul avion construit pe 
pămîntul României aparți
ne inginerului inventator hu- 
nedorean, Aurel 
satul Binținți. în 
a anului 1910, 
înălțat în întîiul 
pămîntul patriei, 
cea de-a treia duminică a 
lunii iunie o devenit 
bătoarea aripilor 
nești. Ziua avioției 
naie.

Poporul nostru are mîn
dria priorității românești în 
aviația mondială. Pentru câ 
primul avion din lume care 
s-a ridicat de pe pămînt, 
propulsat de propriile mij
loace de bord (la 18 mar
tie .1906, pe cîmpul de la 
Montesson, lingă Paris), a 
fost inventat tot de un ro
mân — Traian Vuia. Numai 
lipsa mijloacelor materiale 
a făcut ca avionul lui Au
rel Vlaicu să nu-și fi luat 
zborul înainte de avionul 
lui Traian Vuia. Și numai

Mecanizatorul Viorel Flo- 
rea, de la C.A.P. Sălciva, a 
efectuat prima stropire la 
cultura cartofilor.

Promoția anului 40 al li
bertății patriei și a celui 
de-a! Xlll-lea Congres al 
partidului se află sub sem
nul acestui iunie-care le 
deschide largi drumuri spre 
împliniri, spre viață. Gau- 
deamus Igitur s-a înălțat 
solemn în fiecare din cele 
28 de licee hunedorene. 
4 000 de absolvenți aflîn- 
du-se la start cu viitorul. 
La Liceul „Decedai" din 
Deva, prestigioasă unitate 
de învățămînt, care an de 
an se afirmă în țară prin 
absolvenții săi, Legămîntul 
de a sluji partidul și po
porul,, de a duce mai de
parte spiritul de cutezanță 
revoluționară a fost rostit,

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a apreciat că 
există mari posibilități de 
creștere a productivității 
muncii în industria ușoară 
și a indicat să fie luate 
măsuri organizatorice și 
tehnice pentru a extinde 
polideservirea mașinilor. 
Pentru a îmbunătăți radi
cal situația, a arătat tova
rășul 
trebuie 
gență 
linii de producție mecani
zate și automatizate, a- 
ceasta reprezentînd proble
ma numărul unu în mo
mentul de față.

Secretarul general al 
partidului a cerut minis
trului industrei de mașini- 
unelte, electrotehnică 
electronică, să asigure 
termenul ce, mai 
realizarea în țară a 
tor linii complexe, 
dicat. totodată.

Nicolae Ceaușescu, 
să trecem de ur

la introducerea de

și 
in

scurt
accs-

S-a in- 
întocmirea

(Continuare in pag. a 4-a)

TRANSMISIUNE DIRECTA LA 
RADIO Șl TELEVIZIUNE

9.00, posturile dc rădic >• 
direct ceremonia sosirii de-

Miine. in jurul orei 
televiziune vor transmite 
legației de partid și de stat a Republicii Populare De
mocrate Coreene, condusă de tovarășul Kim Ir Sen. 
secretar general al Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Corcea, președintele Republicii Populare 
Democrate Coreene, care, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului Co
munist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, va efectua o vizită oficială de prietenie în 
țara noastră.

Eforturi pentru ca toate instalațiile 
să producă

La Gurabarza, pe malul 
drept al Crișului, intr-un 
spațiu relativ mic. a fost 
construită una dintre cele 
mai moderne uzine de pre
parare din țară : uzina de 
cupru a întreprinderii mi
niere Barza.

Acest important obiecție 
pentru economia țării noas
tre a fost parțial pus în 
funcțiune ia începutul anu
lui efirent. 
două linii tehnologice 
uzinei, 
tente.
treptat 
prifer, 
din zi

Ce se poate spune des
pre uzină ? Cum se com
portă instalațiile ? Ce ran
damente de extracție la 
metal se obțin ? Care este 
părerea preparatorilor des
pre propria lor muncă ? 
S-au atins parametrii pro
iectați la instalații ?

— La primele două lini; 
de preparare — ne spunea 
ing. Gabriela Popescu, șef 
secție coordonator pe uzi
nă — se lucrează la pa
rametrii planificați. Perfor
manțele tehnologice sînt 
bune ; rezultă randamente

la parametrii proiectați
superioare, produse de ca
litate.

— Ce ne puteți spune în 
legătură cu recuperarea 
metalului din steril ?

— Față de instalațiile din 
uzina veche, randamentele 
sînt cu două puncte mai 
mari. indiscutabil, îmbu
nătățirea randamentelor de 
extracție la cuprti este

Atunci primele 
ale 

din cele patru exis- 
au fost încărcate 
cu minereu cu- 

producția decurgînd 
în zi tot mai bine.

La uzina de cupru 
Gurabarza

strîns legată de nivelul 
tehnic ridicat al instalații
lor noastre.

Activitatea productivă a 
uzinei de cupru este bine 
organizată. Meritul este al 
colectivelor conduse de 
șefii de secție Margareta 
Dănilă. Mircea Moraru. 
Remus Oprea, de mecani
cul șef al instalației, 
Nicolae Ivaneneo, de fie
care' maistru și șef de e- 
chipă. 80 la sută dintre 
muncitorii de la preparare 
sînt femei. Sînt harnice, 
conștiincioase, suprave-
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ghează cu atenție fluxul 
de producție.

Preparatoarea Viorica 
Giocan, cu o vechime, de 
30 de ani în meserie, șefă 
de echipă la celule, s-a 
referit la munca sa, a cole
gelor cu care lucrează.

— De fapt, prin ceea ce 
facem împreună cu Sofia 
Pintilie. Ileana Pleșa cu 
celelalte colege, care-și cu
nosc bine meseria, noi se
lecționăm cuprul de steril. 
Asta printr-o dozare atentă 
a reactivilor de flotație 
depresanti. colectori și spu- 
manți.

Muncitorul loan Ilisie 
ne-a vorbit despre finețea 
măcinișului și diluția rer 
zultată — două operații de 
bază în preparare —, exe7 
cutate în mori cu bile și 
autogene de mare pro
ductivitate

Liniile de preparare nr. 
3 și 4 ' ' ' • ' '
logice, 
mal.
există.
și tovarășa Viorica Ălmă-

sînt in probe tehno- 
Funcționează nor- 

Se poate spune că 
așa cum aprecia

UVIU BRAICA

(Continuare în pag. o 3-a)

Absolvenții
ieri, de 144 de absolvenți, 
toți purtînd cu mîndrie e- 
cusonul promoției anului 40 
al libertății patriei. O pro
moție care a adus liceului 
embleme de onoare la 
concursurile pe discipline 
de învățămînt (Lizuca Cio
banu — locul I pe țară, 
Liliana Tămaș, Geltner Da
vid, Marius Petruțescu, Ca
melia Oprean, Adelena llie 
reprezentînd cu cinste la 
fazele republicane școala 
în care s-au pregătit). O 
promoție care, ieri, după 
rostirea Legămîntului cu ța
ra și partidul conducător, a

emoția caldă a 
stră-

37 
me-. 
dat 
po- 
Lu- 

Nis-
Si-

încercat 
bucuriei recompensei 
danilor la învățătură, 
de absolvenți, a căror 
dii foarte bune le-au 
dreptul de a urca pe 
diurnul premianților — 
minița Moise, 
tor, Gabriela 

■ mina Mihăilă, 
dea, Larisa 
Adelena llie, 
vid, Lizuca Ciobanu, 
,briela Murărașu, 
Aeftimiei, Kelemen 
trix, Codruța Istrate, Marius 
Petruțescu, Dorica Ștefu, 
Codruța Goța, Mtrela Ena-

Daniela
Boldura,
Sorin Blen- 

Măgherușan, 
Geltner Da- 

Ga- 
Aurelian 

Bea-

che, Viorica Barbu, Mirela 
Gruieț, Mihaela Șerban, 
Claudia Bedreag, Anca Ște- 
fănescu, Gelu Petculescu, 
Corina lovănescu, Stelczner 
Edith, Daniela Panaite, Ilea
na Katai, Daniela Ardelean, 
Monica Boldea, Dorin So- 
noc, Luminița Pirvuleț, Mi
haela Costea, Manuela 
Hăncilă, Dorina Diniș, Ca
melia Oprean, Liana Da- 
gău, Brîndușa Istrate - au 
fost încununați cu lauri, 
răsplata dragostei cu care 
s-au aplecat asupra cărții, 
a pregătirii lor pentru via
ță, al cărei prag îl trec în 
această vară aniversară, cu 
largi ferestre deschise spre 
împlipiri.

LUCIA LICIU
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«i mxi fertili din istoria sa și a patriei, în anii socialismului.Haine noi, de sărbătoare

ai Si meri ei vad

poate de simplu: 
totalitate, creația

ferm hotărîți să con.tri- 
lor putere de muncă, 

devotament la măreața 
nostru popor : ridicarea

motivul de supre- 
patriotică

Z0,00 Tel 
lor] 

20,20 Aci 
nor 
Cot 
tini 
A 
mis 
Căi 
Tez 
lor)

a tovarășului 
afirmarea tot

ctitorii mărețe 
în anii SOCIALISMULUI

Simeria... Atit de obișnuitefe anunțuri de 
la megafoaneie gărilor din multe localități 
ale țării amintesc zilnic, în repetate rin- 
d«ri, numele orașului hunedorean. Și astfel, 
pentru oamenii din Moldova, Munten a, 
Banat sau Transilvania, călători pe drumu
rile de fier ale țării, Simeria înseamnă -im
portant nod feroviar, un oraș al ceferiști
lor". Adevărat, însă incomplet...

Poate s-ar fi cuvenit ca prezentarea Si
meriei anului 1984 să înceapă prin citeva 
trimiteri la istoricul așezării, la atestarea 
ei documentară. Nu procedăm astfel din- 
tr-un considerent cit se 
orașul Simeria este, în 
epocii noi, socialiste.

„Acesta este, de fapt, 
mă mîndrie, de înaltă simțire 
pentru toți locuitorii orașului — ne spunea 
tovarășul Vasile Irimie, secretar al Comite
tului orășenesc Simeria al P.C.R., primarul 
localității. Și nu trebuie să mire pe nimeni

atunci 
sintem 
in spusele

MAI MI^LT DECÎT „ORAȘUL CEFERIȘTILOR
simerienii afirmă că .crosul 
Nu este vorba de o metaforă 
k. Cei co-e au văzut lumina 

zilei in onul transformării Simeriei rurale 
în oraș au acum doar 30 de ani. Deci, ei. 
tinerii, și noi, părinții lor sintem cei care, 
cu mințile și cu brațele noastre, am ridicat 
acest oraș. Justețea politicii partidului nos
tru, de dezvoltare și implini'e a tuturo' ‘o- 
calităților țării își găsește — in multiplele 
transformări pe care le-a cunoscut și le 
cunoaște Simeria — o elocventă eonii rrare. 
Pentru că nu e ușor lucru ca, într-o peri
oadă de timp relativ scurtă, o localitate 
cunoscută dear nod de cole ferată, să de
vină ceea ce este de fapt, astăzi : un o'oș 
in plină înflorire, cu o activitate economi
că pe cit de bogată, pe atit de diversifi
cată. Astfel, alături de mai vechile unități

di'- transportul feroviar — depoul, stația de 
căiătcri, revizia de vagoane, atelierele 
C.F.R. (i-rep-nde-ea mecanică de mate
rial rulant de astăzi) — pe harta econo
mică a orașului au apărut noi unități: în
treg -rderea Mo-mura”, cooperativa de 
producție meșteșugărească .Prestarea", sec
ția de gospodărie comunală locativă, fa
brica de pi ine. întreprinderea de industria- 
lizore a apte'ui ș.o. Deci, pe drept cuvîat 
noi spunem că Simeria este astăzi mai 
mut decit .orașul ceferiștilor". Simerienii 
nu și-au uitat nici vechile îndeletniciri — 
cultivarea pcmîntuiui și creșterea animale
lor.

Deși, ca oraș, Simeria ore o istorie de 
doar vei decenii, drumul devenirii sale, al 
saltului calitativ pe care l-au cunoscut 
toate domeniile vieții materiale și spiritua-

le sîrvt indisolubil legate de perioada ce a 
trecut de la Congresul al IX-lea al parti
dului, de la alegerea, în fruntea partidu
lui și a țării, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Amintesc aici, spre exemplifi
care, creșterea de peste 14 ori a număru
lui Je apartamente, înființarea unei puter
nice rețele de prestări servicii pentru popu
lație, o centrală telefonică automată, școli, 
creșă, grădiniță și multe altele. în toate 
acestea, locuitorii de astăzi 
ilustrarea grijii permanente a partidului și 
statului nostru, personal 
Nicolae Ceaușescu, pentru 
mai puternică a umanismului societății ce 
o construim, fiind 
buie cu întreaga 
cu abnegație și 
operă a întregului
României socialiste pe noi trepte de civi
lizație, progres și bunăstare".

PERPETUA TINEREȚE A UNEI ÎNTREPRINDERI CENTENARE
Fapt unanim recunos

cut, întreprinderea meca
nică de material rulant 
Simeria, cu cele 400 mi
lioane lei producție indus
trială — 1984, deține lo
cul fruntaș în ce privește 
aportul unităților econo
mice la realizarea pro
ducției industriale a ora- 

, șului. De fapt, multă vre
me, I.M.M.R. — cum 
este îndeobște cunoscută 
— a fost singura unitate 
cu profil industrial din 

ț Simeria. începuturile dru
mului devenirii sale în 
ceea ce este ea astăzi 
sînt atestate documen
tar pe la 1867. Atunci, o 
dată cu începerea lucrări
lor la căile ferate Arad — 
Simeria — Alba Iulia și 
Simeria — Petroșani, se

construia și clădirea care 
urma să adăpostească, in- 
cepînd din 1869 Ateliere
le C.F.R., unde... 20 de 
meseriași lucrau la repa
rarea locomotivelor și va
goanelor.

— Și totuși, aflăm de 
la tovarășul Liviu Bădi- 
lă, inginerul șef al între
prinderii. oamenii de as
tăzi ai I.M.M.R.-ului, a 
căror număr a trecut de 
2 000, susțin cu tărie că 
unitatea noastră este cea 
mai tînără din oraș. A- 
ceasta nu pentru că tra
diția muncitorească ar fi 
necunoscută, sau nepre
țuită la justa ei valoare. 
Explicația se află 
mile, mințile și 
fiecărei generații 
lăsat aici obolul

în ini- 
f aptele 
care a 
muncii

sale, 
ție a 
martoră și 
transformărilor 
le-a cunoscut 
derea. Dar niciodată a- 
ceste transformări nu au 
fost mai ample, mai tota
le aș zice, ca cele din 
anii care au urmat măre
țului act de la 23 August 
1944. Amintirea fierăriei, 
strungâriei și cazangeriei 
rudimentare este estom
pată de halele moderne, 
de atelierele puternic pro
ductive. Laboratorul de 
analiză, defectoscopia ul- 
trasonică, oficiul de cal
cul pentru prelucrarea au
tomată a datelor — 
alte realități care 
muncii oamenilor de 
ai întreprinderii noi 
mensiuni.

Tot fiecare genera- 
fost, în același timp, 

autoare a 
pe care 

întreprin-

• Stația C.F.R. Sime
ria este prima stație din 
Regionala Timișoara care 
a fost centralizată electro- 
dinamic (1960) și apoi au
tomatizată (1970) 7

• Zilnic 
ceferiștilor' 
de trenuri 
cît într-o 
1965 ?

• Dacă
20 de ani, 
bricii „realizări prin pres
tări servicii pentru popu
lație" se trecea „zero", 
pentru acest an se prevăd 
30 milioane lei ?

prin „Orașul
■“ trec cu 100 

mai mult de-
> zi a anului

acum aproape 
în dreptul ru-

ȘTIAȚI CĂ...

iată 
dau 
azi 
di-

I.M.M.R. Simeria. Planul la export a fost îndeplinit în proporție de 200 la sută. Din 
această întreprindere vor pleca spre Egipt, cu 30 de zile avans, 10 instalații automatizate pen
tru tractat vagoane. în imagine: maistrul Nicolae Irimie și electricianul Nicolae Bostan 
efectuează ultimele verificări la panourile de comandă.

• Populația Simeriei a 
crescut de două ori și ju
mătate în perioada ce a

, trecut de la istoricul Con
gres al IX-lea al parti
dului ?

• în 1965 existau doar 
132 apartamente proprie
tate de stat, iar astăzi nu
mărul acestora a ajuns 
Ia 1 900, la care se adau
gă alte 344 apartamente 
proprietate personală con
struite cu sprijinul sta
tului ?

• De curînd, întreg par
cul Reviziei de vagoane 
Simeria a fost schimbat, 
116 vagoane din seriile 
20—40 și 20—57 (pentru 
viteze sporite) luînd lo
cul celor de serie veche ?

• Aportul unităților a- 
gricole simeriene la auto- 
aprovizionarea orașului și 
fondul centralizat al sta
tului se va traduce, în 
1984, prin 1 400 tone car
ne, 5 000 hl lapte, 2 400 
tone cartofi, 1 630 tone 
grîu, 1950 tone sfeclă de 
zahăr ș.a. ?

• Intr-o perspectivă a- 
propiată se vor construi 
în Simeria o policlinică, 
un super-magazin, un ho
tel, o autogară și o bază 
de producție a S.G.C.L. ?

„MARMURA" 
DEVENIT

„Sculptori de geniu au 
dat viață marmurei, lăsind 
posterității opere nepieri
toare...". Un gind fugar, pe 
care l-am împărtășit și to
varășului ing. Boris Răilea- 
nu, directorul întreprinderii 
„Marmura" Simeria, care, în 
replică, ne-a spus printre 
altele :

— Adevărate lucrări de 
artă — sini cuvinte pe care, 
in multe rindurî, beneficia
rii produselor noastre le-au 
adresat referitor la calita
tea muncii colectivului nos
tru. Sini aprecieri care ne 
bucură și, în același timp, 
ne stimulează. Cu atit mai 
mult cu cit această unita
te este relativ nouă, ude-o 
seamă cu orașul", adică 
din 1954. De fapt, intrarea 
în funcțiune la parametrii 
proiectați este datată 1960. 
Folosindu-se materia primă 
de la unitățile de exploa-

- UN NUME 
RENUME
tare Moneasa, Căprioara, 
Alun, Banpotoc, Rușchița, 
Geoagiu, Cărpineț, Bă ița și 
Chișcău, aici se produc pla
caje, dale mozaicate, mo
zaic granulat, dale cu pa- 
liesteri, alte sortimente care 
fac obiectul unor lucrări trai
nice, de durată, pentru du
rată. Sentimente de vibrant 
patriotism ne încearcă pe 
fiecare dintre noi, cei de la 
„Marmura", cunoscind că 
și produsele realizate aici 
contribuie la creșterea pres
tigiului țării în raporturi e- 
conomice cu alte state 
Prin întreprinderile speciali
zate de comerț exterior, nu
mele Simeriei, amprenta 
calității muncii noastre a- 
jung în Cehoslovacia, Po
lonia șl Ungaria, în Li ba, 
Irak, Arabia Saudită, Egipt,
R. F. Germania, Elveția,
S. U.A...".

CONTINENTELE DIN... 
PARCUL DENDROLOGIC

cun 
21,55 Orii 

țifii 
imp 
nici 

22,20 Tel.

Pentru foarte mulți din
tre vizitatori, chiar și pen
tru cei care doar a>u auzit 
despre Parcul dendrologic 
din Simeria, acesta repre
zintă un plăcut loc de a- 
grement. Este, intr-adevăr, 
un parc ornamental și de 
agrement, cunoscut de a- 
proape două secole și ju
mătate, dar mai este, în 
același timp (și în primul 
rrnd), o inestimabilă co
lecție de plante și planta
ții experimentale. In aten
ția și sub supravegherea 
permanentă a unui inimos 
și destomlc grup de cerce
tători, se află un asorti
ment de plante lemnoase 
străine, care cuprinde peste 
2 300 unități din regiunile 
est-asiatice, nord-america
ne și sudice ale globului.
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Și aici-, ultimii 40 de ani 

au lăsat urme binefăcătoa- l 
re : pepinierele anexe, ex- , 
tinse și îngrijite stau ca o 1 
chezășie pentru perpetuarea 
rosturilor unui asemenea ' 
parc, care împrospătează și 
îmbogățește anual spații și 
zone verzi din toate colțu
rile țării și are o contribu
ție însemnată la crearea 
unor păduri noi și valoroa
se. Să amintim că numai 
în acest an de aici s-au 
aprovizionat cu material să- 
ditor peste 100 de instituții 
și întreprinderi din întreaga 
țară.

Pagină realizată de 
MIRCEA DIACONU, 

Fotografii de 
NICOLAE GHEORGHIU
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Ziua aripilor românești
(Urmare din pag. 1)

plazîve pentru mișcarea lor. 
în 1881 Alexandru Ciurcu 
a propus instalarea bute
liei pe un aerostat, fiind 
primul dintre vizionarii pro
pulsiei prin reacție ! în 1912 
Herman Oberth din Mediaș 
a anticipat, prin lucrări, ra
chete cu combustibili li
chizi drept singurul aparat 
de zbor pentru călătorii 
spațiale.

lată mărturii ce ne în
dreptățesc să afirmăm cu 
mîndrie că ne numărăm 
printre puținele popoare 
care și-au adus o contribu
ție de valoare la ideea înăl
țării omului în spațiu. Iar 
urmașii acestor iluștri crea
tori români, înscriși în car
tea de aur a aeronauticii 
mondiale, sînt întîlniți azi 
în fabricile de avioane, în 
institutele care, în cele pa
tru decenii ale libertății 
patriei, au cunoscut înfăp
tuiri nebănuite. Dar marea 
renaștere a industriei aero
nautice românești s-a pro
dus în rodnica „Epocă 
Ceaușescu". Pe cerul țării 
și al lumii trec azi aero-

nave românești moderne : 
avionul „Rombac 1—11*, e- 
licopterele medii reactive 
IAR 330 (.Puma*) și ușoa
re reactive IAR 316 (Alou- 
ette“), avionul de pasageri 
cu 10 locuri BN 2, avionul 
turboreoctor cu destinație 
specială IAR 93/ORAO, a- 
vionul de antrenament IAK 
52, avionul agricol IAR 827, 
avionul ușor turbopropulsor 
de școală și antrenament 
IAR 825, motoplanorul IS 
28 M și altele. Se produc 
motoare moderne pentru e- 
chiparea avioanelor și eli
copterelor construite în 
România, complicate și pre
tențioase ansamble mecani
ce pentru elicoptere și, 
prin intrarea în funcțiune 
a unor întreprinderi noi, în
cepe fabricația aparatelor 
de bord, a altor echipa
mente, a pieselor turnate 
și forjate. Noua industrie 
aeronautică românească sti
mulează năzuința spre 
înalta performanță tehnică 
și tehnologică, ne dă, o 
dată cu izbînzile de pres
tigiu, și sentimentul adine 
patriotic al acelora ce duc 
pe cerul lumii faima ari
pilor românești.

Premieră siderurgică :

Instalație pentru 
insuflat gudron 

în furnal
La Combinatul siderur

gic Hunedoara s-a pus în 
funcțiune prima instalație 
de insuflat gudron în fur
nal — creație tehnică de 
prestigiu a colectivului de 
muncă din Centrul de cer
cetare și proiectare pentru 
fabricații produse siderur
gice Hunedoara. „Această 
instalație — ne-a informat 
ing. Ștefan Cornea, direc
torul centrului — a fost 
concepută din necesitatea 
de a valorifica excedentul 
de gudron din cele două 
combinate siderurgice, de 
la Hunedoara și Călan și 
pentru înlocuirea parțială 
a cocsului. Raportul de în
locuire este 1:1“

Efectele economice sînt 
remarcabile: se micșorează 
cu 15 la sută consumul de 
cocs, reducînd’J-se propor
țional și importul aceste' 
materii. Instalația de insu
flat gudron în furnal re
prezintă o primă etapă în 
creșterea bazei de combus
tibil a siderurgiei, specia
liștii hunedoreni avînd în 
vedere realizarea cît de cu- 
rînd a unei instalații pen
tru insuflat.în furnal și a 
prafului de cărbune.

I n n I fUM 1 iJiifeS!
SOMNUL 

Șl TULBURĂRILE 
LUI (IV)

în condițiile în ca ie o per
soană se plînge de insomnii 
se pune problema care este 
cea mai corectă atitudine pe 
care trebuie să o adopte me
dicul curant: se va trece din 
primul moment la folosirea 
medicamentelor cu efect hip
nogen (de producere a som
nului) sau se vor lua inițial 
alte măsuri ? în mod. catego
ric medicamentele vor rămîne 
pe planul doi din mai multe 
considerente, primul dintre a- 
cestea ținînd de faptul că som
nul provocat de medicamente 
diferă de somnul normal, fi
ziologic, este o caricatură a 
acestuia ; în timp ce somnul 
fiziologic reprezintă o perioa
dă de reorganizare a activi
tății cerebrale, somnul produs 
de medicamente provoacă o in
hibiție globală a sistemului 
nervos central !

Se va avea în vedere de la 
bun început că insomniile pot 
fi determinate de diverse cau
ze: o traumă psihică deosebi
tă, o modificare a ritmului 
normal somn-veghe (munca în 
ture), luarea permanentă de 
medicamente pentru a dormi 
etc. Primele măsuri vor ur
mări să rezolve igiena som
nului: se vor culege date de
spre instalarea și desfășurarea 
somnului, despre starea pa
cientului la trezire (se trezeș
te ușor sau greu, este odihnit
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JIUL, „CASTELUL DIN CARPATI"
Șl IUBIRILE LUI JULES VERNE (XI)

Amăn untul 
lipsit de 
dindu-ne 
care a rezistat un secol 
Liriodendronul tulp’fera în- 
tr-a zonă alpină, unde s-a 
adaptat unor condiții cli
matice tot mai austere, 
proces in care starea lui nu 
s-a modificat. Retuzîndu-i 
condiția de „pămin-tean" ca 
și pe cea de „unicat", lo
calnicii au transformat de
numirea Liriodendronului 
tulpifera intr-ana de „Copac 
al lui Jules Verne", in semn 
de prețuire a marelui ro
mancier, 
are

I
k
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mi este 
importanță, gin- 
la condițiile in 

rezistat

dar și locul își 
o denumire unică, du-

intervalul 1875—1894 ; pri
mul volum apare în 1875 și 
conține un capitol „Româ
nia", ia' in volumul al trei
lea, apărut mai tirziu, pa
gini intreg: descriu Transil
vania. „E păcat insă că 
n-ați venit ceva mai înain
te - se justificase Redus 
lui Mircea C. Rosetti. Lu
ca rea mea este foarte mare 
și eu unul nu cred să mai 
văd a doua ediție a ei. 
E păcat că in lucrarea mea, 
așa cum se prezintă astăzi, 
localitățile pur românești 
poartă denumiri ungurești". 
Elisee Redus se plinsese 
moi înainte de lipsa de

I
I
*

I
k

I
*1

I
*

I
I
I

Toți locuitorii 
satelor—pe cîmp, 

la prășit!
(Urmare din pag. 1)

Odată încheiate lucră
rile de la sfeclă și car
tofi s-a trecut cu toate for
țele la porumb. Mecaniza
torul Ion Mihăilă prășea ul
timele hectare din cele 242 
ha cultivate. în ce pri
vește prașila a Il-a ma
nuală, lucrurile stăteau mai 
bine în brigada Gelmar, 
condusă de Stela Homoro- 
dean, care nu-și dezminte 
renumele de formație frun
tașă. Cooperatorii de aici 
prășiseră manual 30 ha din 
cele 40 ha realizate pînă 
ieri la nivelul cooperati
vei. în ferma legumicolă 
se executa întreținerea cul
turilor de varză timpurie 
și de vară, se recoltau 
căpșunii (pînă acum au fost 
livrate unităților C.L.F. 
peste 6 tone) și se planta 
varza de toamnă. „Un mare 
ajutor — preciza inginera 
Alexandrina Ciornei, șefa 
fermei — am primit de la 
elevii liceului agroindus
trial din comuna noastră, 
care au fost mereu pre- 
zenți în fermă și au făcut 
treabă bună“.

— Și în ferma pomicolă 
— releva inginera Maria 
Roman — elevii au fost 
la înălțime. Ei plivesc lăs
tarii în livada tînără, co
sesc fînul, execută alte 
lucrări necesare în această 
perioadă.

Și aici însă unii oameni 
cum sînt Maria și Ion Ho- 
morodean, Iosif Cosma, 
Vasile Herța, Petru Albu, 
Sabin Perța, Simion Lăda- 
ru, Petru Todea și Aurel 
Mara n-au ieșit în această 
vară nici un ceas la prași- 
lă, lăsînd pe alții să le lu
creze suprafețele reparti
zate.

La C.A.P. Vaidei, meca
nizatorul Nicolae îtlărgi- 
neanu a executat a doua 
prașilă mecanică la sfecla 
de zahăr. Prașila a II-a 
mecanică la porumb o 
efectua Mihai Leontin. 
Pînă ieri trecuse cu culti
vatorul pe mai mult de 60 
ha din cele 120 ha plani
ficate. A început și prași
la a II-a manuală, lucrare 
pe care o executau coope
ratorii conduși de brida- 
diera Saveta Socol și care 
era încheiată doar pe 10 
ha.

Eforturi pentru ca toate instalațiile să producă
la parametrii proiectați

(Urmare din pag. 1)

șan, secretar al Comitetu
lui orășenesc Brad al 
P.C.R., din partea între
gului colectiv de muncă un 
interes major pentru buna 
funcționare a instalațiilor, 
în vederea atingerii para
metrilor planificați pe uzi
nă. încă mai sînt aici la 
uzina de cupru probleme 
care trebuie rezolvate, mai 
ales în legătură cu alimen
tarea uzinei cu minereu. 
Cînd plouă în carieră, 
fluxul de transport al mi

nereului se desfășoară mai 
anevoie. De asemenea, mai 
sînt o serie de obiective 
la care constructorul tre
buie să-și intensifice rit
murile de muncă. Ne re
ferim la finalizarea în cel 
mai scurt timp a celor 
două bazine pentru ali
mentarea cu apă a uzinei, 
la prepararea și dozarea 
reactivilor, execuția gru
pului social, punctului ter
mic, sistematizarea pe ver
ticală a incintei, în ca
rieră — terminarea stației, 
celelalte lucrări.

Ordinea și disciplina - legi 
a<e conduitei muncitorești

C.S. Hunedoara, lamino
rul de 750 mm. Zi obișnui
tă de muncă. Se pregătea 
să preia lucrul schimbul 
de după-amiază, condus de 
maistrul Ioachim Lupea. La 
momentul N.T.S. lipsește 
macaragiul Vasile Divri- 
cean. Apare după o vre
me. în stare de ebrietate.

— în situația în care vă 
aflați, nu pot admite să 
lucrați, să vă urcați în ca
bina macaralei — îi spune 
maistrul. Puneți viața oa
menilor în pericol.

— Eu beat ? — se înfu
rie Divricean.

— Vă rog să suflați în 
fiola alcooscop — îl invită 
meșterul — în conformita
te cu instrucțiunile în vi
goare.

Macaragiul refuză, dar 
nu părăsește hala. Pîndeș- 
te momentul cînd maistrul 
se afla într-un loc mai fe
rit de ochii muncitorilor, 
îi aplică mișelește mai 
multe lovituri. în cădere, 
Lupea se lovește cu capul 
de niște laminate. Comoție 
cerebrală. Comă. în starea 
aceasta este găsit, după a- 
proape două ore, de cîțiva 
muncitori. I se dă primul 
ajutor pînă vine salvarea. 
La spitalul din Hunedoara 
medicii acționează prompt, 
apoi este transportat de 
urgență la Timișoara cu 
elicopterul. Viața îi este 
salvată ca prin minune, dar 
urmările traumatismului 
cranio-cerebral nu se vor 
șterge.

La procesul public care 
s-a desfășurat la fața locur 
lui, Vasile Divricean a fost 
condamnat la 4 ani închi
soare corecțională, pentru 
vătămare corporală gravă, 
care a pus în pericol viața 
unui om, precum și la re

cuperarea cheltuielilor de 
spitalizare. Sala arhiplină 
ă aprobat sentința. Aspră, 
dar dreaptă I

★
Amenajarea hidroenerge

tică Rîu Mare-Retezat. Din 
colonia Brazi, muncitorii 
urcă în autobuzul care-i 
va duce la punctul de lu
cru din subteran, pe aduc- 
țiunea principală. Printre 
ei și tînărul Emanoil Cre- 
țu. Abia se ține pe picioa
re. Alcoolul consumat în 
exces își arată efectul. 
Maistrul Merlici îl sfătu
iește să nu vină la lucru.

— în starea aceasta nu 
puteți coborî în subteran 
— îi spune maistrul.

Tinărul nici nu vrea să 
audă. în clipele acelea vi
teaz ca el nu era nimeni.

La coborîrea din auto
buz, maistrul Merlici se 
îndreaptă spre stația de 
betoane. Este prins din 
urmă de E.C., care-1 loveș
te prin surprindere, cau- 
zîndu-i traumatisme grave.

Pentru fapta sa, E.C. a 
fost condamnat la 3 ani în
chisoare corecțională. Asis
tența a primit cu deplină 
aprobare verdictul instan
ței de judecată.

Două exemple izolate, în 
contrast flagrant cu cinstea 
și disciplina care caracte
rizează pe majoritatea co- 
vîrșitoare a membrilor co
lectivelor noastre muncito
rești. Dacă le-am prezen
tat, am făcut-o cu buna in
tenție de a oferi un mo
ment de reflecție, un pri
lej de a trage învățăminte 
și alții, care mai „uită“ că 
ordinea și disciplina tre
buie să fie legile conduitei 
muncitorești în orice îm
prejurare.

G. IGNAT

SFATUL MEDICULUI
sau foarte obosit la trezire ?), 
despre anumite obiceiuri lega
te de ora somnului, despre 
utilizarea de hipnogene cu sau 

.fără prescripție medicală, de
spre ținerea unui „jurnal" al 
somnului etc. In cazul insom
niilor tranzitorii, care apar la 
persoane cu somn normal, în 
urma unor situații trecătoare 
stresante, nu se vor folosi me
dicamente, recurgîndu-se doar 
la măsuri de igienă care își 
vor dovedi rapid eficiența : 
evitarea cafelei, reglementarea 
orelor de muncă și somn. In
somniile „cu termen scurt" se
cundare unor stări conflictua- 
le sau unor boli organice se
rioase, în cazul că nu se re
zolvă prin măsuri de igienă 
(inclusiv psihoterapie) și prin 
tratarea bolii de bază, vor 
beneficia în ultimă instanță de 
medicație hipnogenă. Insom
niile „cu termen lung" nece
sită o deosebită atenție, trata
rea acestora fiind uneori ex
trem de dificilă. La măsurile 
de igienă deja amintite se a- 
daugă interzicerea alcoolului, 
de multe ori principalul vino
vat I Sub supraveghere medi
cală se va recurge la medi
camente dacă celelalte măsuri 
se dovedesc ineficiente și da
că medicul apreciază că lipsa 
somnului are efecte evidente 
asupra stării , fizice și psihice 
a pacientului. Medicamentele 
preferate pentru producerea 
somnului sînt cele din grupa 
benzodiazepinelor (nitrazepam, 
oxazepam), capabile să pro
ducă un somn apropiat de cel 
fiziologic, fără efecte secun
dare nedorite, dar se va acor
da o maximă atenție dozării 
medicamentului (diferită de la 
persoană la persoană), evitării 
simultane, a unor medicamen
te care își pot adăuga efectul 
la cel al ’ hipnogenului. Se va 
avea în vedere și pericolul o- 
bișnuinței cu medicamentul ! 
Nu se vor folosi somnifere la 
femeia gravidă ! (Sfîrșit).

Dr. CORNEL STOICA

TURISTICĂ
ORIZONTAL : 1) Turism de 

vacanță; 2) Cele de fotogra
fiat sînt nelipsite din arsena
lul turiștilor — Trecători prin 
munți străbătute de către tu
riști (sing.); 3) Adăpost pen
tru turiști — Poet român 
(1902—1981), autorul poeziei 
„Vacanță la Dorohoi" (Sașa); 
4) Localitate în S.U.A. — 
„...excursie", melodie din crea
ția lui R. Bartzer; 5) Fac oa
menii fini (fem.) — Sare a a- 
cidului iodic; 6) în mijlocul 
naturii ! — Islaz (reg.) — în 
piață ! ; 7) Semnatar al volu
mului „Neuitatele vacanțe"
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dată „Lq frumoasa Iu' fran- 
cezu“. Să nu uităm că 
este vorba de Ane Marga
rete Maderspach și de re
lațiile ei epistolare cu 
Jules Verne (frumoasa ar
deleancă „stăpîna vestitu
lui castel"). Legăturile epis
tolare de Io sfîrșitul veacu
lui trecut dintre Ane Mar
garete Maderspach și Jules 
Verne (Ane avea în 1880, 
32‘de anii) au fost bine cu
noscute de oamenii focului. 
Dacă ar

. ideea că 
lului din Carpați 
documentat in grabă „iran- 
scriind greșit cuvintele ro
mânești, cu toate că lucru
rile le-am lămurit la vre
mea lor, am greși la tel 
ca mulți alți cercetători și 
biografi, care au preluat 
cu exactitate notele lui 
Zamfir C. Arbore — „Din 
amintirile mele personale" 
— culegere îngrijită de Ti- 
beriu Avramescu. Însemnă
rile se refereau nu la Jules 
Verne, 
Mircea 
Redus, 
crăcii ~
phie universalle. La Terre et 
Ies hommes", desfășurată, 
în 19 volume apărute în

fi să avansăm 
autorul „Caste- 

" s-ar fi

ci Io dialogul lui 
C. Rosetti cu Elisee 
acasă la autorul Ju- 
„Nouvelle geogra-

(CbSțache) — îi aparține schi
ța ' „Vacanță la mare" (Nico
lae) ; 8) Aparat pentru sterili
zat — Autorul cărții de spe
cialitate, intitulată „Turismul 
în Delta Dunării" (Marin); 9) 
într-o doară ! — Poet clujean 
(1886—1954), autor al poeziei 
„La drum" — Sînt în turism !; 
10) Doine ! — Perioadă în care 
turismul numără patru sezoa
ne, după gusturile și prefe
rințele fiecăruia — Prieten ne
despărțit în vilegiatură; 11) O- 
dihnă activă, sportul major al 
vacanțelor și al concediilor 
(pl.) — „Turistică", se intitu
lează lucrarea acestui poet 
(Aurel).

VERTICAL : 1) — Perioadă
binevenită pentru excursii — 
Organizator de excursii (abr.); 
2) Siglă pentru „întreprinde
rea de produse alimentare" — 
Semnează schița „Excursia" 
(Manole) ; 3) Regretat liric ro
mân (1935—1956), autor al poe
ziilor: „în munți", „La mare", 
„Plimbare" (Nicolae) — Piesă 
de teatru din creația lui T. 
Mușatescu; 4) Perioadă geolo
gică — Glasul munților în 
timpul excursiilor — Posezi ; 
5) A scris nuvela „în vacanță" 
(1838—1916) — Biruit; 6) Patria 
„Cetății eterne" și a „Turnului 
din Pisa" — „...vrea o vacan
ță", poezie de V. Sîrbu; 7) Au
rel Ene — Bază turistică — 
Mici ustensile casnice; 8) Ca

sprijin din partea Bucureș- 
tiului in anevoioasa sa do
cumentare. S-ar părea că, 
în sfîrșit, deținem și cheia 
enigmei. Jules Verne nu s-a 
documentat n u m a din 
scrupuloasele cărți aie lui 
Elisee Redus și Auguste de 
Gerando, ci a avut o sur
să ma-i sigură, de bun cu 
născător, de la fața locu
lui, cu trimiteri la obiceiuri 
și toponimia așezărilor pe 
care romanul ie redă citi- 
torului, asupra trecutului, 
prezentului și vîitorulu- celor 
care repetă, cu o încre
dere de nezdruncinat cu
vintele „Românul nu piere!" 
Sînt și cuvinte citate de 
Jules Verne de- a dreptul
(aproximativ) în I-----
română așa cum le-a 
transcris Efisee I 
doinaș (doinele), mamaliga • 
etc., dar ele sînt puține și 
nesemnificative. Revenind lu 
„filiera sentimentală", după 
descoperirea jurnalului Anei 
Margarete Maderspach, nu 
mai avem îndoieli asupra 
sursei de informații directe, 
de la fața locului, a ro
mancierului în vederea 
scrierii romanului.

(Va urma) 
DUMITRU DEM IONAȘCU .
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lea apelor — Pe deasupra; 9) 
Siglă pentru „Uniunea Parla
mentelor Africane" — Aproa
pele nostru — Repere ! .; 10)
Dusă în spate de către turiști 
— Poet român (1905—1977), au
tor al poeziilor: „în vilegia
tură", „Concedii" (Ștefan); 11) 
Moară în Bucureștiul de altă
dată — Linie turistică.

Dicționar: ELCO, CI AR, TTR.
PETRU PARDÂU, 

Hunedoara

DEZLEGAREA CAREULUI 
APARUT ÎN ZIARUL NR. 8261:

1) Semnalizare; 2) Trotuar — 
Tal; 3) Egt — Treceri; 4) R 
— Olog — Unic; 5) Gara — 
Ițit — E; 6) Avans — A — Aa; 7) 
Tas — Ocol — Pv; 8) Or — 
Tcf — Ilar; 9) Aior — Răcire; 
10) Rateu — Dinam; 11) Etan
șeitate.

MAT ÎN 3 MUTĂRI
Controlul poziției
Alb : Rh3, Ddl, Cd4, ph5.
Negru: Re4, ph6.

SOLUȚIA PROBLEMEI 
DIN NR. 8261 :

1. Dh8 — d4
2. e6 : d7
3. Dd4 — d5
4. d7 — d8D

Rc8 — c7 
Rc7 : d8
orice

• mat.



Tovarășul Nicolae Ceaușescu a continuat, ieri, 
la Complexul expozițional din Piața Scinteii, analizarea 

unor importante probleme ale economiei naționale
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(Urmare din pag. 1)

unor programe privind 
realizarea acestor instalații 
de automatizare pentru in
dustria ușoară și constitui- 
rea în acest scop a unui 
colectiv special.

în continuare, secretarul 
general al partidului a fost 
informat despre rezultatele 
obținute pe linia reducerii 
costurilor de producție.

Secretarul general al 
partidului a atras și de 
această dată atenția asupra 
rezervelor existente in a- 
cest domeniu și a insistat 
asupra necesității creșterii 
productivității muncii, di
minuării consumurilor spe
cifice. pentru ca astfel 
să se reducă costurile de 
producție și, în general, 
să fie sporită eficiența e- 
conomică.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu ceilalți condu
cători de partid și de stat 
au vizitat în continuare 
standurile centralelor in
dustriale de specialitate din 
industria ușoară, unde se 
regăsesc produse cu greu
tăți reduse, eu o plăcută 
linie estetică.

Analiza a continuat în 
ramura industriei chimice. 
Secretarului general al 
partidului i-au fost prezen
tate de către ministrul de 
resort, rezultatele obținute 
în diminuarea ' consumuri
lor. creșterea productivită- 

valorificarea 
refolosibiie,

ții muncii, 
materialelor 
diversificarea producției și 
reducerea importurilor.

A fost scos în evidență 
aportul deosebit al cerce-

tării românești. în special 
al celei chimice, la dez
voltarea și modernizarea 
acestei importante ramuri 
a economiei naționale, con
tribuția remarcabilă a Insti- 
tului central de chimie, 
aflat sub directa conduce
re și îndrumare a tovară
șei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu. 
prim viceprim-ministru al 
guvernului, președintele 
Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, pre
ședintele Consiliului știin
țific al acestei unități eta
lon a cercetării noastre 
științifice.

Secretarul general al 
partidului, apreciind acti
vitatea desfășurată in a- 
ceastă ramură, a cerut con
ducerii ministerului, 
tralelor industriale, 
cialiștilor. să găsească po
sibilități ca in cel mai 
scurt timp toate produsele 
industriei chimice să se în
cadreze în normele elabo
rate, pentru reducerea in 
continuare a consumurilor. 
La definitivarea normelor 
de consum, a arătat tova
rășul Nicolae Ceaușescu. 
trebuie să se țină cent de 
rezultatele obținute pe plan 
mondial. S-a cerut, de ase
menea. să se acționeze cu 

. fermitate, pentru întărirea 
ordinii și disciplinei în 
toate unitățile, pentru a- 
sigurarea funcționării insta
lațiilor la capacitățile pre
văzute in proiecte.

Tovarășa academician 
doctor inginer Elena 
Ceaușescu a arătat că prin 
posibilitățile tehnice create 
și existența unui impor-

cen- 
spe-

tant și valoros număr de 
specialiști, cercetarea chi
mică trebuie și poate să 
contribuie. într-o mai mare 
măsură. la reducerea în 
connuare a consumurilor 
de na terii prime. mate
ria : ■. combustibili și e- 
ne. fie. Ia progresul in- 
du.triei noastre chimice.

A fost analizat progra
mul privind intensificarea 
recuperării și valorificării 
materialelor refolosibiie 
în acest domeniu, sarcinile 
stabilite de Conferința Na
țională a partidului și in
dicațiile tovarășului N’ 
Ceaușescu 
tuite. O 
au făcut 
gistrate în 
lării și reeondiționă' 
selor de schimb.

Au fost prezentate, apoi, 
programele de măsuri la 
nivelul centralelor indus
triale. numeroase produ
se noi cu caracteristici su
perioare realizate cu con
sumuri de materii prime 
si energetice reduse, pre
cum și o serie de tehnolo
gii moderne de inaltă pro
ductivitate și eficiență eco
nomică. elaborate de spe
cialiști din unitățile in
dustriale împreună cu cei 
din cercetare și proiectare.

Secretarul general al 
partidului a indicat facto
rilor de răspundere să ter
mine intr-un timp rit’ mai 
scurt lucrările de investiții 
și in primul rind la insta
lațiile menite să contribuie 
la modernizarea unor ca
pacități existente, la ridi
carea gradului de valori
ficare a materiilor prime. 
De asemenea, s-a cerut să

lae 
au fost înfâp- 

bună impresie 
rezolutele inre- 
domeniul asîmî- 

pie-

Ise depună eforturi pentru 
dezvoltarea și îmbunătăți
rea activității industriei 
de cosmetice și 
mente 
prime ir 
rifîcaroa 
noastră, 
producției 
feroase și _
lui de scoatere a metalelor 
neferoase din minereurile 
prelucrate, pentru reduce
rea mai substanțială a im
porturilor.

Adresind felicitări pentru | 
rezultatele obținute. se- » 
cretarul general al parti
dului a arătat că este ne
cesar să se acționeze în 
continuare în vederea spo
ririi eficienței întregii in
dustrii chimice pe baza 
diminuării consumurilor, a 
valorificării superioare a 
materiilor prime și mate
rialelor. creșterii calității 
produselor, ridicării per
manente a productivității 
muncii. . •

La încheierea acestei a- 
nalize. miniștri de resort, 
specialiștii. toți cei pre
zent! au mulțumit tovară
șului Nicolae Ceaușescu 
pentru indicațiile și orien
tările date și cu acest pri
lej, asigurîndu-1 că vor ac
ționa cu fermitate în ve
derea transpunerii lor în 
practică. Ei au exprimat, 
astfel, hotărîrea colective
lor de muncă din indus
tria chimică și ușoară, de 
a depune eforturi susți
nute alături de oamenii 
muncii din întreaga eco
nomie. pentru realizarea 
exemplară a prevederilor 
de plan pc acest an jubi
liar și pe întregul cincinal.

medica- 
pe baza materiilor 
-.digene, prin valo- 

fîorei din țara 
pentru sporirea 
de pulberi ne- 

ridicarea gradu-
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VARȘOVIA 16 (Ager- 
pres). — Prezidiul Guver
nului R.P. Polone a ascul
tat, la 15 iunie, în cadrul 
unei ședințe, o informare 
privind desfășurarea și re
zultatele 
prietenie 
Ion ia, în

Prezidiul Guvernului R.P. Polone a dat o înaltă 
apreciere rezultatelor vizitei tovarășului 

Nicolae Ceausescu în această țară
vizitei oficiale de' 
efectuate în Po- 
perioada 6—8' iu
de delegația

partid și de stat a Repu
blicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul 
Nicolae Ceausescu, secretar

generai al Partidului Co
munist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România.

După cum subliniază a- 
genția PAP, Prezidiul gu
vernului a apreciat că r 
zita a avut un rol impor
tant. contribuind la întă
rirea prieteniei, la stimu
larea puternică a colaboră
rii multilaterale reciproc 
avantajoase între Polonia 
și România.
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I.M.R.C.T. BUCUREȘTI
A.M.R.C.T. - NORD - HUNEDOARA 

Str. Ștefan cel Mart nr. 1
încadrează urgent în muncă următoarei ca

tegorii de personal
• 6
• 2

• • 1
• 6
• 3

De asemenea, 
lucru Călan, Hunedoara, 

Alba lulia :
• lâcătuș
• sudor
• tinichigii
• zidar șamotor
• instalator instalații industriale

categ.
Condițiile de încadrare sînt cele prevâ- 

zute de Legea nr. 12/1971 și Legea nr. 57/ 
1974 modificată în 1980 si prin Decretul 
nr. 325/1983.

Personalului muncitor i se asigură ca
zare în organizare de șantier, iar pentru cei 
nefamiliști la căminele muncitorești.

Informații suplimentare la telefoanele 
957/12754 - 12338.

ingineri 
ingineri principali 
subiuginer 
tehnicieni principali 
inspectori principali 

încadreazâ
de

personal, 
pentru punctele 
Orăștie, Lupeni,

categ. 
categ. 
categ. 
categ.

2-6
2-6
2-6
2-6

2-7

Fotbaliști hunedorem la EURO 84
ÎN CĂUTAREA... COCOȘULUI GALIC

KOMI LIS GABOR

•tî nărui ui

NICOLAE STANCIU

Cu un astfel de 
intrat mai tîrziu in 

din Cipru; dar dina- 
ofensive

CANGURUL"

nu mai cerea du- 
co-nfirmate, dez/ci- 
vîrsta senioratului. 

tuturor... ciudxjțe- 
mofturilor

V I N Z A R I
• Vind casă, gaze, 

dinte (grădină mare), 
doara, strada Rotarilor

gider Arctic mic. 
lefon 13079.
• Vind urgent .. ______

albine. Satul Căinelu de Sus, 
nr. 103, comuna Haita, Iovan 
Iosif. ’ (1062)

SCHIMB DE LOCUINȚA
e Schimb apartament două 

camere, — 
cazului, 
ment
Gojdu. Telefon,

Primul fotbalist fomân cu 
palmares mondial indivi
dual (cel mai bun jucător 
și golgeter al C.M. de ju
niori din Australia), Ro
mulus Gabor, a apărut ve
hement pe firmamentul fot
balului nostru, după cum 
la fel a devenit unul din
tre cei mai controversați ju
cători. Se afirma, uneori 
nu fără temei, că apariția 
lui a fost meteorică și pro
punerile de renunțare la el 
curgeau fluviu. Sigur, suc
cesul pretimpuriu a zdrun
cinat personalitatea fragilă, 
în formare a tînărului jucă
tor, care probabil credsa 
că deja el a făcut totul 
pentru fotbal și gloria din 
juniorat 
pă sine 
tare la 
în ciuda 
niilor și 
jucător, antrenorul care l-a 
lansat ia Corvinul nu a re
nunțat la unul dintre cele 
mai mari talente .ale ge
nerației noi de fotbaliști. 
Cu încăpățînare, cu stoi
cism ce parcă friza sfida
rea frondei ce se opunea

lui Gabor, antrenorul Mir
cea Lucescu l-a menținut in 
lot, iar cu tact și peda
gogie a reușit sâ-l impună 
— bineînțeles, după ce l-o 
readus pe jucătorul său la 
forma sportivă și conștiința 
responsabilităților de per
former. ~ 
Gabor, 
meciul 
mizind acțiunile 
care au dus la golul vic
toriei și apoi titular la B'a- 
tislava, unde a făcut cel 
mai bun joc al său în e- 
chipa națională, Mircea 
Lucescu a demonstrat că 
hunedoreanul este și va fi 
nu numai un jucător de 
mare talent, ci și un om de 
bază al echipei naționale.

— în aceste zile fierbinți, 
în Franța, la Saint Etienne, 
Lens și Nantes și poate 
mai departe..., ^cangurul* 
aleargă după... ^cocoșul 
galic", cu încredere că a- 
cesta îi va readuce un nou 
renume internațional, care 
să confirme pe juniorul ma
rea speranță. Nu-i asa, Ga
bor ?

— Ba da I Am datoria, și 
mă simt în stare să mă

achit de ea, de a 
mo că nu am fost 
sînt un meteorit în 
Iul nostru și in cel 
național. Ne-am 
greu, dar frumos i 
de o fi a 8-a echipă în 
Europa. Avem acum șanso 
de a arăta că putem mai 
mult și este momentul să 
dovedim. Cum ne-am pre
gătit noi, și eu in mod 
deosebit, avem toate pre
misele să urcăm mai sus 
treptele ierarhiei continen
tale. Pe'sonal nu mă sperie 
nici un adversar din gru
pă. Echipa noastră, riguros 
alcătuită, echilibrată, suda
tă sufletește și teh.nico-toc- 
tic poate deveni revelația 
turneului, nu doar prin ti
nerețe, tehnicitate și disci
plină de joc, ci mai ales 
prin prestațiile sale, prin 
realizări.
- Așa să fie ! Și, apoi, 

' la întoarcere, dacă va fi 
bine, să vedem ce facem 
și cu Corvinul, că nu-i nor
mal ca echipa ta, a lui 
Klein și Mateuț, a lui Petcu 
și Dubinciuc, să stea pe... 
jos, nu ?

confir- 
și nu 
fotba- 

I inter- 
cuceri! 
dreptul

- Nu-i normai, dar code-
3 sa e un efect al mai 

multor cauze, care uneori 
ne-au depășit pe noi, jucă
tor :. Oricum, vom începe 
un campionat nou poate 
mai bine pregătit și cu un 
moral mai ridicat după 
„europene".

— E bine că ești optimist 
în privința ^europenelor".

— Ce motive avem să nu 
fim optimiști ? Și adversarii 
sînt tot jucători, ca și noi, 
nu superoameni.

— Exact. Mult succes per
sonal, mult succes echipei I

— Mulțumesc.

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE POSTĂ 
SI 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.

depen- 
Hune- 
Î05. 

(1059)
• Vind fundație casă și

b.c.a. in Mintia. Informații. 
Deva, telefon 20189. (1048)

O Vind apartament patru 
camere sau schimb cu două 
camere. Orăștie. telefon 17093.

(c. 6)
• Vind apartament 3 came-
, mobilat. Informații, dumi
ca, telefon 42786. (c. 4)
• Vind autoturism Fiat 1 300,

stare bună. Deva. telefon
13066. (1060)

• Vind Moskvici 412, stare
perfectă. Deva. telefon 21253, 
după orele 17. (1046)
• Vind motor Trabant și fri- 

Dcva, te-
(1029)

10 familii

prinderea „Vidra“ Hunedoara. 
O declar nulă. (c. 11)

G Pierdut legitimație de ser
viciu, pe numele Dănilâ Leliția. 
eliberată de întreprinderea 
„Vidra* Orăștie. O declar 
nulă. (c. 7)

9 Pierdui legitimație de ser
viciu, pe numele Filipescu Ma
ria, eliberată de întreprinde
rea „Vidra* Oiăștj*. O declar 
nulă. (c. 5)

ANIVERSA R E
soț urează 
Rozalia, din 

aniversării 
călduros 
ani“ și 
(1049) 

COMEMORĂRI
• Triste 

morarea 
dragului 
și frate

© Nicu Bejan 
soției sale, Bejan 
Deva cu ocazia 
zilei de naștere, 
și sincer 
sănătate !

, un 
„La mitiți

.? amintiri Ia come- 
a 7 ani tie la decesul 
nostru soț, tată, fiu

Cornel Lazăr
Deva.
vom păstra o vie amin- 

(1057) 
anunță

Orăștie, strada Pri- 
bloc 28 cu aparta- 

sau garsonieră Deva, 
~ “ Deva, 11367.

(1061) 
OFERTA de serviciu

• Caut femeie internă pentru 
îngrijit copil. Deva, Gojdu, 
telefon 16725, orele 7—15,30.

(1054) 
PIERDERI

• Pierdut legitimație de ser
viciu, pe numele Bratina 
Alexandru, eliberată de Auto
baza de transporturi Brad. 
O declar nulă. (1051)
• Pierdut legitimație de ser

viciu, pe numele Gliiorghișoa- 
ră Elena, eliberată de între
prinderea de tricotaje Hune
doara. O declar nulă. (c. 13)

• Pierdut legitimație de ser
viciu, pe numele Draginschi 
Catinca, eliberată de între-

din 
ti 

tire.
* Familia îndoliată ----- .

cu profundă durere împlinirea 
a tî săptămini de cînd. scum
pul fiu și frate

Peptanavu Sorin 
i-a părăsit pentru totdeauna, 
la vîrsta de numai 16 ani.

Nu-1 vom uita niciodată. 
(1044)

D E C E S E

• îndurerată, soția face 
cunoscută încetarea din 
viată a soțului

Triff Petru.
în verstă de 64 ani și 
mulțumește tuturor celor 
care i-au fost alături, în 
special locatarilor blocu
lui C, scările A și B.

(1063)

• Cu adîncă durere a- 
nunțăm încetarea din via
ță, după o scurtă și grea 
suferință, a celui care a 
fost
col. (r) CORNEL VERDEȘ 

Familia îndoliată.
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