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CAMPANIA AGRICOLĂ DE VARĂ

Se impune o mai bună organizare a muncii 
și mobilizare la întreținerea culturilor I

Cooperativa agricolă de 
producție din Turda? are 
cultivate cu cartofi, sfeclă, 
porumb și legume aproape 
160 ha. De asemenea, are 
de recoltat furaje de pe 
întinse suprafețe de teren. 
Acest fapt impune să se 
acționeze cu maximă răs
pundere și conștiinciozitate 
pentru efectuarea la timp 
și la un înalt nivel calita
tiv a lucrărilor de întreți
nere a culturilor, să se 
strîngă, transporte și depo
ziteze finul într-o perioadă 
cît mai scurtă și în cele 
mai bune condiții. Am in
tenționat — in cursul zilei 
de luni. 18 iunie a.c. — să 
aflăm care este stadiul la 
care au ajuns cele două 
lucrări. Nu am avut pe 
cine întreba, întrucît la se
diul cooperativei nu era 
nimeni. Erau cumva tova
rășii din conducerea unită
ții plecați pe cîmp să în
drume munca oamenilor ? 
Așa am crezut inițial, dar... 
Președintele unității se a- 
flă în concediu medical, 
inginerul șef era plecat din 
localitate, șeful fermei ve
getale este și el bolnav, 
contabila șefă și ajutoarea 
erau plecate la Orăștie. 
țfe-ain dus în cîmp să vor
bim cu oamenii care lu
crau la prășitul sfeclei și 
la recoltarea și adunatul

35 de ani de la crearea*

Organizației Pionierilor

Pionieria - scoală de educație 
comunistă, revoluționară a copiilor

Poporul nostru omagiază 
in acest an cu adinei 
semnificații istorice împlini
rea a trei decenii și jumă
tate de la crearea — prin 
grija părintească a Parti
dului Comunist Român — a 
Organizației Pionierilor. De 
35 de ani, prin întreaga sa 
activitate. Organizația Pio
nierilor continuă valoroase
le tradiții ale organizații- 
lor progresiste de copii din 
România, ale căror începu
turi se leagă de evenimen
te Importante din lupta po
porului nostru pentru drep
tate, libertate și indepen
dență. „Micii dorobanți*, 
grupurile de elevi socialiști, 
„cercurile ucenicilor" s-au 
înscris la loc de faimă în 
cartea neamului, a luptei 
sale pentru emancipare so
cială și națională.

încă de la crearea sa, 
Partidul Comunist Român 
și-a îndreptat f atenția și 
grija spre creșterea și e- 
ducarea copiilor, pentru for
marea lor în spiritul înalte
lor idealuri ale clasei mun
citoare. Părinte al mișcării 
revoluționare de copii din
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trifoiului. Primul interlocu
tor loan Lulâ.

— Lucrez la a doua sapă 
a sfeclei, dar treaba mer
ge foarte greu că nu s-a 
efectuat praștia mecanică. 
Sîmbăta trecută s-au tras 
efteva porții, dar lucrarea 
a fost abandonată. Nu știu

C.A.P. TURDAȘ

de ce. Facem aid o paran
teză pentru a preciza că 
tractorul utilizat la prăși
tul sfeclei s-a stricat și 
luni s-a lucrat la repararea 
lui.

Maria Pîrvu. secretara 
organizației de partid din 
satul Spini, ne spune :

— în acest an cooperato
rii vin la lucru în număr 
mare și pînă cu cîtăva vre
me în urmă treburile au 
mers bine. în ultima pe
rioadă însă lucrurile s-au 
împotmolit.

— De ce ?
— Din cauza lipsei de 

îndrumare și coordonare a 
muncii pe ogoare.

într-o tarla cultivată cu 
lucernă, stăm de vorbă cu 
Aurelia și Grigore Filimon, 
care munceau la întoarce
rea brazdelor.

— Ieri — ne-a spus Gri
gore Filimon — am cosit

Romania, partidul comunist 
și-a propus la primul său 
congres organizarea copii
lor muncitorilor și țăranilor 
intr-o organizație revoluțio
nară. Sarcina a fost încre
dințată Uniunii Tineretului 
Comunist și unor organiza
ții de masă legale, conduse 
de partid. Atunci s-a con
stituit Organizația „Școlarul 
roșu* și grupările de pio
nieri îndrumate de -Ajuto
rul Muncitoresc Român*. 
Din acei ani datează pri
mul „Ma-ș al pionierilor* și 
prima uniformă de pionier.

Prin victoria revoluției de 
eliberare socială și națio
nală, antifascistă și onti- 
imperialistă, și trecerea la 
construirea socialismului în 
patria noastră, educația co
piilor a dobîndit o impor
tanță deosebită. „Problema 
organizării tineretului mun
citor sub conducerea parti
dului — preciza Rezoluția 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 
decembrie 1948 — prezintă 
o mare importanță politică 

(Continuare in pag. a 2-a)

4 pogini — 54 bani

suprafața ce ne-a fost re
partizată.

— Lucerna este imbătrî- 
nitâ ?

— Este, că lucrarea a în- 
tirziat — intervine Aurelia 
Filimon. A fost vorba că 
toată suprafața va fi re
coltată mecanic. S-a recol
tat jumătate, apoi ni s-a 
spus să cosim manual.

Am intrat în sat în 
dreptul unei case. mai 
mulți oameni descărnau o 
căruță cu nisip. Intrăm în 
vorbă și întrebăm dacă 
și-au prăsit suprafețele re
partizate.

TRAIAN BON DOR 

(Continuare in pag. a 3-a)
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Exploatarea minieră 
Mintia-Vețel

Intensificindu-și efor
turile în întrecerea so
cialistă pentru a da pa
triei mai multe materii 
prime utile și a cinsti 
prin fapte de muncă a 
40-a aniversare a eli
berării patriei și Con
gresul al XlII-Iea al 
partidului, colectivul i 
muncitoresc de la E.M. 
Mintia-Vețel a raportat 
ieri îndeplinirea planu- | 
lui producției industria- ■ 
le pe primul semestru ' 
din acest an. Pină la în- 1 
cheierea semestrului I se ; 
va obține suplimentar o 
producție marfă în va- I 
loare de 6 milioane lei. I 
7 milioane lei la pro
ducția netă. 1 650 tone 
minereu complex extras, 
1 950 tone minereu com- I 
plex prelucrat, iar la 
descopertă 3 000 metri , 
cubi in plus.

Brigada condusă de Ko vacs Fraricisc este una dintre cele mai bune dc la mina 
Petrila, depășindu-și lună de lună planul la lucrările de pregătiri. In foto: brigadierul (al 
doilea din stingă) discută cu cîțiva ortaci, după ieșirea din schimbul de dimineață.

La Palatul Consiliului de 
Stat au continuat, marți, 19 
iunie, convorbirile oficiale 
intre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, și 
tovarășul Kim Ir Sen, se
cretar general al Comitetu
lui Central al Partidului 
Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii Popu
lare Democrate Coreene.

în timpul convorbirilor a 
fost exprimată îngrijorarea 
față de încordarea gravă la 
cane s-a ajuns în viața in
ternațională, datorită poli
ticii imperialiste de forță 
și dictat, de amestec în 
treburile interne ale altor 
state, de consolidare și re
împărțire a zonelor de in
fluență. menținerii vechilor 
focare de conflict și apari
ției altora noi. intensifică
rii fără precedent a cursei 
înarmărilor, accentuării cri
zei economice mondiale.

S-a subliniat că. în aces
te împrejurări, este impe
rios necesar să se acțione
ze ferm pentru reducerea 
tensiunii din viața inter
națională, pentru reluarea 
și continuarea politicii de 
destindere, colaborare și 
respect al independenței 
naționale.

De comun acord, s-a a- 
I preciat că problema funda-

Minerii și 
decisivi în 
în această perioadă, ci nd 

oamenii muncii hunedoreni 
întîmpină marca sărbătoa
re. a libertății noastre și 
Congresul al XlII-lea al 
partidului cu realizări deo
sebite pe toate fronturile 
muncii, ne-a reținut aten
ția un succes remarcabil 
din domeniul extracției 
cărbunelui : pe primele 
cinci luni ale anului co-- 
lectivul întreprinderii mi
niere Paroșeni a obținut 
o producție suplimentară 
de 28 000 tone de cărbune, 
în luna mai 1084 înregis- 
trîndu-se un adevărat re
cord al hărniciei minerești 
— un plus de 10 246 tone 
cărbune extras. întrebă
rile vin de la sine : cum 
a fost obținut acest rezul
tat și. mai ales, ce expe
riențe pot fi generalizate 
pornind de la Paroșeni ? 
Iată motivul pentru care 
l-am căutat pe ing: Iosif 

mentală a zilelor noastre 
o constituie oprirea cursei 
înarmărilor, trecerea la 
dezarmare, în primul rînd 
la dezarmare nucleară, asi
gurarea păcii în lume.

A fost analizată îndea
proape evoluția situației în 
zonele geografice în care 
sînt situate România și 
R.P.D. Coreeană.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a reliefat pre
ocuparea țării noastre față 
de situația deosebit de gra
vă creată în Europa, în 
urma trecerii la amplasa
rea de către S.U.A. a ra
chetelor cu rază medie de 
acțiune în unele țări vest- 
europene și, ca urmare, a 
trecerii la realizarea de că
tre Uniunea Sovietică a 
contramăsurilor nucleare a- 
nunțate. S-a subliniat ne
cesitatea de a se face to-

Transmisiune directa la posturile 
de radio și televiziune

Astăzi, în jurul orei 17,30, posturile de radio și 
televiziune vor transmite direct, de la Palatul Spor
turilor și Culturii din Capitală, Adunarea populară 
consacrată prieteniei romă no-coreene, organizată CU 
prilejul vizitei oficiale de prietenie în țara noastră a 
delegației de partid si de stat a Republicii Populare 
Democrate Coreene, condusă de tovarășul Kim Ir 
Sen.

faptele lor — factori 
creșterea producției

Convorbire cu ing. 
IOSIF BOCAN, 

directorul I.M. Paroșeni

Bocan, directorul între
prinderii. L-am găsit foar
te greu, fiind prezent cea 

mai mare parte din timp 
în abatajele minei.

— Știm, tovarășe direc
tor, că de la deschiderea 
minei — 1968 — pînă în 
1978, deci in zece ani, 
s-au extras de la Paroșeni 
circa 6 000 000 tone cărbu
ne cocsificabil. în prezent, 
obțineți producții capabile 
să atingă cifra acelui prim 
deceniu în mai puțin de 
6 ani. Cum a fost posibil 
acest salt spectaculos ? 

tul pentru reluarea nego
cierilor sovieto-americaae, 
în vederea ajungerii la Un 
acord care să ducă la eli
minarea totală a rachetelor 
cu rază medie de acțiune 
și, apoi, a oricăror arme 
nucleare din Europa și din 
lume.

Tovarășul Kim Ir Sen 3 
evidențiat că reglementa
rea stării de gravă încor
dare din Peninsula Core
eană și înlăturarea perico
lului unui nou război re
prezintă una dintre pro
blemele cheie ale asigură
rii păcii în Asia și în lume, 
o premisă esențială pentru 
realizarea pe cale pașnică 
a reunificării Coreei. A fost 
reamintită, în acest cadru, 
noua propunere a Partidu
lui Muncii din Coreea și 
guvernului R.P.D. Coreene

(Continuare în pag. a 4-a)

— Aș completa, mai în- 
tîi, tabloul evoluției în 
timp a cărbunelui extras 
de la Paroșeni. La nivelul 
anului 1978, producția de 
cărbune ajunsese la circa 
800 000 tone. în august 
1979 s-a produs o adevă
rată cotitură în viața co

lectivului minei Paroșeni. 
Minerii l-au avut în mijlo
cul lor — la orizontul 360, 
cel mai adine loc de mun
că — pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al partidului. Prin aceasta. 
Minerul de Onoare al țării 
a inaugurat, de fapt, tin 
nou orizont productiv, care 
a devenit orizont de bază 
— locul de unde au înce
put pregătirile pentru pro
ducția cincinalului prezent. 
Sîntem în măsură să ra
portăm astăzi secretarului 
general că producțiile su
plimentare obținute se
datorează aplicării cu
consecvență în activitate a 
indicațiilor și sarcinilor
primite.

— Să recurgem la încă 
o comparație : în primii 4 
ani ai cincinalului trecut 
erau extrase peste preve
deri 71 000 tone cărbune, 
iar acum, numai în pe
rioada care s-a scurs din 
penultimul an al acestui 
cincinal, au fost date peste 
plan 32 000 tone cărbune 
cocsificabil. Ce condiții con
crete au contribuit la a- 
ceste creșteri ?

— Sîntem una din cele 
mai mecanizate mine din 
Valea Jiului, în proporție 
de 85 la sută. Aici, începînd 
de la operațiile cele mai 
grele din abataje, se lu
crează cu instalații moder-

MARIN NEGOIȚĂ

(Continuare in pag. a 3-a)
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deoarece, prin marea sa e- 
nergie, entuziasmul creator 
și dinamismul său, tineretul 
muncitor reprezintă un fac
tor de seamă al luptei pen
tru construirea socialismului 
în țara noastră". Acestei 
necesități i-a răspuns con
stituirea Organizației Pio
nierilor, ale cărei prime de
tașamente s-au format la 
30 aprilie 1949. Atunci s-a 
rostit „Legămîntul pionie
resc" și s-a primit cravata 
roșie de pionier.

Marcînd trecerea la o 
nouă etapă, superioară, a 
societății românești, Con
gresul al IX-lea al P.C.R. 
a imprimat și activității e- 
ducative o mai puternică 
angajare în pregătirea pen
tru muncă a tinerelor ge
nerații. Hotărîrea C. C. al 
P.C.R. din aprilie 1966, pri
vind reorganizarea mișcării 
pioniierești,- a stabilit trece
rea organizației purtătorilor 
cravatelor roșii cu tricolor 
sub conducerea nemijloci
tă a partidului și orientări 
clare referitoare la stimula
rea preocupării elevilor 
pentru învățătură, intensifi
carea educației patriotice, 
cunoașterea de către copii 
a tradițiilor revoluționare 
ale partidului și ale clasei 
muncitoare, lărgirea orizon
tului lor cultural, artistic și 
sportiv.

în anul 35 al existenței 
sale, organizația revoluțio
nară a copiilor se prezintă 
ca un detașament viguros 
al tinerei generații core, 
sub conducerea partidului, 
acționează în spiritul mari
lor cerințe educative de for
mare a schimbului de mîi- 
ne.

Cei peste 60 600 de pur
tători ai crcvoteior roși cu 
tricolor din județul Hune
doara se prezintă la ani
versarea Organizației Pio
nierilor angajați cu răspun
dere în opera de transpu
nere in viață a politici; e- 
ducative a part-du o 
concepției revoluțio
nare a tovotoȘului Nlcotoe 
Ceausescu despre mișcarea 
de copii și tineret din pa
tria noastră. îndatoririi lor 
primordiale — învățătura — 
copiii îi acordă munca lor 
de fiecare zi, pe care o îm
plinesc armonios cu hăr
nicia îndeplinirii angaja
mentului de muncă patrio
tică, cu manifestările prin 
care aduc recunoștință 
partidului conducător care 
le-a înseninat copilăria, 
tovarășului Nkoîae 
Ceaușescu, părintele stimat 
al tuturor copiilor Româ
niei, tovarășei Eîena 
Ceaușescu pentru perma
nenta grijă ce le-o poartă.

Prin tot ce înfăptuiesc, 
sub directa îndrumore a co
muniștilor, a cadrelor di
dactice, pionierii și șoimii 
patriei dau expresie dra
gostei lor față de cei care, 
sub lumina socialismului, îi 
înconjoară cu statornică și 
nețărmurită grijă. La sărbă
toarea jubileului organiza
ției, purtătorii cravatelor ro
șii cu tricolor din județul 
Hunedoara fac legămînt 
solemn de a crește demni 
de măreția vremurilor eroi
ce în care s-au născut și 
se formează, de a fi demni 
de încrederea și grija pe 
care o manifestă față de 
ei Patria, Poporul, Parti
dul, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, părintele lor sti
mat și iubit.
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„Drag mi-e portul 
românesc"

în Retezat, acolo unde 
se înalță cetatea de lu
mină din apele Rîului 
Mare, 950 de pionieri 
— fiii constructorilor — 
învață în școli care im
presionează prin amena
jare și dotare. într-o 
încăpere, pionierii de la 
Brazi au amenajat o 
expoziție pe care au in
titulat-o „Drag mi-e por
tul românesc". Un im
presionant tablou al 
costumelor populare din 
toate zonele patriei — 
pentru a nu uita o clipă 
obîrșia părinților lor. 
Tot pionierii de aic' sînt 
coautorii monografiei 
șantierului, semnatari ai 
„punctelor fierbinți din 
Retezat", martori ai 
eroismului contemporan.

BUCURE? 
jurnal; 6, 
zilei în agri 
diojurnal; 
narea zilei 
8,00 Revisti 
Curierur me 
letin de ști 
dem ascultă 
letin de șt 
preți de m 
10,30 Din ț 
11,00 Buleti 
Radiocaruse 
tr-o expedi 
12,00 Buletii 
Știința sec

)

• Hărnicia în realiza- ț 
rea angajamentului de 1 
muncă patriotică se nu- ■ 
znără în cantități aprecia- . 
bile de materiale recupe- I 
rabile colectate :

— 1 318 000 borcane, 
60 900 sticle, 1 300 tone 
materiale feroase, 300 to
ne hîrtie, 93 tone plante 
medicinale, textile, polie
tilenă. Pionierii hunedo- 
reni sint hotărîți ca în 
cinstea Augustului jubi- 
liar să raporteze partidu- t 
lui realizarea ansaiamen- ?

ică 1 { 

I

„RAPORTAM, CU MÎNDRIE, PARTIDULUI"

zia
Un.

ier

u

liie la învăxâ- 
nea și entu- 
care pionierii 

participă la 
politico-educa-
inizației le-au 
cest an jubi
lase și apre-

in

lor
en- 
• în

de har să raporteze partv 
lui realizarea angajamen
tului de muncă patriotic, 
pe întregul an 1984.

„CREȘTEM FERICIȚI SUB FLAMURI 
TRICOLORE"

Purtătorii cravatelor 
roșii cu tricolor din ju
deț își dezvoltă aptitudi
nile tehnice, artistice și 
sportive activând in nu
meroase cercuri și for
mații :

• 31 300 de pionieri 
desfășoară activități în 
cercurile tehnico-aplicati- 
ve din școli și casele pio
nierilor și șoimilor patriei.

• 24 670 de pionieri ac
tivează cu rezultate me
ritorii în cercurile cul- 
tu ral-a rtistice.

• 1 430 de formații ar
tistice (cu 33 820 artiști 
amatori) activează în uni
tățile pionierești din ju
deț.

• 823 de asociații spor
tive își desfășoară acti
vitatea in școii.

• La fazele republicane 
ale concursurilor pe dis
cipline de învățămînt 
pionierii hunedoreni au 
cucerit un loc I pe țară 
(matematică), două locuri 
II (la chimie) și 17 men
țiuni.

• Trofeul „Busola de 
aur- a fost cucerit de 
cutezătorii din echipajul 
„Sunet de tulnic" de la 
Casa pionierilor și șoimi
lor patriei Brad, iar tro
feul „Miorița" de echi
pajul Casei pionierilor și 
șoimilor patriei Deva.

Fotomontaj ți fotografii de NICOLAE GHEORGHIU

Omagiu la sărbătoarea 
purtătorilor cravatelor 

roșii cu tricolor
Am ales cîteva Hori din 

marele buchet adus ca o- 
magia la sărbătoarea pio
nierilor României.

9 „Prietenie, tovărășie, 
colegialitate" și-au intitu
lat acțiunea de înfrățire 
pionierii din detașamentele 
claselor a VI-a B de la 
școlile generale din Baia 
de Crrș și nr. 1 din Brad. 
Desfășurate pe pămintul 
încărcat de istorie al Țebei, 
in preajma gorunului lui 
Harfa și al mormintului ful 
Avram lancu, schimburile 
de flori și cravate roșii cu 
tricolor, lecția de istorie ți
nută de T coder Dragoșa, 
vizitarea salonului de etno
graf.e zărăndeană organi
zat de pionierii unității „A- 
vram loncu" din Baia de 
Criș, a cabinetelor și labo
ratoarelor școlii din aceas
tă localitate, gazdă a întîl- 
niri, cu dat semnificații 
deosebite dorinței de mai 
bună cunoaștere și înfrățire 
intre pionierii celor două 
detașamente. (JURCA BOG
DAN, SORINA MARE, co
mandanți de detașamente 
ia școlile generale Bala de 
Criș și nr. 1 Brad).
• „Azi pionieri, mîine u- 

teciști". Emoționantă a fost 
adunarea de unitate a pio
nierilor școlii generale din 
Păuliș, în care elevii clasei 
a Vlll-a au spus „adio" 
pionreriei și, în același timp, 
„bun venit" vîrstei uteciste. 
O adunare de rodnic bilanț, 
în care membrilor detașa
mentului clasei a Vlll-a 
le-au fost oferite, drept re
cunoaștere deplină a reu
șitelor în activitățile speci
fice pe care le-au desfășu
rat, diplome de onoare ale 
Consiliului județean al Or. 
ganizației Pionierilor, dis
tincții pionierești, f.ori. E- 
moționant a fost și Îndem
nul pe care pionierii de 
azi, uteciștii de mîine l-au 
făcut colegilor mai mici la 
predarea drapelelor pionie
rești: „Păstrați cu cinste a- 
ceste drapele și încununa- 
ți-le cu noi succese la în
vățătură, în întreaga acti
vitate pionierească I".
• „Pe urmele strămoșilor 

eroi" s-a intitulat schimbul 
de experiență, devenit tra
dițional, la care au parti
cipat membri aJ comanda
mentelor pionierești dim mu
nicipiul Deva (gazda ac
țiunii), comunele Baia de 
Criș, București și Ribița. In 
program, la loc de cinste 
au stat manifestările dedi

cate celei de-a 40-a aniver
sări a eliberării patriei, o- 
magierii a 200 de ani de 
la răscoala condusă de Ho- 
ria, Cloșca și Crișan, pre
cum și activitățile politico- 
educative organizate la 
școala generală nr. 4: întâl
nirea cu comandamentele 
municipal și al unității șco
lii, vizitarea atelierelor, la
boratoarelor și cabinetelor, 
programul artistic prezentat 
de formația de estradă a 
școlii și, firesc, după-amia- 
za cultural-educaiivă care 
a încheiat acest reușit 
schimb de experiență.

9 Faza județeană a con
cursului „Prietenii pompie
rilor", ce a avut loc la De
va, cu sprijinul Grupului ju
dețean de pompieri, a de
semnat drept tiștigător e- 
chipajul Școlii generale nr. 
2 Hațeg, condus de prof. 
Teofil Neiconi, pe următoa
rele locuri clasîndu-se, în 
ordine, echipajele școlilor 
generale din Vețel și nr. 
7 din Petroșani.

9 Echipajul pionieresc de 
patrulă școlară de circula
ție al Școlii generale din 
Ilia a tiștigat și in acest an 
faza județeană ce s-a des
fășurat în municipiul Hu
nedoara. Locul al doilea a 
revenit Școlii generale din 
Uricani, pe locul al treilea 
situîndu-se micii agenți de 
circulație de la Școala ge
nerală din Geoagiu.

9 „Cea mai bună bază 
sportivă și de pregătire a 
tineretului pentru apărarea 
patriei" a fost declarată, în 
acest an, cea a Școlii ge
nerale din Ilia (cu 426 
puncte), urmată în ordine 
de . cele ale Casei de copii 
din Baia de Criș și Școlii 
generale din Ghețari. (Prof. 
DAN HEREDEA)

9 „Sîntem copiii soare
lui" — iată genericul spec- 
tacolu Iu i mu z ical-ca regrafie 
găzduit de Casa de cultu
ră din Orăștie in acest iu
nie sărbătoresc. Un specta
col ~rn care copiii au de
monstrat ce au învățat în 
cercurile de balet și mu
zică ale casei de cultură și 
casei pionierilor și șoimi
lor patriei. Momentele mu
zical-care grafice „In recrea
ție", „Inocență", „Mica se
renadă", „Primăvara", „La
cul lebedelor", „Vafs“, 
„Căutări" și multe altele au 
emoționat profund, relevind 
talentul și munco in educa
rea estetică a copiilor.
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Din inițiativa secției de 
propagandă a Comitetului 
județean de partid. un 
grup de propagandiști din 
Deva s-a deplasat, zilele 
trecute, la Simeria pentru 
a sprijini organele de 
partid în acțiunea de orga
nizare și desfășurare a 
convorbirilor recapitulative 
în învățăm'întul * politico- 
ideologic.

Colectivul a constatat că 
marea majoritate a birou
rilor organizațiilor de ba
ză acordă atenția cuvenită 
desfășurării în bune con
diții a activității colective 
la acest sfîrșit de an de 
studiu.

Un exemplu bun în a- 
ceastă direcție îl reprezin
tă cercul de ? învățămînt 
al organizației de bază de 
la Ocolul silvic șij Centrul 
de cercetări silvice Sime
ria, condus de sdr. ing. 
Stelian Radu. îje vom re
feri, pe scurt, lat niiodul în 
care s-a desfășurat, convor
birea la tema ' „Cfeșterea 
mai puternică a eficienței 
economice, a productivității 
muncii — factori decisivi 
pentru accelerarea progre
sului economico-social al 
patriei". Cercul a ; avut o 
prezență bună și o parti
cipare activă, antrenantă la 
discuții, dovedind: că aici 
se lucrează cu seriozitate 
pentru însușirea orientări
lor și obiectivelor adopta
te de Congresul al ÎXII-lea 
și Conferința . Națională, 
de expunerile și cuvîntă- 
rile secretarului general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Propagandistul a avut 
grijă ca din timp - să re
comande bibliografia adec
vată, structurînd tema în 
6 puncte distincte, difuza
tă astfel tuturor cursan-

ților. De asemenea, pe o 
tablă a reprezentat cu cretă 
componentele de bază ale 
eficienței economice. O 
astfel de schemă are darul 
să fixeze mai bine direc
țiile principale de acțiune 
pentru obținerea maximei 
eficiente, cu particularitățile 
activității din silvicultură. 
De asemenea, alături de 
tablă se afla afișată pagi
na din „Scânteia" intitu
lată „Industria României — 
de 53 de ori mai puternică

dezbatere, 
problemelor 

acest context, cursanții 
Gheorghe Radu. Chirilă 
Fleșeriu, Traian Roșea. 
Maria Joldoș au relevat 
convingător preocupările 
celor două unități înrudite 
pentru promovarea specii
lor repede crescătoare și 
valoroase, perfecționarea u- 
nor tehnologii de lucru cu 
productivitate crescîndă, fo-
Ieșirea regenerării natura
le, ca factori de creștere 
a rodniciei și eficienței 
muncii.

CONVORBIRILE RECAPITULATIVE
ÎN ÎNVĂTĂMÎNTUL POLITICO-IDEOLOGIC

decît industria din Româ
nia anului 1338", publicată 
cu două zile în urmă.

în acest cadru de bună 
pregătire au fost supuse 
dezbaterii, rînd pe rînd, 
idei ca : ce este eficiența 
economică, ce este pro
ductivitatea muncii și care 
sînt căile creșterii lor. noul 
mecanism economico-finan- 
ciar, ce este retribuția so
cialistă a muncii, raportul 
ei cu nivelul îndeplinirii 
planului, precum și cum 
trebuie privite producția 
fizică și valorică, necesi
tatea creșterii volumului și 
sortimentelor de bunuri 
materiale cu consumuri cit 
mai reduse.

Un alt merit al dezbate
rii constă în faptul că. prin 
efortul colectiv, a reușit 
să realizeze o legătură fi
rească a orientărilor politi
cii partidului în problema
tica eficienței cu activita
tea specifică din domeniul 
silviculturii, fie că este 
vorba de cercetare, fie de 
cea practică, cu funcțiile 
lor economico-sociale. în

O importantă parte a 
dezbaterii s-a referit, în 
mod firesc, la principiul so
cialist al retribuției, in 
care un loc central il ocu-
pă — așa cum au subli
niat în intervențiile lor to
varășii Irina Socaciu. Ale
xandru Balin t și loan Voi- 
ca — aplicarea exigențelor 
și cerințelor noului meca
nism economîco-fînanciar, 
a acordului global, a re
glementărilor privind coin
teresarea materială a oame
nilor muncii. întărirea or
dinii. disciplinei și răs
punderii în activitatea de 
cercetare si aplicare a re
zultatelor acesteia.

încheiem aceste 
țări îmbucurătoare 
linierea nevoii ca
bateri cursanții să mani
feste mai multă dezinvol
tură. în raport cu capaci
tatea lor de înțelegere, 
mai multă independență 
față de însemnările făcute 
anterior, în timpul stu
diului.

CORNEL ARMEANU

cons tă
cu sub- 
în dez-

,zLaudă omului 

muncii și 
creației sale"

Duminică, in codrul fes- 
IfeitățUor de încheiere a 
tradiționalei luni a man;, 
iestori’or polt'co-ideologi- 
ce, cultural-educative și 
sporise „Laudă omului 
muncii și creației safe", la 
completul sportiv ,J>ui“ 
d'n Petroșani s-a derulat 
un adevărat maraton ar
tiste și sport, v realizat prin 
colaborarea forma fiilor ar
tistice din Vofe, precum 
orchestra de muzică popu
lară „Par'.ngul*, grupul 
vocci instrumental „Acus
tic' și atee cu nume de 
prestigiu efe scepelor bu- 
cuzeștene, ctmoscuții ac
tori Droga Olteana, Stela 
Popescu, Tamora Buciu- 
ceomj. Ion Dfehiseanu, 
Marin Mororu, soliști în
drăgiți de muz'că popu
lară : Viorica Flintcșu, 
Romica Pucear.u sau de 
muzică „șoară — Cică Pe
trescu, Cristian Popescu 
etc.

Spectacolul a demarat 
prfetr-o inedită și atrac
tivă partidă de fotbal din
tre formația feminină 
..Carmen" București și 
foști apărători oi culori
lor Jiului, o autentică ple
doarie in favoarea practi
cării sportului rege și de 
setul frumos. Măiestria 
ortistică a artiștilor și cin- 
tărețllor „și-a spus cuvîn- 
tui", aplauzele miilor de 
spectatori prezenți in tri
bunele stodionului ou răs
plăti cu generozitate mo
nologările și scenetele ta- 
tentaților noștri purtători 
de cuvînt ai umorului 
suculent, ca și piesele 
muzicale de mare popu
laritate.

ION VULPE

I

Sa imiuna o 
mai bună 
organizară 

a munci si 
mjblizare 

la intre! narea 
cuituriior I

(Urmare din pag. 1)

— La porumb am termi-
nat prașila a Il-a — ne 
spune Emanoil Gogoașă. 
La sfeclă încă n-am intrat 
a doua oară.

— Nici eu — isptine A- 
Iexandru Acs. Că 'na s-a 
prășit mecanic și bifruiana 
e mare.

Pe la orele 11 airf văzut 
mulți oameni dueîndu-se 
spre magazinul mixt din 
centrul satului. Mergem 
cu ei. Gestionara Ana 
Stanciu ne spune că de la 
primărie i s-a comunicat 
să modifice programul uni
tății, dar n-a făcut-o încă.

.Discutăm cu Liviu Cran- 
ciova, primarul comunei, 
și-i înfățișăm constatările 
noastre.

— Da — ne spune inter
locutorul — la C.A.P, lur- 
daș merg cam rău trebu
rile în ultima vreme. Pen
tru asta ne facem vinovați 
și noi. Eu șl ceilalți lu
crători de la consiliul popu
lar ne-am ocupat mai mult 
de C.A.P. Pricaz. De acum 
încolo însă vom acorda mai 
multă atenție unității din 
Turdaș. Personal mă voi 
ocupa de redresarea situa
ției de aici, de buna orga
nizare și desfășurare a ac
tivității pe ogoare.

Gelectiv model de muncă și viață, așa este echipa condusă de maistrul Szenoși Iuliu 
și Vasile Mareu, de la atelierul mecano-energetic al I.M. M.R. Simeria. In imagine, cfți- 
va dintre membrii echipei.

• După cinci luni și 
jumătate din acest an, 
colectivul muncitoresc 
de la I.M.M.R. Simeria 
raportează: • 126 vagoa
ne echivalente pe două 
osii reparate în plus și 
redate căii ferate • Pla
nul anual ia export rea
lizat in cinci luni • 184 
osii recondiționate peste 
plan • Piese diferite re
condiționate suplimen
tar in valoare de 4,7 
milioane Iei • Producția 
marfă industrială reali
zată în procent de 101 
la sută • S-au economi
sit 15,7 tone laminate 
finite, 5,1 tone țevi. 4,7 
tone oțel calibrat pen
tru arcuri, 635 metri 
eubi cherestea.
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SESIZĂRI-RĂSPUNSURI
întreprinderea județeană 

de transport local Hune
doara - Deva :
• Unui grup de mineri 

de la I. M. Hunedoara : 
„Programul de circulație 
pe -acest traseu a fost sta
bilit de comun acord cu 
conducerea 
fel 
de personal să beneficie
ze 
zat. 
făcute 
constatat 
nere a călătorilor în sta-; 
ție. Autobuzul solicitat 
există și are plecare din 
Teliuc la ora 16,15.

• Sesizării I _ „.
lofalvi Wilhelm dinJdune- f^seul’ îw/ îă Teliuc “este

interurban, iar 
al unui bilet 
pe acest tra- 
2,50 iei, con- 
543/1961.

_______ i

I.M.H. în așa
incit toate categoriile

de un transport cîvili- 
în urma verificărilor 

pe teren nu s-au 
cazuri de râmî-

plecarea 
în 20 de 
tre cele 
fiind de
(102 locuri), in scopul redu
cerii aglomerării pe acest 
traseu, s-a luat măsura 
introducerii unui număr mai 
mare de autobuze în spe
cial din cele care funcțio
nează exclusiv cu gaz me
tan, precum și introducerea 
acestora între orele de 
vîrf. S-a instruit personalul 
de bord în sensul unei ati- 

. tudinî civilizate față de 
publicul călător.

• Unui grup de munci
tori de la Fabrica de pro
ducție

din centru din 20 
minute, unul din- 

trei autobuze 
mare capacitate

industrială mică și
tovarășului prestflri servicii Hunedoara:

doara : în data de 17 mar- _t- 
tie a.c. dimineața au fost prețul 
planificate pe traseul 2
Magistrală un număr de
trei autobuze care au avut

un traseu
I minim 

de călătorie 
seu este de 
form H.C.M.

Factori decisivi 
în creșterea producției

(Urmare din pag. 1)

ne, complexe de susținere 
și tăiere mecanizată. Avem 
suficiente combine de a- 
bataj, 6 complexe, 15 com
bine de înaintare, mașini 
de încărcat și alte utilaje 
moderne. Transportul pro
ducției se efectuează pe 
benzi de cauciuc, iar din 
subteran la suprafață cu 
instalații automatizate, eli- 
minîndu-se în totalitate 
frecventele întreruperi pe 
fluxul de transport.

— Cum funcționează uti
lajele ?

— în această direcție 
avem un lucru deosebit de 
important pentru o între
prindere minieră : o briga
dă „service", formată din 
60 de lăcătuși, fapt deter
minant în realizarea pro
ducțiilor sporite de cărbu
ne. Toate complexele 
funcționează, la fel cele
lalte utilaje. în ultimele 12 
luni producția medie zii-' 
nică a crescut de la 1 600 
— 1 800 tone, la 3 200 tone. 
Sînt zile întregi cînd obți
nem și 3 600 tone, iar în- 
tr-una din zile, cînd ne-am 
concentrat toate forțele, 
am extras 4 200 tone de 
cărbune. Avem oameni 
foarte buni. Brigada lui

Vasile Cojocaru, de la pre
gătiri, realizează 8—10 ml/ 
zi înaintare, iar de la pro
ducție aș aminti pe șeful 
de brigadă Gavrilă Mesa- 
roș, cu ortacii lui — care 
lucrează într-un abataj 
frontal cu complex mecani
zat, cu înălțimea de 1,20 m 
— obținînd o avansare lu
nară de 50 ml în cîmpul 
de cărbune.

— Cum lucrați cu oame
nii ?

— Direct, de cele mai 
multe ori. S-au stabilit 
relații de colaborare și sti
mă între mineri și condu
cerea minei. Din 29 șefi 
de brigadă — 15 sînt ex- 
celenți și restul foarte 
buni. Oamenii reprezintă 
factorul esențial în obți
nerea oricăror rezultate. 
Mecanizarea se dezvoltă, 
dar se oprește odată în
tr-un punct considerat op
tim. Cîmpul de cărbune nu 
îți poate oferi mai mult 
decît masa încorporată în 
el. Numai cu ajutorul oa
menilor, deci, putem reali
za în continuare sarcinile 
ce ne revin — să dăm 
țării cît mai mult cărbune, 
să ne aducem o contribu
ție sporită la înfăptuirea 
marilor obiective trasate 
de partid.

Muncitorul harnic este gospodar chibzuit și econom
— în secțiile și atelierele 

întreprinderii noastre, aș 
zice la toate locurile de 
muncă, se acordă o mare 
atenție bunei gospodăriri 
a materialelor cu care lu
crăm, îndeosebi a metalu
lui — sublinia inginerul 
șef, Livîu Bădilă —, pre
cum ’ și recondiționării și 
repunerii în circuit a dife
ritelor piese de schimb 
pentru vagoanele de marfă 
și cisterne. Față de planul 
aferent perioadei, de 414 
osii, am re ondiționat 598. 
deci cu 184 în plus, iar 
valoarea celorlalte piese 
de bază recondiționate în 
aceeași perioadă depășeș
te 4,7 milioane Iei. Este 
vorba de cîrlige pentru 
tracțiune, bări furcate, 
inele de suspensie, inele 
interioare de rulmenți, uși 
rulante pentru vagoane 
acoperite, glisiere. suporți 
la suspensii și altele.

Ne-am notat că în vasta 
acțiune de recondiționare 
și refolosire a pieselor de 
schimb și subansamblelor 
— acțiune ce se desfă
șoară îh strînsă colaborare

cu cea de economisire a 
materialelor —, cele mai 
bune realizări le înscriu 
secția I — cisterne, ate
lierul 6 și secția a II-a 
vagoane.

— Alături de îndeplini
rea ritmică a sarcinilor de 
plan, problema recondi
ționării pieselor și sub-

I.M.M.R. SIMERIA

ansamblelor, a economisirii 
metalului este în atenția 
fiecărui om — ne spunea 
inginerul Mihai Poienar, 
șeful secției I — cisterne. 
Nici nu se poate altfel. 
Cu piese și subansamble 
recondiționate, de cea mai 
bună calitate, reușim să ne 
înscriem zi de zi în grafi
cele planului de produc
ție. Lucrători ca: Liviu 
Irinca, Sabin Armeanca, 
Gheorghe Roșu sînt exem
ple în această direcție.

La atelierul 6. lăcătușul 
Co-nel Turdășan. de mai 
multi ani fruntaș în pro
ducție, arăta : „La sfîrșitul

fiecărei zile de muncă, 
semnul plus apare în drep
tul indicatorilor de plan, 
în același timp, materia
lele cu care lucrăm — 
metal, tablă, electrozi etc. 
— sînt gospodărite cu cea 
mai mare grijă, ferite de 
risipă. Muncitorul harnic 
nu poate fi decît gospodar 
și econom".

— Iar dacă în cinci luni 
am livrat în R. A. Egipt 
întreaga cantitate de insta
lații pentru tractat vagoa
ne aferenă acestui an, 
succesul se datorează și 
atenției deosebite pe care 
o acordăm recondiționării 
și refolosirii pieselor și 
subansamblelor — comple
ta inginerul Iuliu Bogdan, 
șeful atelierului 6. Alături 
de Cornel Turdășan. prin
tre evidențiați se numără 
și loan Bîrzan, Sabin Hîr- 
ciog. Dumitru Oprean și 
alți muncitori.

în cadrul acțiunii 
„R.R.R.‘. lăudabile sînt și 
rezultatele obținute la sec
ția a II-a vagoane, condu
să de invin Oc.a an
Budac, care are în mais

trul Toma Gheorghiu. în 
muncitorii Aurel Fodor, 
Aurel Bălgrădean, Șerban 
Cuștuliță cei mai des
toinici oameni.

— Subordonăm întreaga 
muncă politico-educativă 
formării gîndirii economice, 
a spiritului de răspundere, 
întăririi ordinii și disci
plinei, angajării în muncă 
a fiecărui lucrător în ve
derea realizării sarcinilor 
de plan și a angajamen
telor asumate în întrecerea 
socialistă — preciza tova
rășul loan Giurgiu, secre
tar adjunct cu probleme 
de propagandă al comite
tului de partid pe între
prindere. Atmosfera de 
muncă intensă, creatoare, 
în care este angajat între
gul colectiv dă expresie 
voinței nestrămutate de a 
întîmpina cea de-a 40-a 
aniversare a marii sărbă
tori de la 23 August și cel 
de-al XIII-lea Congres al 
partidului Cu toți indica
torii de plan realizați și 
depășiți.

GH. I. NEGREA
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I
de partid și de stat a R.P.D. Coreene, condusă i

i

Vizita oficiala de prietenie a delegației GRUPUL ÎNTREPRINDERILOR 
DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ

de tovarășul Kim Ir Sen, în țara noastră
CONTINUAREA CONVORBIRILOR OFICIALE

(Urmare din pag. 1)

cu privire la desfășurarea 
de tratative tripartite la 
care să participe Republi
ca Populară Democrată Co
reeană, S.U.A. și autorită
țile sud-coreeae, subliniin- 
du-se importanța deosebită 
pe care o prezintă rezolva
rea problemelor încheierii 
acordului de pace Intre 
Republica Populară Demo
crată Coreeană și S.U.A. și 
aie retragerii trupelor a- 
mericane din Coreea de 
sud ca și adoptarea unei 
declarații de neagresiune 
dintre Nord și Sud. prin 
tr »’ t’ivele tripa-tite pro
pus: .

Tovarășul Nicolae 
Ceausescu a reafirmat so
lid irita tea poporului ro
mân cu lupta dreaptă a po- 
po-iîui coreean și a subli
niat sprijinul activ față de 
propunerile formulate de 
tova”ășul Kim Ir Sen in 
direcția reunificării și rea- 
lr-s-ii unei Corei indepen
dente și pașnice, fată de

^’°I!NEREA UNEI

recentele sale inițiative 
privind reducerea tensiunii 
în peninsula coreeană și 
începerea de convorbiri tri
partite. în vederea soluțio
nării pe cale pașnică prin 
tratative, a problemei co
reene.

De asemenea, au fost a- 
bordate alte aspecte majo
re ale vieții internaționale.

S-a apreciat totodată că 
rezolvarea problemelor 
complexe ce confruntă o- 
menirea reclamă participa
rea activă a tuturor state
lor. fără deosebire de mă
rime sau orinduire socială, 
la viața internațională un 
rol tot mai important re
venind țărilor mici și mij
locii, țărilor în curs de 
dezvoltare și nealiniate, ca
re constituie marea majo
ritate a statelor lumii și 
sînt nemijlocit interesate 
într-o politică de egalitate, 
de independentă, colabora
re și pace.

Convorbirile se desfășoa
ră într-o atmosfe-ă de 
caldă prietenie, de înțele
gere și stimă reciprocă

FLORI

șui Constantin Dăscâlescu, 
membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-ministru al 
Guvernului Republicii So
cialiste România, și tovară
șul Kang Săng San, mem
bru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, premierul Con
siliului Administrativ al 
R.P.D. Coreene.

In spiritui înțelegerilor 
convenite între tovarășul 
Skolae Ceausescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președinte-

le Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Kim 
Ir Sen. secretar general al 
Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Co
reea. președintele Republi
cii Populare Democrate 
Coreene, in cadrul convor
birilor au fost examinate 
modul în care se transpun 
in practică hotărîrile adop
tate cu prilejul dialogului 
la nivel înalt, precum și 
perspectivele dezvoltării ra
porturilor româno-coreene 
în sectoare de mare impor
tanță pentru economiile ce
lor două țări.

COROANE DE
Tovarășul Kim Ir Sen, 

sec “tar general al Comi
tatului Central al Partidu
lui Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii Popu
lare Democrate Coreene, a 
depus marți dimineața, o 
coroană de flori la Monu
mentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului și 
a patriei, pentru socialism.

Secretarul general al C.C. 
al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele Repu-

Democrate 
un pios o- 
au luptat

blicii Populare 
Coreene a adus 
magiu celor ce 
pentru împlinirea nobilelor 
idealuri ale poporului nos
tru.

Pe eșarfa coroanei erau 
înscrise cuvintele - -Din 
partea tovarășului Kim Ir 
Sen. Aduc omagiul eroilor 
căzuți în lupta pentru li
bertatea patriei și poporu
lui român, pentru socia
lism-.

CONVORBIRI ÎNTRE TOVARĂȘUL 
CONSTANTIN DĂSCĂLESCU 
SI PREMIERUL CONSILIULUI 

ADMINISTRATIV AL R.P.D. COREENE
Marti dimineața, la Pa- din Caoitală au avut 

latul din Piața Victoriei convor

rsci acțiuni în favoarea păcii și dezarmării
BERLINUL OCCIDEN

TAL 19 (Agerpres). — Re
prezentanții mai multor or
ganizai) pentru pace din 
Berlinul occidental, între 
care „Medicii avertizează 
împotriva războiului ato
mic", ..Oamenii de știință 
pentru pace" și „Informati- 
cienii pentru pace". au 
participat la o reuniune In 
cadrul căreia au atras a- 
tenția asupra pericolelor 
continuării cursei înarmă
rilor și stâlTonării de ra
chete nucleare cu rază me
die de acțhrhe în Europa.

WASHINGTON 19 (Ager- 
presj? — în orașul Wil-

mington, din statul ameri
can Massachusetts, au con
tinuat demonstrațiile îm
potriva amplasării de ra
chete nucleare în Europa 
occidentală, informează a- 
genția Associated Press. 
Cîteva sute de demon
stranți, reprezentînd 75 de 
organizații de luptă pentru 
pace, din diferite localități 
ale S.U.A.. au participat 
la un marș pînă la o în
treprindere lingă acest o- 
raș, specializată în produ
cerea de piese destinate 
rachetelor „Cruise* și -Per
shing-2-. Poliția a interve
nit. operînd 25 de arestări.

r
Lucrările reuniunii balcanice 

de experți
de important și de actual 
al economiilor statelor din 
regiune.

în prima ședință plenară 
a fost prezentată concepția 
României, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, privind 
colaborarea balcanică mul
tilaterală in diverse dome
nii și transformarea aces
tei regiuni într-o zonă a 
păcii și cooperării, a înțe
legerii și bunei vecinătăți, 
lipsită de arme nucleare, 
de trupe și baze militare 
străine.

la nivel
BELGRAD 19 (Agerpres). 

La Belgrad, au început 
marți lucrările reuniunii 
balcanice la nivel de ex
porti privind cooperarea 
industrială multilaterală 
între țările din această re
giune. Obiectivul reuniunii 
este de a identifica, prin e- 
forturi comune, domeniile 
și prioritățile cooperării in
dustriale balcanice și de a 
conveni forme și modali
tăți care să asigure conti
nuarea și adinei rea aces
teia intr-lin d' meniu atît

Șl LOCATIVĂ,

SECȚIA APĂ, CANAL, TERMOFICARE DEVA

Aducem la cunoștința consumatorilor de 
apă din municipiul Deva și orașul Simeria 
câ în ziua de 21 iunie 1984 va fi sistată 
furnizarea apei, între orele 8,00-18,00, 
pentru lucrări la Uzina de apă Batiz și pe 
traseul conductei de aducțiune Batiz—Deva.

LICEUL PEDAGOGIC
DEVA

LA MUZEUL DE ISTORIE
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA 

SI LA ÎNTREPRINDEREA DE CINESCOAPE 
DIN CAPITALĂ

Tovarășul Kang Săng 
Sau. membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, premie
rul Consiliului Administra
tiv al R-P.D. Coreene. îm
preună cu alte persoa
ne oficiale coreene care îl 
însoțesc pe secretarul ge
neral al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii 
din Coreea. președintele 
Republicii Populare Demo
crate Coreene, tovarășul 
Kim Ir Sen. în vizita ofi
cială de prietenie în țara 
noastră, au vizitat, marți 
după-amiază. Muzeul de 
istorie al Republicii Socia
liste România.

De un deosebit interes 
s-au bucurat numeroasele 
exponate ce prezintă vas
ta activitate desfășurată de 
secretarul general al parti
dului, președintele Repu
blicii. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru dezvol
tarea multilaterală a pa
triei, pentru ridicarea ei pe 
noi trepte de civilizație și 
progres, pentru amplifica
rea continuă a relațiilor ex
terne ale României socia
liste, pentru sporirea ne-

contenită a prestigiului ei 
în lume. Au fost vizitate, 
de asemenea, sălile unde 
sînt expuse înaltele ordine 
și titluri conferite tovară
șului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu, 
precum și obiectele de artă 
oferite cu prilejul soliilor 
de pace și prietenie ale po
porului român pe meridia
nele lumii.

în continuare, gazdele au 
prezentat o serie de expo
nate care ilustrează mo
mente semnificative ale is
toriei poporului român.

La încheierea 
premierul coreean a 
nat în cartea de 
muzeului.

★
în aceeași zi. 

Kang Săng San, 
tovarășul Constantin 
călescu, a vizitat întreprin
derea de cinescoape din 
Capitală.

Premierul coreean a dat 
o înaltă apreciere nivelu
lui tehnic și calitativ al 
produselor și a urat colec
tivului de oameni ai mun
cii de aici noi și noi suc
cese.

■ VIENA. - La Centrul 
O.N.U. pentru dezvoltare 
socială și probleme uma
nitare de la Viena, a avut 
loc ceremonia remiterii u- 
nei contribuții voluntare din 
partea Comitetului Națio
nal Român pentru Anul In
ternațional al Tineretului la 
Fondul O.N.U., consacrat 
Anului Internațional al Ti
neretului (A.I.T.) - impor
tant eveniment mondial a- 
vind la origine o inițiativă 
a țării noastre -, care va 
fi marcat in 1985 sub devi
za -Participare, dezvoltare, 
pace".
constă 
30 000 
Anului 
neretului în limbile engle
ză, franceză, arabă, chine
ză, rusă și spaniolă, care 
urmează a fi difuzate de 
O.N.U. în întreaga lume 
prin intermediul centrelor de 
informare ale Națiunilor 
Unite și al celor peste 110 
comitete naționale de co
ordonare, pentru pregătirea

Această contribuție 
în realizarea a 

de afișe dedicate 
Internațional al Ti

i

Face înscrieri în treapta I (clasa a IX-a) de i
liceu, la profilurile : • . , . 1

• pedagogic

• industrie ușoară

• industrie alimentară.

'r.
.u

vizitei, 
sem- 

onoare a

35 ani.
are loc 

în cimiti- 
Eminescu,

tovarășul 
însotit de 

Dăs-

str. Ardealului nr. 1,

DIVERSE

VlNZARI

ANIVERSARI

Munteanu Maria — soție

publicitate

• Vind Dacia 1300. Deva, te
lefon 17508. (107?)

• Colectivele atelierelor în
tins și presat ale Secției „Vi
dra" Hunedoara urează mais- 
trei lor Dumitrovici Sofica, cu 
ocazia aniversării zilei de naș
tere, multă sănătate, fericire și 
„La mulți ani l«i

•
și familia Filip urează dragu
lui lor Munteanu Cornel, la 
împlinirea vîrstei de 50 ani și 
ieșirii la pensie multă sănă
tate, bucurii, viață îndelunga
tă. (1075)

și marcarea A.I.T., din sta
te membre ale O.N-U.

de îmbuteliat sifon. Că- 
strada Dr. Petru Groza, 
4, scara I, apartament 5.

(1065)

• Vind casă liberă. Orăștie, 
strada Plantelor nr. 25. Infor
mații Deva, telefon 20804. (1066)

• VlnS garaj. Deva, telefon 
16109,. orele 16—18. (1068)

• Vinci mașină electrică im
port ‘ ..............
lan, 
bloc

• Vind casă gaze, termofi- 
care (grădină). Hunedoara, 
strada Brazilor nr. 15. (1067)

• Vind apartament trei 
mere decomandate. Deva, Pro
gresului, bloc C, scara A, a- 
partament 9, orele 16—21. (1073)

■ BEIRUT. - După con
vorbirile purtate luni in lo
calitatea Bikfaya, de lingă 
Beirut, intre oficialități li
baneze, in frunte cu pre
ședintele Amin Gemayel și 
vicepreședintele Siriei, Ab
del Halim Khaddam, care a 
efectuat o scurtă vizită in 
Liban, primul ministru Ra
shid Karame a precizat că 
guvernul de uniune națio
nală urmează să se întru
nească, miercuri, pentru a 
examina și a aproba un 
plan care vizează securita
tea capitalei țârii.

■ ADDIS ABEBA. - Or
ganizația Unității Africane 
a condamnat energic re
centul turneu întreprins de 
primul ministru sud-african, 
Pieter Botha, în unele țări 
vest-europene, calificînd a- 
ceastă acțiune drept o în
cercare de justificare a po
liticii de apartheid promo
vate de autoritățile rasiste 
din R.S.A., se arată într-un 
comunicat dat publicității la 
Addis Abeba.

i
I

Informații la secretariatul liceului, telefon 
15146. •

q ■>

AUTOBAZA ATELIER DEVA

ÎNCADREAZĂ

• un tractorist rutierist pentru coloana 1 i
Deva

© un motoscuterist pentru coloana 2 Oră/tie.
Informații la telefon 15060.

• Cei care doresc să 
beneficieze de serViciile 
cazare, masă și trata
ment în stațiunea Bor- 
sec în lunile iunie, sep
tembrie, octombrie, no
iembrie, pot obține bi
lete la biroul de turism 
din localitate, sau direct, 
la, recepția stațiunii.

• -C.Â.P. Birsău încadrează 
prin1 ctfncurs un apicultor.

Concursul va 
28 Iunie 1984, 
țătii. (.1071)

- f DECESE

O Soția Tatiana, copiii 
Adrian și Cerasela, părin
ții loan șl Terezia anunță 
iu rieinărginită durere in 
suflet încetarea fulgerătoa
re-, din; viață a celui care a 
fost un bun soț, tată și fiu 

Pirvulescu Nicolae,
ini vîrstă de 

Tnmormîntarea 
astăzi, orele 14, 
rui din strada 
Deva.

• Soția Matilda, profund în
doliată, anunță cu durere în
cetarea din viață a scumpului 
ei soț ■

>. Spătaru Vasile, 
inyățătpr pensionar, in vîrstă 
de 72 ani.

liimormintarea are los astăzi, 
20 iunie 1984, de Ia capela ci
mitirului ortodox, din strada 
Eminescu, Deva. (1079)
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