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Asimilare și calitate în producția 
de piese auto din mase plastice 

a 
noului autoturism românesc 
„Oltcit" a pus sarcini mari, 
importante în fața colec
tivului de la întreprinderea 
chimică- Orăștie. „Unitatea 
noastră realizează cea mai 
mare parte a pieselor din 
mase plastice cu care este 
echipat „Oltcitul", ne spu
nea inginerul Aurel Giur
giu, șeful atelierului pro
iectare de la I. C. Orăștie. 
Pînă în prezent am asi
milat și introdus în fabri
cație de serie mai mult de 
100 de repere. în măsura 
în care vor fi terminate 
matrițele și pentru celelal
te repere, vom încheia 
întregul program de a- 
similare ce revine în
treprinderii noastre, spri
jinind într-o măsură 
tot mai mare activitatea 
de execuție și livrare la 
export a autoturismului 
„Oltcit".

întregul volum de re
pere se realizează în ca
dru; uzinei de mase plas
tice, respectiv în secțiile 
piese auto. poliuretani și 
ambalaje. Colectivele de 
aici au permanent în aten
ție calitatea produselor și 
livrarea lor operativă către 
beneficiar. în acest context, 
îng. loan Socaciu, șeful 
uzinei mase plastice, sub
linia :

— Pînă acum am exe
cutat și expediat benefi
ciarului nostru din Craiova 
piese și repere — din toa-

Intrarea în fabricație te cele peste 100 de sorti
mente — necesare pentru 
echiparea a mai muK de 
10 000 autoturisme „Olt- 
cit". La produsele omolo
gate definitiv nu am avut 
nici o problemă de calita
te. Ia prezent ne preocu
păm pentru omologarea ul
timelor repere din progra-

tiple și complicate, încît 
cer o bună pregătire pro
fesională și multă atenție 
în execuție".

Am reținut însă că mun
citoarele sînt harnice, pri
cepute și conștiincioase. 
Am notat și cîteva nume; 
Elena Stoica, Constanța 
Borza, Iustina Bogdan, Lu
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mul stabilit pentru colec
tivul de la „Chimica" O- 
răștie. în special al celor 
executate din spume poli- 
Uretanice. Pentru menți
nerea ritmului de fabrica
ție cerut de beneficiar am 
introdus în execuție noi 
scule, am dublat unele 
seturi de matrițe. Avînd 
în vedere că se lucrează 
cu o serie de materii pri
me speciale, dăm o mare 
atenție pregătirii prealabi
le a acestora și respectării 
severe a tehnologiilor de 
fabricație.

în secțiile piese auto și 
ambalaje, în atelierul fini
saj, munca nu contenește. 
„Aproape zilnic omologăm 
noi repre, arăta inginerul 
Cornel Răsădeanu, șeful 
secției piese auto. Sînt, 
ca număr, de ordinul ze
cilor și sutelor de m’i, 
foarte pretențioase ca exe
cuție, după tehnologii mul-

mlnița Hărănguș, Paras- 
chiva Pirvu, Maria Lupu, 
Doina Lăsneanu. „Calitatea 
produselor depinde mult și 
de modul în care operatoa
rele exploatează mașinile 
de injecție", considera 
maistrul specialist Gheorghe 
Munteanu — 
piese auto,
care-și fac datoria munci
toarele de
finisaj", releva 
Valeriu Andrei, 
calitatea sculelor și a dis-

DUMITRU GHEONEA

de la secția 
„de modul în

la atelierul de 
maistrul 

„dai- și de

(Continuare în pag. a 3-a)
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La C.A.P. Peștișu 
se muncește intens Ia în
treținerea culturilor prăsi
toare și recoltatul furaje
lor. Pe tarlaua de 5 ha, 
din preajma sediului uni
tății, cultivată cu sfeclă 
furajeră un mare număr 
de cooperatori, în frunte 
cu Rozalia Feher, Alexan
dru Căta și Iosif Balog, 
efectuau cea de a treia 
prașila manuală. „La po
rumb — ne spunea Ion 
Furcă, inginerul șef al coo
perativei — 
Sabin Ciupe 
cultivatorul 
doua", -

în tarlaua 
fan Grădinaru, 
terminase rebilonatul II la 
cartofi, executa tratamen
tul împotriva manei și a 
gîndacului din Golorado. 
Adam Raita, șeful brigăzii 
vegetale, care se afla în 
fruntea oamenilor la cea 
de a doua prașila manuală,

Mare

mecanizatorul 
a intrat cu 

la prașila a

„Luncă", Ște- 
după ce

era mulțumit de hărnicia 
și răspunderea cu care au 
ieșit aceștia la lucru. „Mai 
avem două 
minăm cu 
spunea el.

O mare
forțe umane am întîlnit la 
recoltatul furajelor, unde — 
aflăm de la Maria Furdui, 
contabila șefă a unității 
— au fost recoltate trifo- 
lienele de pe 15 ha, depo- 
zitîndu-se 50 tone. în te
renul numit „Livada" ieși
seră cu coasele cooperato
rii Alexandru Țîrlea, 
Poenaru, Alexandru 
gan, Aron Gherman, 
Talpaș, Teofil Pop, 
Munteanu ș.a.

La Cooperativa agricolă 
din Nandru se execută 
șila I manuală care, 
altfel — releva Ileana 
fan, inginerul șef al

MIRCEA LEPĂDATU

hectare și ter- 
cartofii" — ne

concentrare de

Ion 
Dră- 
Iosif 
Abel

pra
de 

Ște- 
uni-
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în anii SOCIALISMULUI

Vizita oficială de prietenie 
a delegației de partid și de stat 
a R. P. D. Coreene, condusă de 

tovarășul Kim ir Sen, în țara noastră
ÎNCHEIEREA convorbirilor oficiale

Miercuri, 20 iunie, s-au legației de partid și de stat 
încheiat, la Palatul Consi- ~ .
liului de Stat, convorbirile 
oficiale între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 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 Co
reene.

La, convorbiri au parti
cipat tovarăși din condu
cerea de partid și de stat 
a Republicii Socialiste 
România și membri ai de-

a Republicii Populare De
mocrate Coreene.

în cadrul ultimei runde 
de convorbiri, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kim., 
Ir Sen și-au exprimat de
plina satisfacție în legătu
ră cu rezultatele vizitei, a- 
ceasta însci-iindu-se, prin 
înțelegerile la care s-a a- 
juns, ca un moment de cea 
mai mare însemnătate. în 
dezvoltarea relațiilor, ro- 
mâno-coreene. A fost sub- ‘ 
liniată convingerea c& ac-

LA UZINELE 
„23 AUGUST"

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, 
au vizitat, miercuri dimi
neață, întreprinderea „23 
August", una dintre cele 
mai-mari și reprezentative 
unRăți constructoare 
mașini din Capitală.

Cei doi conducător; 
partid și de stat au

de

de 
fost

(Continuare in pag. a 4-a) (Continuare în pag. a 4-a)

ADUNAREA POPULARĂ DEDICATĂ 
PRIETENIEI ROMÂNO-COREENE

Un moment cu înalte 
semnificații al vizitei ofi
ciale de prietenie pe care, 
la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președinte
le Republicii Socialiste 
România, o întreprinde în 
țara noastră delegația de 
partid și de stat a Repu
blicii Populare Democrate 
Coreene, condusă de tova
rășul Kim Ir Sen, secretar 
general al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele 
Republicii Populare Demo
crate Coreene, l-a consti
tuit adunarea populară de
dicată prieteniei româno- 
corecne, care a avut loc, 
miercuri după-amiază, la

Palatul sporturilor și cultu
rii din Capitală.

La sosirea în sală, tova
rășii Nicolae Ceaușescu și 
Kim Ir Sen ău fost întîm- 
pinați cu aplauze și urale 
nesfîrșite, cu un însufleți- 
tor entuziasm de oamenii 
muncii din întreprinderile

și instituțiile bUcureștene, 
care au luat parte la aceas
ta mare adunare populară. 
Este o atmosferă de săr
bătoare. o manifestare vie

(Continuare în pog. a 4-a)

posturile de radio și tele- 
plecării dele- 
Populare De- 
Kim Ir Sen, 
al Partidului

Azi, in jurul orei 9,30, 
viziune vor transmite direct ceremonia 
gației de partid și de stat a Republicii 
mocrate Coreene, condusă de tovarășul 
secretar general al Comitetului Central
Muncii din Coreea, președintele Republicii Populare 
Democrate Coreene, care, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a efectuat o vizită oficială de prietenie în 
țara noastră.

*■Adunarea jubiliară consacrată aniversării
a 35 de ani

înălțătoare, însoțita de 
sentimente curate care îna
ripează gîndul șî fapta in 
anul patruzeci al libertății 
patriei a fost adunarea ju
biliară consacrată aniversă
rii a trei decenii și jumă
tate de la crearea Organi
zației Pionierilor, prestigioa
să manifestare desfășurată 
ieri, la Casa de cultură din 
Deva.

La adunarea jubiliară au 
Luat parte tovarășul Radu 
Bălan, prrm-secretar al Co
mitetului județean Hune
doara al P.C.R., președin
tele Comitetului executiv al 
Consiliului popular jude
țean, membri ai birourilor 
comitetelor județean și mu
nicipal de partid, membri 
de partid cu stagiu din iJe-

de la crearea Organizației Pionierilor
galitate, activiști de partid 
și de stat care au activat 
în mișcarea comunistă de 
tineret, muncitori fruntași, 
Eroi ai Muncii Socialiste, 
cadre de conducere din u- 
nități economice și de în- 
vățămînt, reprezentanți ai 
organizațiilor de 
obștești, cadre 
care muncesc 
și șoimii patriei, 
purtători ai cravatelor ro
șii cu tricolor.

A luat parte, de aseme
nea, tovarășul Eugen Pim, 
membru al Biroului Consi
liului Național al Organi
zației Pionierilor.

Acordurile solemne 
înălțătoare ale Imnului de 
Stat au deschis emoționant 
manifestarea, sub falduri

-------------------------------------------- -

masa și 
didactice 
pionierii 

sute de

?•

tricolore și roșii. Prof. Silvia 
Matieș, președintele Consi
liului județean al Organi
zației Pionierilor, a prezen
tat Raportul privind prin
cipalele preocupări și re
zultate obținute de organi
zațiile purtătorilor cravate
lor roșii cu tricolor din ți
nutul hunedorean în activi
tatea de educare comunis
tă și revoluționară a copii
lor. Evocînd momentul creă
rii Organizației Pionierilor, 
tovarășul Eugen Pim a stă
ruit asupra tradițiilor glo
rioase ale mișcării revolu
ționare de copii, a rostu
rilor educative ale acesteia 
și a drumului glorios stră
bătut de pionierii patriei în 
cei 35 de ani de rodnică 
activitate. într-un cadru în-

cărcat de fiorul cald al e- 
moției, creat de recunoaș
terea strădaniilor, au fost 
inmînate diplome și meda
lii jubiliare unui număr de 
35 de cadre care au mun
cit cu pionierii.

Momente de fremătător 
elan tineresc și de senine 
gînduri de recunoștință, a- 
dresate partidului conducă
tor, părintelui iubit al co
piilor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au împlinit, ieri, 
adunarea jubiliară. în inter
vențiile lor, dr. Weber Mar
tin, membru de portid cu 
stagiu din ilegalitate, Vir
gil Sicoe, prim-secretar a! 
Comitetului județean al 
U.T.C., Giulia Kore, pionie-

(Continuare în pag. a 3-a)

COMITETUL EXECUTIV 
AL CONSILIULUI POPULAR 
AL JUDEȚULUI HUNEDOARA

în temeiul dispozițiilor Legii nr. 57/1968 de orga
nizare și funcționare a consiliilor populare,

DECIDE:
Art. unic. Convoacă Consiliul popular al județului 

Hunedoara în sesiunea a XVII-a din cea de-a opta 
legislatură pentru ziua de 23 iunie 1984. cu următorul 
proiect al ordinii de zi :

1. Modul în care au acționat consiliile popular^ și 
organele locale de specialitate pentru aplicarea mă
surilor privind autogestiunea economico-financiară și 
autofinanțarea unităților administrativ-teritoriale.

2. Program cu privire la creșterea efectivelor de 
bovine și ovine în sectorul gospodăriilor populației 
pe perioada 1984—1990.

3. Informare privind aplicarea Programului unic 
de creștere a producției agricole în gospodăriile mem
brilor cooperatori și ale producătorilor particulari.

Președinte, Secretar,
RADU BALAN NICOLAE STANCULESCU

COMITETUL EXECUTIV 
AL CONSILIULUI POPULAR 
AL JUDEȚULUI HUNEDOARA

In temeiul dispozițiilor Legii nr. 57/1968 de orga
nizare și funcționare a consiliilor populare,

DECIDE:
Art. unic. Convoacă ADUNAREA CETĂȚENILOR 

din județul Hunedoara pentru ziua de 23 iunie 1984, 
în Sala de festivități a Consiliului popular județean, 
cu următoarea ordine de zi :

1. Raport al Consiliului popular județean șî al 
Comitetului executiv cu privire la executarea lucră
rilor edilitar-gospodărești, întreținerea și gospodărirea 
fondului locativ, repartizarea locuințelor, asigurarea 
aprovizionării populației, soluționarea propunerilor, 
sesizărilor și reclamațiilor oamenilor muncii, hotărî- 
rile și măsurile adoptate și modul în care au fost 
aduse la îndeplinire.

2. Dezbaterea programuluiprivire la crește
rea efectivelor de bovine și ovine 
populației, pe perioada 1984—1990.

Președinte,
RADU BĂLAN

în gospodăriile

NICOLAE
Secretar, 
STANCULESCU
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OȚELUL HUNEDOREAN VA PULSA TOT MAI VIGUROS
PE

In zilele premergătoare împlinirii unui 
secol de toc nestins la Hunedoara, am tre
cut pe la locurile de muncă ale oțetori.or, 
pe la aglomeratoare și furnale, prin secții
le de laminoare fi coc serie. Ne-a însoțit 
peste tot subinginerui lacob TopUcian, se
cretarul comitetului de portid pe combinat.

— Drumul de la flerăritui Hunedoarei 
Ia marele combinat de astăzi. cunoscut fi 
apreciat pentru colrtotea oțelului său pe 
toate merid'anele globukzi, înseamnă îna
inte de toate oamenii, munca fi sudoarea 
lor, transmise cu înaltă demnitate din ge
nerație in generație — spunea tovarășul 
loplician. Acest drum lung, și nu de puține, 
ori greu, poartă pecetea celor patru de
cenii de libertate a patriei, pentru că 
C.S.H., asemenea tuturor marilor unități 
economice ale țării, este opera poporu
lui muncitor descătușat de exploatare, este 
o realizare de seamă a statului socialist, o 
bucurie a împlinirilor mărețe dobindite sub 
înțeleaptă conducere a Partidului Comu
nist Român, strategul și stegarul biruințe
lor noastre. De-a lungul veacului de exis
tență, dar mai cu seamă în cei 40 de ani 
ai libertății noastre, pe vetrele cu foc 
nestins ale Hunedoarei au muncit oameni 
destoinici, ștafeta muncii lor harnice, 
încărcate de dăruire, adeseori eroică, a 
trecut din mină in mină, din suflet în suflet, 
dînd adevărata strălucire a „oțelului de 
Hunedoara" în anii de referință ai Epocii 
Ceaușescu.

Intr-adevăr. Incepînd cu generația 
pe care ziua eliberării patriei a găsit-o la 
datorie, generație pe umerii căreia a apă
sat marea răspundere a refacerii și dez
voltării combinatului, siderurgiștii Hune
doarei au înscris în cartea de onoare a 
muncii pilde fără seamăn. Astăzi, rostind 
doar cuvîntuj oțel, asociezi automat numele 
lui Ștefan Tripșa, cel mai tînăr Erou a! 
Muncii Socialiste din istoria siderurgiei 
noastre. Autorul invenției românești de mare 
prestigiu — insuflarea oxigenului în bata 
de oțel lichid prin lănci — a asigurat scur-

ARTERELE ECONOMIEI NAȚIONALE

Dialog viu, fructuos, pe platforma cuptoarelor de la O.S.M. 2. Secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, discută cu oțelarii asupra căilor de 
creștere a producției de oțel, de îmbunătățire a calității acestuia.

tarea duratei șarjelor cu peste trei ore, 
ceea ce înseamnă anual milioane de tone 
de oțel in plus pentru țară. Ștefan Tripșa 
și generația iui au predat ștafeta muncii, 
dar pe platforma cuptoarelor alți plămă- 
ditori ai oțelului le duc mai departe 
în timp gîndul și fapta. Ei se numesc Vic

tor Petroesc, Florian Giurcă, Nicolae Avra- 
mescu, Corne! Rusu, Tiberiu Pascu, Andrei 
Petresc, Anton Filipescu, Ion Munteanu, 
Constantin Nagy...

Greu de închipuit să ajungi la fur
nalele mari și să nu-l găsești pe Nicoaie 
Mărculescu. Oricare turnalist nu va uita

să-ți spună că a fost un mare meșter. Și 
om. De fa el au învățat multi tainele 
struniră furnalelor-gigant. Șl nea Mărcu
lescu a predat ștafeta muncii, nu însă îna>- 
iote de a pregăti și a lăsa în urma lui 
oameni de mare nădejde. Vasille lancu, 
Gheorghe Doștețean, Mlhai Aciobăniței, 
Nicolae Vonlca, Teodor Lupu, Liviu Jucos, 
Nicolae furca sînt doar cîțiva dintre ei.

Milionul de tone de cocs metalurgic, și 
chiar mai bine, care se produce anual 
la Hunedoara, poartă în el stropul de 
sudoare din gindirea și acțiunea unor 
oameni ca Andrei Spunei, Cornel Gherghel, 
Andrei Petresc, Constantin Bildea și a mul
tora ca ei, unii din generația mai virstni- 
că, alții aflați în primii ani ai carierei 
lor muncitorești. Dovadă grăitoare a necon
tenitei afirmări prin muncă destoinică.

Or ici te nume am nota ar fi ou neputință 
să-i amintim pe toți purtătorii nobilei șta
fete a muncii din secțiile de laminoare, 
loan Cînda, loan Munteanu, Adrian Balaș, 
losii Alic, Mircea Mihai, Viorel Neag, Ionel 
Cindea sini doar citeva vîrfuri, titeva sem
nături cotidiene pe laminatele ce pornesc 
zi și noapte spre beneficiarii din peste 45 
de țări ale lumii...

— Privind ou mindrie muncitorească cei 
40 de ani de muncă liberă — își continua 
ideea secretarul comitetului de partid — 
constatăm că Partidul Comunist Român a 
plămădit cea mai nobilă șarjă — OAME
NII, pasiunea, dăruirea și eroismul lor în 
bătălia pentru oțelul țării fiind adeseori si
nonime cu bătălia pentru plinea țării. Toc
mai de aceea, sărbătorirea unui veac de foc 
continuu este închinată mărețelor event, 
mente ale ortului — celei de a 40-a aniver
sări a eliberării patriei și Congresului al 
Xlll-lea al partidului. Oamenii - purtătorii 
nobilei ștafete a muncii —, fac tegămînt 
solemn că oțelul hunedorean va pulsa tot 
mai viguros pe arterele economiei națio
nale, perrtru puterea și măreția prezentului 
și viitorului României socialiste 1

GH. I. NEGREA
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Victoria de la 23 Au
gust 1944 reprezintă un 
moment crucial și în is
toria de un secol a com
binatului hunedorean, în 
viața și munca siderur- 
giștilor. Beneficiind an de 
an de însemnate fonduri 
de investiții, combinatul 
și-a sporit permanent po
tențialul, și-a lărgit și di
versificat producția, cu 
accent pe laturile sale 
calitative și de eficien
ță. In anii construcției 
socialiste, combinatul a 
fost înzestrat cu mijloace 
fixe a căror valoare de
pășește 15 miliarde lei. 
In acest cincinal, numă

rul mărcilor de oțel Mar
tin și electric livrat eco
nomiei naționale este de 
285, iar al tipodimensiu- 
nilor de laminate de 
338. Din C.S.H. se asi
gură țării 26,2 la sută din 
producția de oțel, 22,8 la 
sută din producția de 
fontă, 18 la sută din pro
ducția de cocs metalurgic.

In actualul cincinal au 
fost înregistrate și în 
bună parte aplicate 153 
inovații și 15 invenții. 
Eficiența introducerii lor 
în producție — peste 41,5 
milioane leu Numai anul 
acesta, roadele aplicării 
noului în muncă 'e ridi
că la 82 milioane lei.

CENTENAR
Azi,, mîine și poimîine 

— trei zile ale sărbăto
ririi centenarului C.S.H.

Va fi inaugurată expo
ziția „Tradiții și pro
gres în siderurgia hune- 
doreană", se va deschi
de sesiunea de comuni
cări tehnico-științifice 
consacrate împlinirii u- 
nui secol de la punerea 
în funcțiune a primului 
furnal, vor fi vizitate 
principalele secții pro
ductive ale combinatu
lui. Vor avea loc spec
tacolul omagial închinat 
centenarului C. S. H„ 
multiple acțiuni cultu
ral-educative și sporti
ve.
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Hunedoara industrială de astăzi, Hunedoara anului 40 al libertății noastre, înseamnă mai mult oțel pentru puterea țării. Foto NICOLAE GHEORGHIU
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CU PLANUL SEMESTRIAL

ÎNDEPLINIT

I.M. URIC ANI
însuflețiți de chemările 

și îndemnurile secretaru
lui general al partidului, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Minerul de 
Onoare al țării, minerii de 
la l’ricani raportează în
deplinirea sarcinilor la 
extracția de cărbune afe
rente primului semestru 
al anului. Pînă Ia sfîrsi- 
tul semestrului se preli
mina obținerea unei pro
ducții suplimentare de 
25 000 tone cărbune coc- 
sificabil, ceea ce înseam
nă că în primul semestru 
din acest an, de la mina 
Uricani se va extrage cu 
100 000 tone cărbune mai 
mult decît în aceeași pe
rioadă a anului trecut.

Minerii dedică acest

seriile 
edcan 
Boa- 
eruiui 
a A);

(MO- 
,-ertis- 

(Fla- 
se în- 
șani:

De la serele C.A.P. Brad s-au livrat consumatorilor peste 30 de tone de roșii.
ibric);

succes mărețelor eveni- 
mente politice ale acestui ț 
an: aniversarea celor
patru decenii de la elibe- i 
rarea patriei și Congre- > 
sul al Xin-lea al parti- ț 
dului, angajîndu-se să i 
sporească necontenit can- / 
titatea de cărbune cocsi- i 
ficabil livrat economiei ț 
naționale.

ÎNTREPRINDEREA i
DE CONFECȚII !

VULCAN* ’
Cu mai bine de o 

decadă înainte de înche- ’ 
ierea acestei luni, ultima l 
din primul semestru al . 
anului, harnicul colectiv > 
de muncă de la L C. Vul- ț 
can a raportat un succes i 
de prestigiu, cu care ’ 
cinstește aniversarea eli- ț 
berării patriei și Congre- l 
sul al XUI-lea al parti- . 
dului : îndeplinirea plano- * 
lui pe primele 6 luni la t 
producția marfă si la ex- ’ 
port. In perioada care a ț 
mai rămas pină la sfirși- < 
tul lunii se va obține o J 
producție marfă supli- ț 
mentară de peste 10 mi- i 
Iioane lei, concretizată în ’ 
100 000 bucăți confecții ț 
diverse, iar la export se 1 
vor livra în plus produse / 
în valoare de cel puțin 1 
3 milioan- Iei. De subli- ț 
niat că în aceeași peri- i 
oadă cheltuielile mate- * 
riale au fost reduse cu 
2 lei la 1000 lei pro- i 
ducție marfă.

Bacalaureat '84
Absoivență' dose: a XU- 

a, cursuri de v ți secol, 
se al.â, incepind din a- 
ceastă d-mineață, in țața 
unm eveniment deosebt, 
core încununează o etapă 
bogată de pregăt're șco
lară : examenul de ba
ca aareot.

P.-egăt t. tară îndoială, 
din perna crasă de Uceu 
— in condiț e in care 
invâtomintu ți-a mnoit 
continuu m-ilooce'e de | 
instruire ți educare prin 
integrarea lui cu prac
tica socuxă. cu cerceta
rea ți prooucța — exa
menul de bacalaureat este 
susținut, cu încredere ți 
emoție l.ească, de 4 000 
de absolvenți (ai celor 
28 de ucee hunedorene), 
abați astăzi in fața a 45 
de comisii de examinare.

Bocaioureat '84 inseam- | 
nă pentru candidoții săi 
trecerea o patru pro
be. Trei scrise ți una de 
susținere a lucrării prac
tice. Proba I, proba a 
II-a principală ți proba 
a III-a secundară — toa
te lucrări scrise — urmă
resc verificarea maturității 
de gindîfe a condidaților, 
a capacității lor de sinte
ză ți generalizare.

Reliefăm caracterul deo
sebit al acestui important 
moment din viața țcolii, 
prin ținută, disciplină ți 
response b Uitate.

35 de ani de la crearea Organizației Pionierilor
(Urmare din pag. 1)

ră la Școala generală nr. 7 
Hunedoara, locțiitor al pre
ședintelui Consiliului Națio
nal al Organizației Pionie
rilor, prof. Maria Secoșan, 
comaridant-instructor de u- 
nitate la Școala generală 
nr. 4 Deva au subliniat im
portanța creării de către 
partid a organizației pio
nierilor, contribuția acesteia 
la formarea și educarea 
comunistă a copiilor, stator
nica, părinteasca grijă și a- 
tenție cu care partidul o- 
crotește și îndrumă tînăro 
generație.

Luind cuvintul in cadrul 
adunării, tovarășul Radu 
Bălan a adresat, in numele 
Biroului Comitetului jude
țean de partid și al Comi
tetului executiv al Consiliu
lui popular județean, al oa
menilor muncii hunedoreni, 
tuturor pionierilor și coman- 
danților-instructori, activiști
lor consiliilor pionierești 
cordiale felicitări pentru 
succesele obținute și urări 
de rodnice împliniri pe 
drumul creșterii și educării 
generației de mîine. Apre
ciind rezultatele meritorii la 
învățătură și disciplină, în 
activitățile de creație teh
nică, în îndeplinirea anga
jamentului de muncă pa

triotică, vorbitorul a adre
sat chemarea de a valori
fica deplin condițiile deo
sebite create copiilor pentru 
ca organizația pionierilor să 
contribuie hotărîtor Io for
marea unui comportament 
civic lemn de exigențele 
noii societăți, a unei atitu
dini înaintate față de mun
că, față de răspunderile 
politice și sociale cu care 
este învestită tînăro gene
rație.

in climatul de respectu
oasă prețuire și înaltă gra
titudine pentru tot ceea ce 
partidul a dăruit copilăriei 
în cei 40 de ani ai liber
tății patriei, participanții la 
adunarea jubiliară ou odre- 
sat C.C. al P.C.R., tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al parti
dului, o telegramă, in care 
se spune :

„Pe meleagul atit de 
scump al județului in care 
s-au inălțat din rouă stră- 
vechimii florile dinții ale 
limbii și neamului româ
nesc, tot ce învățăm, cu
tezăm și muncim vă este, 
ca distins și sincer omagiu, 
dedicat dumneavoastră, băr
bat intre bărbați, om in
tre oameni, nobil exemplu 
de muncă și viață comu
nistă. Cu gind senin și ini
mă curată, cu fremătător 

elan tineresc, ne unim gîn- 
dul și făptuirea lingă rivna 
dumneavoastră pentru a 
chezășui împlinirile de lu
mină și fericire ale viitoru
lui. Ne sinteți sensul vieții 
ți gîndul de credință/ în 
tricolora boon., in comu
nistul țel;/ Sinteți simbolul 
păcii, supremo-ne voință/ 
Al fericirii noastre eternul 
portdrapel''

X
Spectacolu, omagial „Cel 

mai înalt anotimp revărsat 
peste țară" a împlinit im
presionant otmosfero de 
cald și vibrant patriotism 
care a însoțit flecare mo
ment al adunării jubiliare. 
Un spectacol-poem ol copi
lăriei anului 40 ol libertă
ții patriei, un spectocol- 
imn al primăverii vieții, al 
luminoasei imagini o viito
rului. l-au dat frumusețe și 
candoare purtătorii crava
telor roșii cu tricolor de la 
casele pionierilor din Brad 
si Deva, din școlrle gene
rale nr. 1, 3. 4, 5, 6, 7, 8 
Deva, 8 Hunedoara, 2 Lu- 
penl, 6 Petrila, 2 Simeria, 
Dobra, Orăștioaro de Sus, 
Muncel, șoimii patriei de la 
Grădinița cu program pre
lungit nr. 2 Devo, după un 
libret semnat de Eugen 
Burza, în regia tui Sică 
Chevereșan.
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Mobilizare amplă la prășitul 
culturilor și recoltatul furajelor

(Urmare din pag. 1)

Bogăție de articole, servire corespunzătoare

jrea — 
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Qvicliu 
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Zremea 
moașă, 
ii mult 
minea-

tății — este pe terminate. 
Mai exact, sînt prășite ma
nual 68 ha din întreaga 
suprafață. La cartofi, me
canizatorul Nicolae Gîșlea- 
nu — care a încheiat re- 
bilonatul II — aplică tra
tamentul fitosanitar.

Numeroși oameni se a- 
flau la prășitul manual al 
sfeclei furajere. Printre cei 
care și-au încheiat prașila 
a doua pe suprafețele repar
tizate se numără Maria 
Lazăr, Eronim Pera, Maria 
Șerban, Lăscuț Toma. Leo
nora Pera ș.a.

La C.A.P. Pestișu Mic, 
mecanizatorul Dumitru

aza se 
b de 

elec- 
!a mo
dera tu- 
cuprin- 
de, iar 
) și 14

Piesa auto din
(Urmare din pag. 1)

le trei 
în ge- 
va în- 
fi va- 

•amiaza 
■se de 
electri- 
mode- 

mpera- 
5 10 și 

axime 
(Me- 

: A.

pozitivelor, de întreținerea, 
revizuirea și repararea lor“, 
completa maistrul loan 
Cocrean, de la atelierul de 
S.D.V.-istică al secției pie
se auto.

Pe toate aceste planuri 
se acționează cu sîrguință, 
se depune interes pentru rit
micitate în realizarea pro
duselor și în expedierea lor 

Ichim a început prașila a 
doua la porumb. Tot la 
porumb — ne spunea Ilea
na Radu, inginerul șef al 
cooperativei — s-au prășit 
manual 105 ha. Cele 20 ha 
de cartofi au fost rebilo- 
nate a doua oară și s-a 
efectuat și tratamentul con
tra dăunătorilor. în ziua 
raidului nostru un mare 
număr de cooperatori erau 
la prașila a Il-a manuală 
a sfeclei furajere. Am no
tat pe cei mai avansați 
cu lucrările: Floarea Si- 
mion. Eugenia Voinea, Lo- 
rinț Șerban, din brigada 
Pestiș și Iordan Luca, 
Gheorghe Pop, Elena Cioro- 
gar, din brigada Josani.

mase plastice
operativă către beneficiari, 
în secții și ateliere dom
nește o atmosferă de însu
flețire și angajare pentru 
îndeplinirea în cele mai 
bune condiții a prevederi
lor de plan, pentru Intîm- 
pinarea marilor evenimen
te din viața partidului și 
patriei — cea de a 40-a 
aniversare a eliberării și 
Congresul al XIH-lea al 
partidului — cu rezultate 
deosebite în producție.

Este vară și, firesc, tot 
mai mulți cetățeni își pe
trec timpul liber la ștrand, 
în excursii și drumeții, la 
munte sau la mare. Cum 
tune comerțul în întîmpi- 
narea cumpărătorilor. în 
acest sezon, în care sînt 
deosebit de solicitate arti
colele de sport, camping, 
confecțiile și încălțămin
tea ușoară, unele produse 
cosmetice ?

Vitrinele magazinelor 
I.C.S.M.I. — îndeosebi ale 
celor „Romarta" —, situate 
la parterul blocurilor din 
strada A. Mureșanu, ..Ele
gant". „Lumea copiilor", 
..Adam", „Eva", raioanele 
complexului comercial „Ul- 
pia" etalează articole de 
sezon într-un aranjament 
deosebit de atrăgător.

Nu numai decorul exte
rior, ci chiar și pretențioa
sa denumire .Elegant" in
vită să treci pragul unită
ții. Bogăția de articole — 
cămăși și costume de culori 
diverse, expuse la libera 
alegere, grupate după mă
rimi, ordinea și curățenia 
din sală și magazii, depă
șirea planului pe perioada 
trecută din an cu 227 mii 
lei sînt dovezi ale unei ac
tivități desfășurate cu res
ponsabilitate de către co
lectivul de vînzătoare con
dus de Dumitru Topor.

Copiii sînt în... lumea lor 

în marele magazin de con
fecții și încălțăminte din 
bulevardul Dr. Petru Groza.

La raionul încălțăminte 
al „Ulpiei" sînt foarte cău
tate sandalele și opincuțele. 
Dacă tinerele găsesc mode
le, culori și numere diver
se, în schimb raionul cu 
aceleași articole, pentru 
bărbați, etalează un slab 
sortiment de sandale.

SEZONUL ESTIVAL ÎN MAGAZINELE 
COMERȚULUI DEVEAN

— N-am găsit decît pan
tofi închiși, de toamnă — 
ne spune Gheorghe Jicmon, 
părăsind palierul în speran
ța că va găsi în alt maga
zin încălțămintea ușoară 
pe care și-o dorea.

Solicitat este și raionul 
sport Rafturile și gondole
le sînt aici tixite de tre
ninguri. halate, costume de 
baie, rochii de plajă, scur
te din relon.

— Avem de toate — ne 
spune Florica Radu, ges
tionara raionului, recoman- 
dînd cumpărătoarelor noile 
articole, recent sosite din 
depozite.

— Sînt din județul Arad, 
în trecere prin Deva — 
ne explică prof. Didina Po- 
pețiu. Căutam o bluziță 
pentru o nepoțică ce a 

împlinit 9 ani. Nu numai 
că nu știam numărul dar 
nu eram hotărîtă nici ce 
să cumpăr. Sînt mai mult 
decît mulțumită, sînt în- 
cîntată că vînzătoarea (Ma
ria Cizmaș, după cum „in
formează" ecusonul — n.n.) 
mi-a recomandat cel mai 
potrivit tricou.

Raionul care desface în
călțămintea sport și arti

colele de camping pare 
deosebit de bine aprovizio
nat. Se găsesc în vînzare 
mulți adidașî, jocuri de 
șah, rummy, scaune plian
te, sacoșe de voiaj ete. Lip
sesc însă din rafturi nume
rele 40—45 de teniși și adi- 
dași.

— Deși primim cantități 
de ordinul miilor de pe
rechi din aceste mărimi — 
ne spune Irina Mariș — 
se dovedesc insuficiente. 
Cererile sînt foarte mari. 
Oricum, aprovizionarea se 
face frecvent și persoana 
care n-a găsit azi numărul 
solicitat, în zilele următoa
re va găsi în mod sigur.

Aprovizionare bogată și 
solicitudine față de cumpă
rători remarcăm și la ra
ioanele de confecții pentru 

femei și bărbați, la raionul 
pălării-umbrele ale acelu
iași complex. într-un cu» 
vînt, cu unele excepții, ac» 
tivitatea comercială în ma
gazinele comerțului eu pro
duse industriale din Dev« 
s-a îmbunătățit mult. Vin 
în sprijinul acestei remarci, 
și opiniile cumpărătoarele» 
Liliana Oană. Anișoara 
Groza, Mannela Damian, 
Elena Sălișteanu, Elisabeta 
Sterp, care s-au declarat 
foarte mulțumite de modul 
în care au fost servite în 
unitățile .Romarta" încăl
țăminte și confecții femei, 
„Elegant" și „Adam" Este 
însă nevoie pe de o parte 
de o mai bună cunoaștere 
a ceea ce se solicită și deci 
de o impi.care mai con
cretă a factorilor de răs
pundere in sondarea opi
niilor și cererilor popu
lației, iar pe de altă parte 
de o informare promptă de 
către vânzătoare a solici
tantului. Spunem acestea 
pentru că. după cum am 
constatat, mai lipsesc din 
vînzare unele articole de 
încălțăminte ușoară și pro
duse cosmetice foarte so
licitate și pentru că de U- 
nele unități comerciale ce
tățeanul se desparte luînd 
cu sine doar banala for
mulă „nu avem".

ESTERA ȘINA
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Vizita oficială de prietenie a delegației Ș 
de partid și de stat a R.P.D. Coreene, condusă i 

de tovarășul Kim Ir Sen, în țara noastră î
ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR OFICIALE

(Utmare din pag. 1)

tualul dialog Ia nivel înalt 
va da un nou Impuls con
lucrării dintre Partidul Co
munist Român și Partidul 
Muncii din Coreea, dintre 
România și R.P.D. Core
eană. pe pian politie, eco
nomic. tehnico-ștîințific și 
in alte domenii de activi
tate. va duce Ia întărirea 
pe mai departe a solidari
tății și prieteniei dinti-e 
popoarele român și core
ean.

A fost reafirmată țjotâri- 
rea comună de a acționa 
pentru sporirea și diversi
ficarea relațiilor economi
ce. pentru extinderea coo
perării și specializării în 
producție, pe baza unui a- 
cord pe termen lung, va
lorifici nd u-se cît mai bine 
largile posibilități pe care 
ie oferă, în acest sens, e- 
conomiile naționale ale ce
lor două țări. A fost rele
vat rolul important care 
revine Comisiei mixte de 
colaborare economică și 
tehnică, evidențiindu-se ne
cesitatea creșterii eficienței 
acesteia în identificarea u- 
nor noi domenii și forme 
de cooperare. în realizarea, 
în bune condițiuni. a o- 
bleetivelo- de colaborare

LA UZINELE

(Urmare din pag 1)

însoțiți in această vizită de 
tovarășii Ion Dincă, Ilie 
Verdeț, Ștefan Andrei.

Vizita a prilejuit oaspe
ților coreeni cunoașterea u- 
nor realizări de seamă ale 
industriei noastre con
structoare de mașini, care, 
în ultimele două decenii, 
a cunoscut o puternică 
dezvoltare fiind în măsură 
să asigure satisfacerea în- 
tr-o măsură sporită a ce
rințelor economiei națio
nale și. în același timp, să 
livreze la export o gamă 
tot mai variată de produse 
de înaltă competitivitate.

To v a r ă ș i i Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen 
au fost întîmpinați la so
sire cu deosebită căldură 
de numeroși oameni ai 
muncii, care au aplaudat și 
aclamat îndelung, au ova
ționat pentru prietenia și 
colaborarea dintre partide
le, țările și popoarele noas
tre.

Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen, 
împreună cu persoanele o- 
ficiale care îi însoțesc, au 
vizitat atelierul de proto
tipuri. secția de utilaj teh
nologic și fabrica de motoa
re — sectoare importante 
ale marii întreprinderi 
bucurestene, unde au fost 
evidențiate preocupările co
lectivului în direcția în
noirii și modernizării fa
bricației, îmbunătățirii con
tinue a parametrilor teh
nici și calitativi ai produ
selor. sporirii eficienței e- 
conomiee a întregii activi
tăți.

înaltul oaspete s-a in
teresat de caracteristicile și 

prevăzute, în promovarea 
tot mai amplă a relațiilor 
economice dintre România 
și R.P.D. Coreeană.

Totodată, s-a cc-nvenit să 
fie sporite contactele. la 
diferite nivete. schimburile 
de experiență și consultă
rile în probleme de interes 
reciproc. în vederea găsirii 
căilor și modalităților con
crete de aprofundare, în 
continuare, a colaborării și 
cooperării dintre cele două 
țări.

Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen 
au convenit să continue 
dialogul tradițional, priete
nesc la nivel înalt, rele
vând contribuția sa deter
minantă la așezarea pe te
melii cît mai trainice a bu
nelor raporturi româno-co- 
reene. Ia promovarea tot 
mai largă a conlucrării din
tre cele două partide și 
țări, atît pe plan bilateral 
cît și pe arena mondială, 
în interesul ambelor popoa
re, al cauzei generale a so
cialismului. păcii și cola
borării internaționale.

Convorbirile s-au desfă
șurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie, de înțele
gere și stimă reciprocă.

„23 AUGUST"

performanțele produselor 
prezentate și a dat o înal
tă apreciere realizărilor oa
menilor muncii de la ..23 
August".

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a examinat în 
cursul vizitei, împreună cu 
cadrele de conducere pre
zente, aspecte ale îndeplini
rii sarcinilor de producție, 
stadiul înfăptuirii măsuri
lor stabilite privind moder
nizarea continuă a acestei 
unități, îmbunătățirea ca
lității produselor, ridicarea 
eficientei întregii activi
tăți.

Secretarul general ~aî 
partidului a indicat să se 
ia măsuri pentru reorgani
zarea și sistematizarea pe 
secții a fabricii de utilaj 
tehnologic, pentru dezvol
tarea fabricației de compre- 
soare, pentru o mai bună 
specializare a secțiilor pe 
diverse profile, cerînd să 
se adopte tehnologiile cele 
mai moderne pe întregul 
flux de producție.

Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen. 
s-au întîlnit cu membrii 
consiliului oamenilor mun
cii al întreprinderii. Adre- 
sînd încă o dată cele mai 
calde mulțumiri pentru a- 
ceastă vizită, președintele 
consiliului Dumitru Ba
dea. a arătat că ea repre
zintă un fericit prilej pen
tru a evoca prietenia ro- 
mâno-coreeană, la a cărei 
dezvoltare continuă își a- 
duc contribuția hotărîtoa- 
re tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Kim 
Ir Sen.

Au fost prezentate, în a- 
cest cadru, aspecte esen
țiale privind organizarea 
producției, preocupările ac

tuale și de perspectivă ale 
colectivului muncitoresc de 
aici, subliniindu-se că în
treaga activitate a între
prinderii se desfășoară pe 
baza orientărilor și indi
cațiilor date de secretarul 
general al partidului nos
tru. care participă la adu
nările generale ale oame
nilor muncii, se întîlnește 
în mod frecvent în cadrul 
vizitelor de lucru cu fău
ritorii de bunuri materiale 
din această mare citadelă 
industrială a României so
cialiste.

Tovarășul Kbn Ir Ser- a 
semnr.t în Casîta de onoa

DINEU INTIM

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republi
cii Socialiste România, și 
tovarășa Elena Ceaușescu. 
s-au întîlnit miercuri, cu 
tovarășul Kim Ir Sen. se
cretar general al Comite
tului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii Popu
lare Democrate Coreene, în 
cadrul unui dineu intim, 
desfășurat înir-o atmosferă 
de caldă prietenie.

ADUNAREA POPULARĂ DEDICATĂ 
PRIETENIEI ROMÂNO-COREENE

(Urmare din pag. 1)

a dragostei și stimei față 
de cei doi conducători de 
partid și de stat de ale că
ror nume sînt legate pro
fundele transformări revo
luționare din România și 
R.P.D. Coreeană, evoluția 
continuu ascendentă a ra
porturilor multilaterale din
tre cele două țări, rapor
turi care cunosc. în aceste 
zile, un moment deosebit 
prin noul dialog la nivel 
înalt de la București.

în această atmosferă en
tuziastă. tovarășii Nicolae 
Ceaușescu șf Kim Ir Sen 
iau loc în prezidiu.

în prezidiu iau loc. de 
asemenea, tovarășii din 
conducerea de partid și de 
stat din România, precum 
și membri ai delegației de 
partid și de stat a Repu
blicii Populare Democrate 
Coreene.

Răsună solemn imnurile 
de stat ale Republicii 
Populare Democrate Coree
ne și Republicii Socialiste 
România.

Adunarea populară con
sacrată prieteniei româno- 
coreene este deschisă de 
tovarășul Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului municipal Bu
curești al P.C.R., primarul 
general at Capitalei.

în aplauzele și ovațiile 
celor prezenți au luat cu- 
vîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și 
tovarășul Kim Ir Sen, se
cretar general al Comitetu
lui Central ai Partidului 

re a întreprinderii, unde a I 
scris următoarele: „Indus- J 
tria constructoare de ma- | 
șini este inima econom'ei • 
naționale. Doresc noi și | 
mari succese economiei na- , 
ționaîe a României, sub | 
conducerea tovarășu- ' 
Iui Nicolae Ceaușescu". J

Vizita s-a încheiat -în a- I 
ceeași atmosferă vibrantă. ' 
Oamenii muncii prezenț’. au | 
aplaudat cu însufleți- . 
re pe tovarășul Nicolae I 
Ceaușescu și pe tovarășul * * 
Kim Ir Sen. au ovaționat i 
îndelung pentru prietenia I 
dintre partidele și țările J 
noastre, dintre poporul ro- | 
mân si Doporul coreean. »

OFERTA DE SERVICIU
< Caut femeie pentru îngri

jit copil la domiciliul meu. 
Deva, telefon 15497, după orele 
17. (1077)

./ PIERDERI
• Pierdut legitimație de ser

viciu, pe numele Bratu Eiisa- 
beta, eliberată de I.L. Deva. 
O declar nulă. (1081)

• Pierdut bon comandă ar.
385 din 5 mai 1981, eilberat 
de întreprinderea «Vidra* O- 
răștie, pe numele Ordeanu Ni
colae. îl declar nul. (C. 9)

IwI
A fost evidențiată și cu 

acest prilej deplina satis
facție față de rezultatele 
noului dialog româno-co- 
reean la nivel înalt, expri- 
mîndu-se convingerea că 
înțelegerile Ia care s-a a- 
juns vor deschide noi per
spective dezvoltării tradi
ționalelor legături de prie
tenie, solidaritate și con
lucrare multilaterală ro- 
mâno-coreeană în interesul 
celor două țări și popoare, 
al cauzei socialismului și 
păcii în lume.

Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii Popu- 
lare Democrate Coreene.

Cuvîntările rostite de cei 
doi conducători de partid 
și de stat au fost urmărite 
cu deosebit interes și vie 
satisfacție de cei prezenți 
iar. prin intermediul pos
turilor naționale de radio 
și televiziune, de milioane 
de cetățeni ai patriei noas
tre. S-a aplaudat îndelung, 
dîndu-se expresie aprobării 
depline .față de aprecierile 
de o deosebită importanță 
privind relațiile bilaterale, 
poziția celor două țări față 
de situația internațională 
actuală cuprinse în cuvîn
tările tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen.

în uralele celor prezenți, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Kim Ir Sen se îmbrăți
șează prietenește, salută cu 
miinile strîns unite pe par- 
ticipanții la adunare, care 
aclamă cu însuflețire, 
scandează neîntrerupt 
..Ceausescu — Kim Ir 
Sen". ’

Atmosfera din sală a fost 
întregită de emoționanta 
manifestare populară care 
a avut loc, la încheierea 
adunării, pe esplanada din 
fața Palatului sporturilor 
și culturii. Bucureștenii 
i-au salutat din nou. la ple
care, cu deosebită căldură 
și prietenie, pe tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kim 
Ir Sen. exprimîndu-și ast
fel, direct și cald, satisfac
ția pentru vizita în țară 
noastră a tovarășului Kim 
Ii- Sen, pentru rezultatele 
fructuoase ale noului dia
log la nivel înalt româno- 
coreean, pentru prietenia" 
trainică și colaborarea rod
nică dintre țările, partide
le și popoarele noastre.
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COOPERATIVA DE PRODUCȚIE, ACHIZIȚII 
Șl DESFACEREA MĂRFURILOR ILIA

ÎNCADREAZĂ:
• lucrător gestionar la raionul tricotaje din 

cadrul magazinului Ilia
• lucrător gestionar la magazinul sătesc din 

Bacea
• lucrător gestionar la magazinul sătesc din 

Valea Lungă.
Condițiile de încadrare și retribuire sînt cele 

prevăzute în legile nr. 12/1971 și 57/1974.

I. C. S. MIXTĂ CĂLAN
ÎNCADREAZĂ PRIN CONCURS, 

în condițiile legale stabilite
• șef unitate la magazinul alimentar BIG

Călan. - i

Informații suplimentare la telefon 30371, pre- ; 
fix 957, sau la compartimentul personal din ca- 
drul întreprinderii.

C. S. V. CĂLAN
ÎNCADREAZĂ PRIN CONCURS :

• 1 șef serviciu aprovizionare.
Concursul va avea loc în ziua de 26 iunie 

1984, orele 9,00, la sediul C.S.V. Călan.
Informații suplimentare la serviciul personai- 

învățămînt-retribuire al C. S. V. Călan, telefon 
36560, interior 355.

publicitate
VtNZ ARI- C UMjPAR A R i

• Vînd apartament con for) 
iței, preț oiitiaL Be va, Micro 
15, Nwr 4b, apartament 52. Vi
zibil duminica. (1078)

• Vmd casă {grădină), Mitul 
Almașu Mic. informații ia nr. 
28. (1(191)
• Vînd convenabil casă, trei 

camere, bucătărie, dependințe 
(grădină, pomi, vie). Simerîa, 
Gheorghe Doja 2L (W89)

• Vînd Lada 1200, la bord 
10 000 km. Deva, telelon 12114, 
după orele 18. (1083)
• Vînd Dacia 1310, nouă. 

Deva, strada Aurel Vlaicu nr. 
27. (1093).
• Vînd Dacia 1100, stare per

fectă. Deva, strada Aurei Vlai
cu 23, bloc 2, apartament 6.

(1088)
• Vînd Renault 10, stare 

perfectă. Deva, cartier Dacia, 
bloc 23, apartament 8. (1086)
• Vînd ARO 10/1, la bord 

16 000 km. Deva, strada Călu- 
găreni nr. 62, telefon 15124.

(1094)
• Vînd motocicletă MZ '250 

cmc. Deva, telefon 22598 sau 
12349. (1076)
• Cumpăr pian, coadă scurtă 

sau pianină. Deva, telefon 
287.27, orele 16—20. (1080).

SCHIMB DE LOCUINȚA
• Schimb apartament două 

camere Drobeta Turnu Seve
rin cu Deva. Telefon Turnu 
Severin 24888 și Deva, telefon 
21214, după orele 18. (1082)

DIVERSE
• Mulțumesc cu deosebită 

recunoștință medicului Pa^tiu 
dc la Spitalul municipal Hu
nedoara și colectivului pe care 
îl conduce pentru remarcabilul 
efori prin care m-au redat 
vieții, familiei și societății. De 
asemenea, aduc mulțumiri 
conducerii LM. Hunedoara, co- 
legflw și prietenilor care au 
fost alături de mine in mo
mentele ede mai grele ale 
vieții. Ioan Florian. (1096)
• C.A.P. Bîrsău incadreXVy 

prin concurs un apicultor. 
Concursul va avea loc în 24 
âmie 1984, la sediul unitâții.

(WTD
COMEMORARE

• ..Peste nea sînt astâri 
fiori

In suflete tot negri 
nori*.

Lia și Alexandru Filip 
comemorează sîmbătă, 23 
iunie, orele 19, in cimiti
rul din strada Eminescu 
Deva, 6 luni de la moartea 
fulgerătoare a scumpului 
lor fiu Mircea Oprea Filip.

Nu te vom uita niciodată. 
(1087)
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