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fi CAMPANIA AGRICOLĂ DE VARĂ 
în centrul atenției—executarea 

la timp și de calitate a lucrărilor 
de întreținere la culturile prășitoare

încheierea vizitei oficiale de prietenie 
a delegației de partid și de stat 
a R. P. D. Coreene, condusă de 

tovarășul Kim Ir Sen, în țara noastră
CEREMONIA PLECĂRII DIN BUCUREȘTI

în lunca Mareșalul c»l- 
tariie de porumb, sfecle, 
cartofi, fasole și legume 
se JezvoUă bine ți promit 
o recoltâ bogată. Aeeasto 
ca urmare a condițiilor 
create pria efectuarea la 
timp și de calitate a hicză- 
rikx de întreținere. Iată 
citeva aspecte semnifica
tive întitoite în unitățile 
agricole din comunele 
Șoim tis și Hărău..
MOBILIZARE LA MUNCA 

ÎN CÎMP A TUTUROR 
FORȚELOR SATULUI

Locuitorii satelor Boholt, 
Șoimttș, Bâlata și Bejan 
sînt zi de zi la muncă pe 
ogoare și acționează cu 
hărnicie șt răspundere pen
tru a asigura condiții op
time pentru dezvoltarea 
plantelor și obținerea de 
recolte bogate la toate 
culturile. Atît cooperatorii, 
cit și mecanizatorii, îm
preună cu specialiștii, pun 
accentul pe calitate și pe 
densitate, iar cadrele de

Manifestări consacrate aniversării a 100 de ani de la 
punerea în funcțiune a primului furnal la Hunedoara

Ieri au început Io Hune
doara mamfestările prile
juite de împlinirea unui te
cul de existență a siderur
giei pe aceste meleaguri.

Sărbătorit în perioada 
premergătoare celor două 
evenimente cu largi rezo
nanțe în viața patriei și 
partid ului - aniversarea a 
tO de ani de Io revoluția 
de eliberate socială ți no- 
ționaiă, onritaxistă și onă- 
rmperMfstă din România ți 
Congresul ol XfH-leo a)

Simpozion de 
referate tehmeo- 

stimtifice•
La casa de cuiturâ din 

frumosul oraș al siderur- 
giștilor de pe malul Cer- 
nei au început ieri dimi
neață lucrările simpozio
nului de referate teh
nico-științifice consacrat 
aniversării a 100 de ani de 
Ia punerea în funcțiune a 
primului furnal la Hune
doara.

Au fost prezenți un ma
re număr de oameni ai 
muncii și specialiști din 
cadrul colectivului sărbă
torit, reprezentanți ai cen
tralei și ministerului de 
resort, ai organelor local 
și județean de partid și de 
stat, ai unor organizații de 
masă și obștești, invitați 
din celelalte combinate și 
centre siderurgice din țară, 
din unități de cercetare- 
proiectare în domeniu și 
din institute de învăță
mânt superior. 

conducere de la comună 
și consiliul Baie agroin
dustrial exerciți un control 
permanent ți asigură bona 
organizare a muncii și res
pectarea tehnologiilor, a 
programului de lucra zil
nic stabilit. Mecanizatorii 
și cooperatorii de la C.A P. 
Șoimuț Coalizează în aceste 
zile prima prașilă mecani
că și manuală pe cele 21® 
ha cnltivate cu porumb. 
Prașila a doua a fost 
realizată pe 60 și. respec
tiv, 40 de ha. La această 
cultură s-a făcut și com
baterea pb cale chimică a 
buruienilor. Cartofii — 80 
ha au fost prășiți de două 
ori mecanic și manual și 
acum se face a treia prașilă 
mecanică. Au fost efectua
te și lucrările de combate
re a gîndacului din Co
lorado. Două prașile meca
nice și manuale au fost 
aplicate și la sfecla de 
zahăr (40 ha), iar la fasolea 
pentru boabe (35 ha) pra
șila a doua mai este de

P.C.R. — jubileul siderurgiei 
hunedorene se înscrie ca 
un moment de referință în 
cronica înfăptuirilor socia
liste din județul Hunedoa
ra, care, asemenea țării 
întregi, a cunoxut ample 
prefaceri înnoitoare in anii 
de după eliberarea patriei 
ți cu deosebire in peri
oada de la Congresul 
al IX-loa ol P. C. R„ 
de ând in fruntea partidu- 
iui a fost oes cel moi de- 
votat ți mal iubit fiu al po-

Au luat parte tovarășii 
Radu Bălan, prim-secretar 
al Comitetului județean 
Hunedoara al P.C.R., pre
ședintele Comitetului exe
cutiv al Consiliului popu (Continuare în pag. a 3-a)

Aspect din timpul desfășurării simpozionului de referate tehnico-ștUnțifice.

ficat pe 14 ha. La sfecle 
furajeră se face prașile a 
treia, lucrare realizată pe 
8 din cefe 12 ha aflate în 
culturi Se evidențiază 
prin hărnicia cu care mun
cesc cooperatorii din brigă
zile conduse de Elena Popa, 
Dorica Luca, Elena Potin- 
teu, precum și întreaga 
formație de mecanizatori 
condusă de Aurel Dobîrtă.
DE SOARTA RECOLTEI 

RĂSPUNDE 
ÎNTREAGA OBȘTE

întreținerea culturilor se 
desfășoară în condiții bune 
și în cele trei cooperative 
agricole de producție de pe 
raza comunei Hărău. Peste 
tot culturile sînt bine în
grijite. Noi — ne spunea 
Traian Ursan — președin
tele C.A.P. Hărău — am 
făcut trei prașile și erbi- 
eidarea la porumb, iar la

N. BADIU

(Continuare in pag. a 2-a) 

por-ukri român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ilustru 
conducător de partid ți de 
stat personalitate proemi
nentă a lumii contempo
rane.

Programul manifestărilor 
cuprinde a largă arie 
tematică — sesiune de 
comunicări, xhimburi de 
experiență, vizite In uzinele 
ă sectUte combinatului cen
tenar. spectacol festiv, vi- 
rita’Oo unei expoziții, inSf-

lar județean, Neculai A- 
cachi, ministrul industriei 
metalurgice.

în deschiderea lucrărilor 
sesiunii, desfășurată în 
plen și pe cinci secțiuni.

Joi, 21 iunie, s-a înche
iat vizita oficială de priete
nie pe care a efectuat-o în 
țara noastră, la invita
ția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral ai Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
delegația de partid și de 
rtat a Republicii Populare 
Democrate Coreene, condu
să de tovarășul Kim Ir 
Sen. secretar general al Co
mitetului Central al Parti
dului Muncii dia Coreea, 
președintele Republicii 
Populare Democrate Co
reene.

Noma întâlnire dintre cei 
doi conducători de partid 
și de stat, convorbirile 
purtate în aceste zile la 
București constituie o nouă 
și importantă manifestate 
a prieteniei și solidarității 
româno-coreene, expresia 
dorinței comune de a ri
dica la un nivel și mai 
înalt relațiile tradiționale 
dintre partidele și popoa
rele noastre, de a întări și 
mai puternic colaborarea și 
conlucrarea dintre cele 
două țări în construcția 
noii orînduiri și în lupta 
pentru pace.

înaintea plecării, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Kim Ir Sen s-au 
întîlnit la reședința rezer
vată înaltuiui oaspete, 
unde s-au întreținut într-o 
atmosferă cordială.

Ceremonia plecării a avut 
loc la gara Băneasa.

Cei doi conducători de 
partid și de stat au sosit 
împreună la gara Băneasa.

Mii de bucureșteni aflați 
aici — pionieri, tineri și 
tinere, reprezentanți ai co

niri culturale ți sportive, a 
tabără distractivă pentru ti
neret — toate menite să 
evidențieze dinamica side
rurgiei hunedorene in cer 
100 de ani de existență, 40 
de ani de fa eliberarea oa- 
trie! ți 19 ani de la Con
gresul ai IX-Iea al partidu
lui — perioada cea mai bo
gată in înfăptuiri din Isto
ria modernă a României 
prefacerile fără precedent 
din munca și din viața oa- 
monitor

tovarășul Radu Bălan a a- 
dresat, din partea biroului 
Comitetului județean de 
partid și a Comitetu- 

lectivelor unor mari uni
tăți economice ale Capita
lei — le-au făcut o primi
re entuziastă, expresie a 
satisfacției față de noul 
dialog la nivel înalt ro- 
mâno-coreean, care, prin 
înțelegerile convenite, va 
contribui la extinderea și 
aprofundarea pe mai de
parte a raporturilor de 
prietenie și colaborare 
multilaterală dintre parti
dele, țările și popoarele 
noastre.

T ova r ă ș u 1 Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul 
Kim Ir Sen au răspuns 
călduros manifestărilor lo
cuitorilor Capitalei.

Garda militară, aliniată 
pe platoul din fața gării 
Băneasa, a. prezentat ono
rul. Au fost intonate im
nurile de stat ale Repu
blicii Socialiste România și 
Republicii Populare Demo
crate Coreene.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și-a luat rămas 
bun de la ceilalți tovarăși 
din delegația de partid și 
de stat a R.P.D. Coreene.

Tovtarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul 
Kim Ir Sen și-au strîns cu 
deosebită căldură mîinile, 
s-au îmbrățișat prietenește, 
manifestîndu-și încă o da
tă satisfacția pentru vizita 
efectuată, pentru convor
birile avute, care repre
zintă un moment de refe
rință în amplificarea și a- 
dîneirea legăturilor fră
țești dintre Partidul Co
munist Român și Partidul 
Muncii din Coreea, dintre 
țările și popoarele noastre, 
la a căror dezvoltare un 
rol deosebit de important 
l-au avut și îl au bunele

Timpul preparatorilor
Vremea cînd cele mai 

diverse metale puteau fi dis
locate direct din gura ro
cilor, sub formă de calu
puri sau așchii, nu mal 
există. Doar oceanologii 
moi trimit rar cite O știre 
de senzație... de pe fundul 
oceanelor : sub uriașa ma
să de apă erupțiile depun 
circa 10—12 kg de metal 
pur pe metru pătrat!

— Care este situația in 
„lumea* minereurilor noas
tre? l-am întrebat pe in
ginerul șef loan AUsu, de 
la Exploatarea minieră C«- 
randa—Certe j, specialistul cu 
care făcusem (intr-un dia
log înviorător) scurte ie- 
eursiun-i în istoria metale
lor.
- Cu trecerea vremii, 

ne-a răspuns interlocutorul, 
minereurile conțin un pro
cent mai scăzut de metal. 
Aceasta înseamnă, de fapt, 
Intensificarea activității de 
exploatare, căutarea ți des
coperirea de nai rezerve, 
punerea în valoare a tutu
ror cimpurUof bogate...

— Putem să te numim 
bogate ?

— Da. P-eporatorii con. 
firmă prin hărnicia for 
cantitățile sporite de metoî 
ce pot H Koose din mi

ÎN ZIARUL DE AZI :
• Omagiu măreței aniversări
• Grijă deosebită strîngerii și depozitării in treci i can

tități de furaje !
• Mereu în actualitate — integrarea noilor încadrați 

in muncă
• Săptămîna viitoare Ia televiziune
• Eforturi susținute pentru satisfacerea cerințelor 

populației.

raporturi personale, dâ 
prietenie, statornicite între 
cei doi conducători de 
partid și de stat.

în aplauzele și ovațiile 
miilor de cetățeni prezențl, 
trenul prezidențial s-a pus 
în mișcare, îndreptludn-sa 
spre Iași.

La plecarea de la gara Bă
noasa, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu 1 s-a făcut din 
nou o caldă manifestară 
de țlragoste și prețuire dta 
partea locuitorilor Capita- 
lei. Scandtnd cu însufleți
re numele partidului, at 
secretarului său generat, 
ei au dat expresie senti
mentelor de înaltă aprecie
re pe care întregul popoe . 
le poartă conducătorului 
iubit al partidului și sta
tului nostru, pentru activi
tatea neobosită consacrată 
progresului multilateral al 
țării, creșterii prestigiului 
internațional al României 
socialiste, păcii, colaboră
rii și înțelegerii în lume.

* * *
După un scurt popas iu 

gara Focșani, trenul prezi
dențial a sosit la Iași. To
varășul Kim Ir Sen. cei
lalți membri ai delegației 
de partid și de stat a 
R.P.D. Coreene au fost în
tâmpinați cu aceleași calde 
sentimente de bucurie și 
stimă, simbol al legături
lor trainice de prietenie e- 
xistente între cele două po

goare. Cetățenii lașului a- 
flațl pe peronul gării au 
urat solilor poporului co
reean un călduros drum 
bun I

La ora 17,30 trenul ca 
care călătorește tovarășul 
Kim Ir Sen a părăsit teri
toriul țării noastre.

nereuri chiar mai sărace 
Fără nici o îndoială: de 
acum încolo, spre viitor, 
se întinde timpul prepara
torilor !

O s implă metaforă t Mă 
ca ne-a refatot Valentin 
Poenar, maistru principal 
specialist la Uzina de pre
parare (de 34 de ani pre
zent intre preparatori) t 
„Dacă luăm numai ultlrne 
lună, randamentele de 
extracție au crescut ca 
aproape 2 ia sată ia 
plumb, ctt 6.4 /« sută la 
zinc șî cu peăte 11 fa swta 
fa alte minereuri preparate 
in comparația cu 1983. cr«- 
teriie sin i mal vizibile - ae 
pildă, numai la ptkrmb ran 
dementul de extracție asta 
superior ca 16,4 la sută".
- Ce resorturi contribuie 

fa rezultatele preparatori
lor ț

—'■Calitățile umane fiind 
cunoscute aș aminti doar 
acțiunile tehnice. Prin mo
dernizarea Huxu-lui tehnolo
gic, mărirea suprafeței de 
Hotare, prin introducerea 
unor circuite în plus, se

MARIN NEGOIȚA

(Continuare in pag. a 2-a)
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Executarea la timp și de calitate a lucrărilor 
de întreținere la culturile prășitoare

Mereu în actualitate — integrarea

(Urmare din pag. 1)

cartofi (25 ha) și sfeclă de 
zahăr (20 ha) am realizat 
cite două prașile. La sfecla 
furajeră am făcut trei pra- 
șile. La ferma legumicolă, 
care are o suprafață de 
90 ha, am efectuat atît pra
vilele mecanice, cit și cele 
manuale la culturile de 
mapă și rădăcinoase. Am 
iplicat tratamente pen- 
ru combaterea gîndacului 
lin Colorado la cartofi și 
inete și a manei la ceapă, 
tvem cooperatori și meca- 
izatori harnici cum sînt 
•ofia Dîmpu, Eugenia Her- 
an, Valeria Zoica, Elisa- 
»eta Jibetean, Silvia Olar, 
.’ornelia Coșma, Maria Lo- 
hin, Gavrilă Casvan, Se- 
astian Pădureanu, losif 

;'îr, Pascu Berindei, Nico
lae Hoeman și alții.

Interlocutorii noștri la 
□.A.P. Bîrsău au fost Lu-

Grijă deosebită strîngerii ți 
depozitării întregii cantități de furaje I

Una din acțiunile ce ocu- 
>ă un loc de frunte pe 
«genda de lucru a oame
nilor muncii din agricul
tură este strîngerea cu 
operativitate și depozitarea 
fără pierderi a întregii 
cantități de nutrețuri, ast
fel îneît în fiecare unitate 
agricolă să fie asigurată o 
puternică bază furajeră, care 
să permită buna hrănire a 
animalelor și realizarea o- 
biectivelor stabilite în pro
gramul de autoconducere și 
autoaprovizionare teritoria
lă. înfăptuirii acestor cerin
țe îi sînt' subordonate și 
eforturile lucrătorilor de la 
Asociația economică inter- 
cooperatistă pentru crește
rea vacilor cu lapte Grind, 
unde se acționează cu în
treaga răspundere în vede
rea asigurării din produc
ție proprie a necesarului 
de furaje pentru viitoarea 
perioadă de stabulație. Zi
lele acestea pe terenurile 
complexului se lucrează 
cu însemnate forțe meca
nice și manuale la strîn
gerea și depozitarea nutre
țurilor suculente și fibroa
se. între alții, i-am găsit 
hicrînd la recoltatul, trans
portul și însilozatul furaje
lor pe tractoriștii Traian 
Marcu, Ionel Anucuța, Oc
tavian Șindrea, Cornel Do- 
leanț, Nicolae Ardelean. 
Nelu Ștefan și Rudi Sîrbu, 
iar la tasat era prezent 
Liviu Ursu. Acțiunea de 
strîngere a nutrețurilor a 
fost organizată în flux, 
imediat după recoltat și 
eliberarea terenului făcfti- 
du-se arăturile și semăna
tul porumbului siloz după 
culturile masă verde.

Șeful fermei pentru pro
ducerea furajelor, ing. Ma
ria Moise, ne spunea că 
pînă acum s-au însilozat 
peste 2 600 tone nutrețuri. 
Concomitent s-au cosit tri- 
folienele de pe aproape 
întreaga suprafață stabili
tă — 53 de hectare, lucra
rea fiind efectuată meca
nizat de către șeful sec
ției, Ilie Dumitraș.

Pentru a obține furaje 
de bună calitate, lucerna 
se depozitează în fînare, 
amesteeîndu-se cu paie. La 
transportul și depozitatul 
nutrețurilor o însemnată 
contribuție și-au adus-o și 
tractoriștii de la complex 
Adrian Macovei și Cornel 
Popan. Datorită faptului 
că s-a făcut o bună fer
tilizare a terenurilor, pro
ducția medie de nutrețuri

creția Gavrilă, brigadier de 
Cîmp, și Toma Lenghel, in
giner șef, care ne-au pre
zentat situația Ia zi a între
ținerii culturilor. Aici s-au 
făcut două prașile la po
rumb și a treia prașilă mai 
este de realizat pe 15 ha. 
La cartofi și sfecla fura
jeră a fost încheiată pră
șită a doua, iar la fasole 
a doua prașilă manuală 
este în curs de finalizare, 
între cei care fac cinste 
cooperativei prin munca 
ce o prestează 'se află A. 
Motoc, M. Lugojan, L. Ga
bor, I. Susan, C. Doruța, 
M. Anghel, V. Dălie, L. 
Dîmpu, C. Maria, S. Hăn- 
cilă, C. Zăgan, P. Cănija. 
A. Vichente cu familia și 
alții. Codași în muncă sînt 
D. Gîț, F. Vancu, I. An
drei, M. Dancea. I. Lazăr. 
P. Hăncilă.

Țăranii cooperatori și 

pentru- însilozare realizată 
în prima etapă a depășit 
20—25 tone la hectar.

Ținînd seama de neajun
surile semnalate în anii 
anteriori, cînd la C.A.P. 

•’Sălci va s-au cumpărat în
semnate cantități de fura
je, au fost luate măsuri 
pentru mai buna gospodă
rire a resurselor unității. 
Pe lingă adunatul fără 
pierderi al trifoiului, finu
lui natura] și al finului 
rezultat de pe marginea 
drumurilor, s-a extins su
prafața ocupată cu trifoiie
ne cu încă 40 de hectare. 
Cultura este amplasată pe 
teren care în caz de nevoie 
se poate iriga. Posibilitatea 
de a fi irigată există și 
pentru cultura de porumb 
siloz, care va ocupa 86 de 
hectare după recoltarea 
cerealelor păioase. Pre
ședintele unității, Ion Bîn- 
dea, ne spunea că prin 
ducerea la îndeplinire a

Cu spirit gospodăresc
între lucrările Ia ordinea 

zilei în agricultură se află 
acum recoltarea, strînge
rea, transportul și depozi
tarea furajelor. Preocupați 
de asigurarea hranei ani
malelor pentru perioada de 
stabulație, conducerea coo
perativei și țăranii coope
ratori din Șoimuș s-au 
mobilizat și au luat toate 
măsurile ca întreaga re
coltă de furaje să fie 
strînsă și pusă la adăpost 
într-un timp cît mai scurt. 
Astfel, datorită bunei or- 

Mecanizatorul Octavian Și ndea aduce o contribuție meritorie la recoltarea mecani
zată și insilozarea nutrețurilor la Asociația economică inter cooperatistă Grind.

mecanizatorii din Banpo- 
toc au aplicat pînă acum 
trei prașile la porumb, 
cartofi și sfecla de zahăr. 
La fasolea pentru boabe 
s-a terminat prima prașilă 
mecanică și manuală. Aici 
muncesc . cu multă sir- 
guință cooperatorii Pauli
na și Aurelia Vlad, Lina 
Crăciun, Elena și Laura 
Voica, Letiția Abrudean și 
mecanizatorii Liviu Luca, 
Dorel Constantinescu și 
loan Sofronie. Exemplul 
lor trebuie să fie urmat 
și de Albu Vetuța, Hîrbu 
Eva și Jurj Ileana, care 
nu au intervenit Ia timp 
pentru întreținerea cultu
rilor. In toate unitățile a- 
grîcole din cele două co
mune trebuie șă se facă 
cît mai repede plivitul 
rapiței care se află în 
unele locuri în culturile 
de cartofi și sfeclă de 
zahăr.

măsurilor stabilite se vor 
asigura în totalitate fura
jele necesare sectorului 
zootehnic în viitoarea pe
rioadă de stabulație.

Referitor la preocuparea 
pentru strîngerea și depo
zitarea nutrețurilor. ingi
nerul șef al C.A.P. Hațeg, 
Eufrosina Bufnea, ne-a re
latat că, pînă acum, la 
această unitate au fost 
aduse în baza furajeră 620 
tone nutrețuri. Cantitatea 
va spori in aceste zile, 
cînd se va trece la trans
portul finului natural ob
ținut de pe suprafețele din 
zona de luncă. Faptul că 
se asigură o bună hrănire 
a animalelor prin pășunat, 
fără a consuma din nutre
țurile ce trebuie depozitate 
pentru iarnă, se reflectă 
în producția zilnică de lapte 
marfă, care este de 1 100— 
1 200 1.

NICOLAE TIRCOB

ganizări a muncii s-a reu
șit să se cosească întreaga 
suprafață ocupată cu tri- 
foliene. precum și cele 
10 ha de pajiști cultivate. 
Acum se muncește intens 
la transportul și depozi
tarea recoltei în fînarele 
fermei zootehnice. Antonie 
Teodorescu, șeful fermei, 
ne-a informat că pînă 
acum s-au depozitat a- 
proape 300 tone de fînuri 
din cele peste 500 tone ob
ținute la prima coasă.

La C.A.P. din Hărău, din

noilor
Am invitat în jurul 

mesei rotunde cîteva cadre 
cu experiență în munca 
sindicală de la mina Dîlj-: 
loan Reisz, președintele co
mitetului secției sindicale 
din sectorul I, Laszlo Carol 
Ervin, șeful sectorului, pre
cum și pe tînărul subin- 
giner Viorel Goia, preșe
dintele comitetului secției 
sindicale din sectorul V.

— Care sînt principalele 
probleme ce stau în aten
ția comitetelor de secție 
sindicală din cele două 
sectoare ?

I. R.; De mai multă 
vreme ne confruntăm cu 
fluctuația și cu absențele 
nemotivate, cărora li s-a 
adăugat, de curînd, o pu
ternică gîtuire a stratului 
III. Nu am la îndemînă 
datele exacte, dar cam cîți 
vin, atîția și pleacă.

L. C. E.: Fluctuația ca
pătă caracter acut dacă ți
nem seama de faptul că 
localnicii reprezintă, cel 
puțin la mina noastră, sub 
10 la sută din efectiv.

— Care ar fi cauză a- 
cestei mișcări ?

L. C. E. : Cauzele sînt 
mai multe. Unele pleacă 
de la recrutare. Delegații, 
cred că păcătuiesc că nu 
explică clar ce înseamnă 
munca în mină, ce exigențe 
are ea. Cei recrutați pen
tru mină au auzit bine cît 
se cîștigă în Valea Jiului, 
dar n-au înțeles și înțeleg 
greu ce este ordinea și 
disciplina, ce este asculta
rea și comportarea în con
formitate cu norme și re
guli bine stabilite.

— Venind aici, noii re
crutați găsesc tot ce ține 
de pregătirea și integrarea 
lor ?

I. R. : Noi considerăm că 
da : locuri în cămine de 
nefamiliști, apartamente 
pentru familiști, chiar dacă 
nu pentru toți și chiar de 
la început. Avem, aici la 
Dîlja, un adevărat centru 
de pregătire profesională, o 
mină-școală, în care în 
timpul pregătirii inițiale, 
iau cunoștință practic cu 
tot felul de lucrări, precum 
și cu o bună parte a insta
lațiilor miniere. Ei bene
ficiază de o integrare trep
tată, în care au norme re
duse. Numai bunăvoință și 

culturile de masă verde și 
prima coasă de trifoiiene 
s-au recoltat și însilozat 
800 tone de nutreț, urmînd 
ca din coasa a doua să se 
facă fîn. Prima coasă la 
trifoiiene s-a terminat și 
la C.A.P. Bîrsău, iar pro
ducția obținută — 50 tone 
— a fost transportată și 
depozitată în întregime. 
Acum s-a trecut la coasa 
a doua. Totodată aici s-a 
început și cositul finețelor 
de luncă — lucrare reali
zată pe 20 din cele 119 
ha ocupate cu fînețe na
turale.

încadrați în
dorința de a lucra să aibă.

— Bănuim că din cei 
multi care vin și pleacă 
sînt și oameni care rămin.

L. C. E.: Avem, desigur. 
Unul ar fi Gheorghe Maf- 
tei, venit de prin Mol
dova, de mai mulți ani. 
S-a format aici ca miner, 
iar acum este unul din 
șefii de brigadă de nădej
de de la mina noastră. La 
cîțiva ani de lucru și-a 
adus și fratele, Ilie.

Așa au venit și s-au sta
bilit la mină și frații Ionel 
și Vasile Ciolac și Petru și 
Ștefan Ghiuzan. Acum toți 
patru fac școala de miner.

— Spuneați că altă pro
blemă cu care vă confrun
tați este indisciplina. De- 
taliați, vă rugăm.

Din activitatea 
organizațiilor 

sindicale

L. C. E. : Starea discipli
nară în sector se află în 
îmbunătățire. în primele 
patru luni absențele nemo- 
tivate pe încadrat s-au re
dus cu peste 50 la sută.

— Cum se explică a- 
ceăstă scădere îmbucură
toare ?

I. R.: în cadrul măsuri
lor și acțiunilor întreprinse 
de comitetul de partid, am 
întărit munca cu oamenii, 
în care un rol important îl 
au maiștrii. S-a discutat cu 
fiecare brigadă,, punînd față 
în față sarcinile de plan ale 
sectorului și brigăzilor cu 
măsurile ce se impun pen
tru realizarea .acestora.

Urmărim cu mai multă 
atenție modul în care sînt 
repartizați oamenii, activi
tatea din abataje, cum se 
face aprovizionarea locu
rilor de muncă, cum se exe
cută lucrările de întreține
re, revizii și reparații, cum 
lucrează fiecare om.

Recent am avut un caz 
mai deosebit de indiscipli
nă. Minerul Gy&rfi Carol, 
cu o vechime de 18 ani, 
era pe punctul să i se des
facă contractul de muncă, 
din cauza absențelor nemo
tivate. Maistrul Dumitru 
Pop n-a putut concepe ca 
un minei- cu vechime, om 
bun altfel, să fie dat afară, 
cînd știm cît de greu se 
formează un om. A stat

Timpul preparatorilor
(Urmare din pag. î)

reduc pierderile de metal în 
steril șl, în consecință, creș
te producția de minereu 
concentrat. în această lună 
se va introduce un nou rînd 
de celule în circuitele de 
Hotare. Apoi, mecanizarea 
lucrărilor... Instalarea unei 
benzi pentru transportul mi
nereului de la siloz la con- 
casor a condus la crește
rea productivității fizice : 
zilnic, pentru fiecare om, 2 
tone de minereu introdus în 
plus spre prelucrare. S-a 
redus, totodată, efortul fi
zic, fiind Înlocuită munca 
a 15 vagonetari, s-a „eco
nomisit" o investiție de 
670 000 lei, a crescut rit
micitatea în aprovizionarea 
cu minereu a morilor.

Maistrul losif Stiofna, șei 
de schimb la preparatori, 
ne-a spus : „Rezultatele bu
ne se obțin prin conjuga
rea eforturilor oamenilor 
de la toate punctele de 
lucru". Am străbătut îm
preună „traseul" minereu
lui. La concasare se suc
ced pe schimburi — într-o 
rotire echilibrată a hărni
ciei — formațiile conduse de 
Avram Duma, Petru Crai
nic și Sabin Cîmpean. Gri
ja lor: pregătirea corespun
zătoare ci minereului pen
tru mori. Ei sini primul

muncă
de vorbă cu el în repetate 
rînduri, pînă l-a convins 
cît rău produce prin ab
sențele nemotivate, atît 
producției și lui, cît și cli
matului de muncă din sec
tor. Cu garanția că omul 
se va îndrepta, s-a prezen
tat cu el la conducerea 
sectorului, apoi la cea a 
minei, și omul a rămas. 
Acum, lucrează bine, cum a 
lucrat mulți ani anterior.

— Dumneavoastră, tova
rășe Goia, ați asistat la 
discuție. Ce ne puteți spu
ne despre activitatea sindi
cală din sectorul II ?

I. R.: El poate vorbi bine 
despre problemele discuta
te pentru că reprezintă 
un exemplu.

— Cum ?
V. G.: Sînt localnic. Lu

crez aici de mai mulți 
ani. Am făcut liceul și sub- 
ingineria la seral. Cred că 
de noii încadrați trebuie să 
ne ocupăm și după șut. 
Aici, parcă e un gol, dar 
trebuie s-o facem cu tact. 
Mă gîndesc la integrarea 
lor și cînd brigada iese în 
aer liber, și la viața cultu- 
ral-artistică. Șeful de bri
gadă Constantin Buta are 
obiceiul ca la două-trei 
zile după ce primește un 
om, îl tatonează, ca să zic 
așa, îl invită și la el acasă, 
discută cu el, află ce gîn- 
duri are, îl ajută să înțe
leagă ce este mină, cu 
greutățile sale inerente. în 
acest fel, omul simte că 
are pe cineva care se inte
resează de el, încearcă să-l 
înțeleagă și să-i dea o mînă 
de ajutor, în momentul în 
care este nevoie de aceasta. 
Așa a procedat și cu Ionel 
Ciolac, despre care s-a vor
bit aici, și cu Sorin Ni- 
coară, și cu mulți alții.

Sînt și alte modalități pe 
care trebuie să Ie folosim 
pentru ca integrarea noi
lor încadrați să fie cu
prinzătoare.

La sectoarele I și V ale 
minei Dîlja se conturează 
o oarecare experiență în pri
vința integrării oamenilor, 
precum și în cea a întări
rii și afirmării climatului 
responsabil de lucru. Ea 
trebuie sprijinită și ampli
ficată mai viguros.

Masă rotundă realizată de
CORNEL ARMEANU
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„căuș de palme" care pri
mește minereul extras din 
adincuri, La mori. Roman 
Curetean, Constantin Suson, 
FHimon Nelega ș.a. conti
nuă pregătirea minereului 
printr-o măcinare fină. Apoi 
urmează punctul celule, un
de minereul este tratat cu 
reactivi din țară: „Am re
dus importurile și obținem 
rezultate foarte bune cu 
reactivii românești. Depin
de de atenția cu care lu
crăm". Este părerea ope
ratorilor Filimon Mealhă, 
Arghir Susan, Nicolae Tă- 
mătaș, Avram Cănija ș.a. 
La filtre colectează roadele 
unității (un tel de polen 
mineral I) oameni destoinici 
ca loan Irimie, Dumitru Si
mian și Adrian Cănija.

Din „mina" preparatori
lor a ieșit, în perioada tre
cută din acest an, o can
titate suplimentară de 750 
tone minereu complex. Pe 
elemente, plusurile mai sem
nificative sînt la : plumb — 
18 tone, zinc — 23 tone, 
cupru — 5 tone și sulf - 
20 tone.

Din roci să scoți canti
tăți tot mai mari de metal 
nu este o muncă simplă. 
La ea concură forțe mul
tiple ale unității. Intre ele, 
munca preparatorilor, al 
căror timp forează adine 
viitorul, este una de vîrf.
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0 „PRAG DE PLĂMĂ- 
DIRE A ISTORIEI ROMA
NEȘTI'1 — cea de a IK-a 
ediție a săptădtînil cultu
ral-educative de la Hațeg 
se deslașoară cu succes in 
aceste zile. Organizată de 
consiliul orășenesc de edu
cație politrcă și cultură 
socialistă, noua ediție a 
debutat cu manifestări de 
largă audiență : expunerea 
„Realizări și perspective 
hațegane în anii luminoși 
ai socialismului", spectaco
lul tematic „La Hațeg bot 
inimi pentru țară și partid', 
simpozionul cinematografic 
„Drumuri hațegane", și cu 
expoziția de carte și pro
duse ale cooperativelor 
meșteșugărești din locali
tate. A avut loc și des
chiderea primei ediții a 
„Salonului hațegon al căr
ții".

OMAGIU MĂREȚEI ANIVERSARI
în cadrul acțiunilor poli

tico-educative din ultimele 
zile s-au remarcat sesiunea 
de comunicări științifice 
„Pagini eroice din lupta 
poporului român pentru 
libertate și dreptate so
cială și națională, pentru 
făurirea unei Românii li
bere și înfloritoare" 
colocviile de istorie, iar in 
cadrul manifestărilor orga
nizate în sprijinul produc
ției — tribuna ideilor cu 
tema: „Creșterea producti
vității muncii — factor esen
țial în accelerarea progre
sului economico-social".

//•- 
și

0 ȘTAFETA „CĂUTĂTO
RII DE COMORI". La Pui, 
faza de masă a Festivalu-

lui național ,, Cîntarea 
României" a constituit o a- 
devorată trecere în revistă 
a tot ce are mai valoros 
viața spirituală a așezări
lor acestei comune. Pe sce
na căminului cultural din 
localitatea de centru au 
evoluat, în fața unui nu
meros public, intr-un spec
tacol fluviu, brigada artis
tică a căminului cultural 
din Pui (instructor prof. 
Viorica Toader), călușerii 
(prima formație de acest 
fel înființată în comună, 
instructor Virgil Butaș) și 
grupul de colindători din 
Ponor, grupul vocal din sa
tul Galați, care a impre
sionat atît prin calitățile 
interpretative cit și prin au-

tentcltatea portului popu
lar (instructor Valeria Su- 
ciu), grupul de recitatori 
din Rîu Bărbat, formațiile de 
teatru ale căminelor cul
turale din Pui și Rîu Băr
bat, taratul, soliștii vocali 
și instrumentiști, formația de 
muzică ușoară „Mantis', 
toate de ia căminul cultu
ral din localitatea centru 
de comună.

0 ..ZARAND '84" - Săp- 
tv mi na cultural-educatîvă a 
comunei Buceș și-a deschis 
noua ediție duminică, în sa
tul M/hăiieni. Cu acest pri
lej, formații artistice din 
satele comunei - Mihăi- 
leni, Buceș-V ulcan, După- 
piatră și Buceș — au sus
ținut un reușit spectacol in 
cadrul ștafetei „Căutători/ 
de comori".
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lui executiv al Consi
liului popular județean, 
un mesaj de felici
tare colectivului Combina
tului siderurgic Hunedoara 
cu prilejul jubileului exis
tenței sale, pentru realiză
rile deosebite în pifoducție 
și importanta contribuție 
pe care o aduce la înde
plinirea sarcinilor econo
mice ale județului, a urat 
succes deplin întregului 
program de manifestări 
prilejuit de această aniver
sare.

în continuare, tovarășul 
Neculai Agachi a subliniat 
rolul major al siderurgiei 
hunedorene în angrenajul 
complex al metalurgiei ță
rii, al economiei naționa
le, a adresat cuvinte de a- 
preciere la adresa acestui 
destoinic colectiv muncito
resc — Erou al Muncii So
cialiste, l-a felicitat pentru 
rezultatele obținute, i-a u- 
rat noi succese în produc
ție.

Despre evoluția C.S. Hu
nedoara de-a lungul unui 
secol de la punerea în 
funcțiune aici a primului 
furnal, despre dezvoltarea 
și modernizarea uzinelor, 
secțiilor, atelierelor în anii 
construcției socialiste în 
România și cu deosebire 
de la Congresul al IX-lea 
al P.C.R., de cînd în frun
tea partidului se află to- 

• varășul Nicolae Ceaușescu, 
a vorbit ing. Sabin Faur, 
directorul general al Cen
tralei industriale siderurgi
ce și al Combinatului si
derurgic Hunedoara.

Alți participanți la sim
pozion — Silvia Vacu,-de
canul Facultății de meta
lurgie din cadrul Institu
tului politehnic București, 
Cornel Rizescu, director ad
junct al I.C.E.M. Bucu
rești, Nicolae Chindler, 
pensionar, C.S. Hunedoara 
— au vorbit cu plăcere 
despre colectivul sărbăto
rit, despre munca sa ab- 
negantă și realizările obți
nute în producție, și-au

Eforturi susfinute pentru 
satisfacerea cerințelor 

populației
— Eforturile întregului 

colectiv de muncă de la 
Fabrica de producție in
dustrială mică și pres
tări servicii din Hunedoa
ra sînt îndreptate spre 
diversificarea gamei de 
produse și servicii pe care 
le oferim populației — 
arăta subinginerul Pavel 
Cara, directorul unității. 
Deși ne prezentăm cu re
zultate bune de la înce
putul anului, sîntem me
reu în căutarea unor noi 
forme și modalități în 
vederea creșterii eficien
ței economice a activită
ții noastre productive.

— Cu o subliniere — a 
intervenit contabilul șef, 
Ecaterina Szitaș: Fiecare 
produs pe care-1 fabricăm 
și-l oferim beneficiarilor 
să se realizeze cu costuri 
cît mai scăzute, cu chel
tuieli reduse la o mie lei 
producție marfă. în con
dițiile economisirii mate
riilor prime, materialelor, 
energiei electrice, com
bustibililor.

împreună cu tovarășul 
Pavel Crișan, secretarul 
comitetului de partid, am 
poposit la cîteva secții și 
ateliere.

— Aici, la atelierul de 
confecții metalice execu
tăm recipienți pentru gaz 
metan, piese de schimb 
diferite, cazane de baie 
pentru populație, multe 
alte produse — aflăm de 
la maistrul principal Con
stantin Popa. Se remarcă 
zilnic prin munca lor 
harnică Gherasim Chiș, 
Gheorghe Popa, Iosif Fur
ca, Romulus Pătrunjel,

— Și noi la atelierul de 
turnătorie realizăm plitele 
pentru sobe, focarele pen
tru cazane de baie, rame 
și capace pentru canali
zări tot cu muncitori des
toinici, cum sînt Mariana 
Cservid. Otto Oros, Ana 
Popescu, Mariana Pandia, 
Gheorghe Stoica. Ne-am 
depășit planul cu peste 
270 000 lei — preciza sub
inginerul Mircea Alic.

— Covoarele tip „Bucu
rești" sînt destinate ex
portului, precum și popu
lației — aflăm de la mais
trul Ana Tărăbuță, Țesă
toarele noastre Ținea 
Munteanu, Fironica Buț, 
Teodora Sava, finisatoa- 
rele Lucia Captari, Eli- 
sabeta Căpraru au mîini 
de adevărate maestre.

— Oferim populației 
fîșii și plăci pentru gar
duri, stîlpi, dale, fîșii cu 
goluri pentru construcția 
de locuințe, tuburi pen
tru canalizare — ne spu
nea inginerul Emil Du], 
șeful secției prefabricate.

— Se cuvin laude pen
tru modul în care mun
cesc șî lucrătorii de la 
atelierul de armături, 
condus de Liviu Gîngu ; 
transporturi, coordonat 
de Petru Clep, de la sec
ția chimică, sectorul me- 
cano-energetic, condus de 
subinginerul loan Cătă- 
noiu — completa Ovidiu 
Moraru, președintele co
mitetului de sindicat. De 
fapt prin 
facem vrem 
dem prompt 
tate cerințelor populației. 
(Ioan Vlad, corespondent).

exprimat încrederea că si- 
derurgiștii hunedoreni vor 
acționa cu și mai multă 
hotărîi-e pentru înfăptuirea 
sarcinilor importante puse 
de partid în fața industriei 
metalurgice, pentru întări
rea prestigiului de care se 
bucură în întreagă țară.

în luările de euvînt, în 
referatele prezentate s-au 
făcut referiri ample, con
crete asupra semnificației 
evenimentului, dar măi fl
ies asupra procesului vi
guros de extindere și mo
dernizare pe care l-a cu
noscut combinatul hune
dorean în anii construcției 
socialiste 
mai ales 
al IX-lea 
urmare a 
dicațiilor 
rînduri de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu oca
zia vizitelor de lucru în 
combinat.

EXPOZIȚIE
Participant» la manifes

tările prilejuite de aniver
sarea a 100 de ani de la 
punerea în funcțiune a pri
mului furnal la Hunedoa
ra au vizitat, ieri diminea
ță, expoziția „Tradiții și 
progres în siderurgia hune- 
doreană", deschisă în foa
ierul casei de cultură din 
localitate. Prin grafice, ma
chete, desene și fotografii, 
expoziția a prezentat di
namica siderurgiei hunedo-

in țara noastră, 
după - Congresul 
ăl partidului, ca 
orientărilor și in- 
date în repetate

rene de la începuturi și 
pînă în zilele noastre.

VIZITĂ ÎN COMBINAT
Vizita în cîteva secții de 

bază ale marelui combinat 
siderurgic hunedorean a 
prilejuit participariților cu
noașterea transformărilor 
profunde petrecute aici în 
cei 40 de ani de la elibe
rarea țării și cu deosebire 
în anii de după Congresul 
al IX-lea al partidului, e- 
lementele de nou și modern 
eare-și pun tot mai puter
nic amprenta pe munca si- 
derurgiștilor, făcînd-o mai 
ușoară, mai productivă, mai 
eficientă.

SPECTACOL FESTIV
La Casa de cultură din 

Hunedoara a avut loc a- 
seară, în cinstea partici- 
panților la manifestările o- 
cazionate de jubileul side
rurgiei hunedorene, un 
spectacol cultural-artistic 
omagial. Și-au dat con
cursul corul și ansamblul 
de cîntece și dansuri „Ar
deleana". ale combinatului 
centenar, ansamblul „Getu- 
sa“ al Casei de cultură și 
un colectiv al Teatrului de 
estradă din Deva, forma
țiile de călușari din Boșo- 
rod și de dansuri populare 
d-in satul Ruda, din ținutul 
pădurenilor.

Programul s-a bucurat 
de succes, fiind aplaudat 
de publicul spectator.

Examinarea Ja proba de con
ducere a autovehiculului se 
desfășoară in poligon și pe tra
seu, fiecare dintre acestea 
fiind eliminatorie.

CandidafU care se prezintă 
la examen pentru obținerea 
permisului de conducere a 
autovehiculelor din categoriile 
B și C și pentru tractor ru
tier, vor executa proba în po
ligon special amenajat. Proba 
cuprinde următoarele :

1) pornirea, mers cu fața in 
spațiu limitat ; urcarea, opri
rea și pornirea înapoi, mers 
în palier și coborîre de pe 
rampă, continuarea deplasării 
în spațiu limitat;

2) gararea cu fața in spațiu 
limitat ;

3) ieșirea cu spatele din par
care ;

4) întoarcerea autovehiculului 
din trei mișcări 
limitat ;

3) mers sinuos 
ioane, intrind 
dreaptă a primului jalon ;

6) parcarea laterală 
manevră eu spatele in 
limitat ;

7) mersul cu spatele, 
distanță de 3d m, în 
limitat ;

8) gararea eu spatele in spa
țiu limitat.

In timpul executării norme
lor, cu excepția celor de la 
mersul sinuos și mersul eu spa
tele, opririle nu sînt greșeli, 
în timpul probelor din poli
gon. eu excepția parcării la
terale, nu sînt admise mane
vre de corectare a poziției 
autovehiculului prin depla
sarea acestuia înainte-înapoi. 
Se consideră corect executa
te normele de garare și par
care atunci cînd autovehiculul 
a fost introdus în spațiul des
tinat, indiferent de distanțele 
laterale față de marcaje sau 
jaloane.

Sînt exceptați de la executa
rea manevrelor de indemînare 
în poligon candidații care SO7 
licită permis de conducere 
pentru autovehicule din cate
goria D și E, șl pentru tro
leibuze și tramvaie, posesorii 
permiselor de conducere cate
goria C șl pentru motoretă 
care solicită categoria B, șl

într-un careu

printre 5 ja- 
prin partea

prin 
spațiu

pc o 
spațiu

respectiv, categoria A, precum 
.și infirmii care se prezintă cu 
autoturisme ’"------ * "*
tății.

Manevrele 
în poligon 
principiu, 
modificare 
la timpul 
acordă un ...
penalizările respective. Astfel, 
la autoturisme, timpul pentru 
executarea manevrelor in poli
gon este de 5 minute, fără a 
se acumula mai mult de 4 gre
șeli.

Manevrele de . indeminarc la 
examenul pentru categoria A 
și pentru motoretă se execu
tă în poligon special amena
jat și constă în: mers sinuos 
printre 5 jaloane ; efectuarea 
de 3 opturi printre 4 jaloa
ne (3 intr-un sens și 3 in 
celălalt sens); deplasarea în 
linie dreaptă pe o distanță de 
50 m, intr-un spațiu cu lăți
me de 0,5 m, mergind cu bra- 

.. țul sting ridicat orizontal.
Proba de conducere pe tra

seu se desfășoară, de aseme
nea, pe timp de zi și pe timp 
de noapte, eu mențiunea că 
promovarea la traseul de zi nu 
se mai repetă în caz de ne
reușită la proba pe..timp de 
noapte.

Precizăm că posesorii de 
permis de conducere pentru 
altă categorie., de autovehicul 
sînt examinați numai pe timp 
de zi.

adaptate infirmi-

care se execută 
au rămas, in 

aceeași. Singura 
constă in aceea că 
afectat, nu se mai 
minut în plus cu

CUNOAȘTEȚI 
RĂSPUNSUL ?

3-041. Desfacerea firelor de 
cord, ca urmare a flexionări*- 
lor mari ale carcasei anve
lopei, este o eonsecință a rulă
rii :

a) cu 
rapide ;

b) cu 
e> pe

tat.
3-030.

frmȘrl și accelerări 

presiune scăzută ;
un carosabil acclden-

,3?030. în care din următoa
rele situații sînteți obligat hA 
reduceți viteza autovehiculului?

a) în timp ce sînteți 
șit de alt vehicul ;

b) cind circulați din 
ție opusă tramvaielor,' 
buzelor și autobuzelor 
în stație.

depă-

dlrec- 
trolei- 
oprite

O NOUĂ CRESCĂTORIE DE PĂSTRĂV»
La Cooperativa agricolă 

de producție din Roșcani 
se află în construcție o 
crescătorie de păstrăvi, rea
lizată de întreprinderea de 
execuție și exploatare a 
lucrărilor de îmbunătățiri 
funciare. Noua crescătorie 
va avea opt bazine mari 
și cinci mici, precum și in
cubator, bazine pentru 
creșterea puietului, maga-

zie, locuință pentru perso
nal. în aceste, zile, echipa 
condusă de Iosif Cugliș e- 
fectuează ultimele finisări 
în vederea punerii în ex
ploatare a obiectivului.

Punerea în funcțiune a 
acestei crescătorii se în
scrie în acțiunile menite 
să asigure realizarea sar
cinilor din programul ju
dețean de dezvoltare a pis
ciculturii.

SĂPTĂMÎNA VIITOARE LA TELEVIZIUNE
DUMINICĂ, 24 IUNIE

9,00 Almana- 
strajă patriei 

(parțial co-

• 8,30 Teleșcoală • 
hui familiei • 9,30 De 
• 10,30 Viața satului 
lor) • 11,15 Muzica pentru toți • 
11,45 Lumea copiilor • 12,40 Tele- 
filmoteca de ghiozdan. „Pistruiatul". 
Episodul 5 (color) • 13,00 Telex • 
13,05 Album duminical (parțial co
lor). * Încep... Varietățile ! Specta- 
co' cu public ★ Desene animate * 
La Hanul... cu cîntece. Divertisment 
inuzical-folcloric * Drumuri printre 
amintiri * Cascadorii rîsului * Șla
gărele operetei * Telesport * Mo
ment folcloric ★ Muzica și dansul pe 
meridiane * Melodii românești de 
altădată * Secvența telespectatoru
lui « 18,30 Micul ecran pentru cei 
mici • 18,50 1001 de seri • 19,00 
Telejurnal (parțial color) • 19,20 
Cîntarea României • 19,55 Film ar
tistic. „Cabana de zahăr". Premieră 
tv. Producție a studiourilor cehoslo
vace (color) 0 21,20 Varietăți muzi- 
cal-diștractive (color) ® 21,50 Tele
jurnal (parțial color).

LUNI, 25 IUNIE

MARȚI, 26 IUNIE

0 15,00 Telex 0 15,05 Amfiteatru 
studențesc 0 15,40 Laureați ai Fes
tivalului național „Cîntarea Româ
niei" 0 16,00 Cărți și idei 0 16,20 
Desene animate 0 20,00 Telejurnal 
(parțial color) 0 20,20 Actualitatea 
în economie 0 20,40 Marea epopee 
revoluționară. împotriva fascismului 
și a războiului. Documentar 0 21,00 
Teatru tv. „înaintea furtunii" 0 22,20 
Telejurnal (parțial color) 0 22,30 în
chiderea programului.

ma parte (color). • 21,55 Din cete 
mai frumoase melodii populare • 
22,15 Telejurnal (parțial color).

MIERCURI, 27 IUNIE

• 15,00 Telex • 15,05 Clubul ti
neretului • 15,30 Emisiune în limba 
maghiară (parțial color) • 20,00 Te
lejurnal (parțial color) • 20,20 Cti
torii cu care ne mîndrim e 20,50 
Țară scumpă, să trăiești! Cîntece 
patriotice • 21,00 Film artistic. „Tre
cătoarele iubiri". Producție a Casei 
de filme Trei (color) • 22,20 Telejur
nal (parțial color).

JOI, 28 IUNIE

tot ceea ce 
să t'ăspun- 
și de cali-

• 20,00 Telejurnal (parțial co
lor) • 20,20 Actualitatea în econo
mie • 20,35 Copiii — vigoarea și ti
nerețea națiunii • 20,45 A patriei 
cinstire. Emisiune de versuri • 
20,55 Memoria documentelor • 21,15 
Tezaur folcloric (color) • 21,45 Stop- 
cadru pe mapamond (color) • 21,55 
Orizont tehnico-științific • 22,20 
Telejurnal (parțial color).

0 15,00 Telex 0 15,05 Omul și săr 
nătatea 0 15,20 Studioul tineretului 
• 16,20 Desene animate 0 20,00 Tele
jurnal (parțial color) 0 20,20 Actua
litatea în economie 0 20,35 Pagini 
muzicale de mare popularitate din 
creația corală românească 0 20,50 
Socialismul în conștiința țării. In
dustrializarea — opțiune economică 
fundamentală a României 0 21,10
Filme inspirate din lupta P.C.R. 
„Clipa . E <aniza,«. a romanului cu 
același titlu de Dinu Săraru. Ulti-

VINERI, 29 IUNIE
0 15,00 Telex 0 15,05 Monografii 

profesionale 0 15,30 Viața culturală 
0 15,50 La volan 0 16,00 Emisiune 
în limba germană (parțial color) 0 
20,00 Telejurnal (parțial cotor) 20,20 
Actualitatea in economie 0 20,35 îm
pliniri și perspective 0 21,10 Cadran 
mondial (parțial color) 0 21,3o Eroi 
ai construcției socialiste in filmul 
românesc 0 22,20 Telejurnal (parțial 
color).

SlMBĂTĂ, 30 IUNIE
0 13,30 Telex 0 13,35 La sfirșit 

de săptatnină (parțial color). Din su
mar : * Din frumoasele cîntece de 
pe Valea Oltului * Ecranul Copiilor. 
„Sunetul muzicii- (VI) * Valsul.» 
mereu tinăr * Desene animate, in- 
timpiări hazlii cu ciocănnoa,ea 
Woody * Tainele naturii... * Cinie- 
cele patriei. Moment poetic » sur
priza muzicală a emisiunii * Șan * 
Magnetoscop muzical * Tot ce are 
țara mai frumos * Telesport * 
Studenții in concurs. Reportaj * 
Muppets. 0 16,40 Iunie — cronica 
evenimentelor politice • 19,00 Tele
jurnal 0 19,20 Învățămint — anul
40. Oamenii care cresc oamen. 0 
19,40 Teleenciclopedia 0 20,00 Film. 
„Cînd primăvara e fierbinte". Pro
ducție a Studioului cinematografic 
București 0 21,10 Varietăți... varie
tăți (color) 0 22,15 Telejurnal «par
țial color) 0 22,30 întîlnire rru al- 
coregrafică... în aer liber (color).
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Convorbiri intre Konstantin Cernenko 
și Francois
21 (Ager- 

Moscova au
_ _ coc vorbirile 

dintre Koastantin Ceraea- 
Ro, secretar ge-nera! al 8.® 
al P.8.US, președintele 
PreridtUiU» Sovietului Sa- 
prere» al (JR.S.S și pre
ședintele Franței. Fraacoia 
Mitterrand, aflat tn Uaia- 
aea Sovietică tntr-o rirf’l

MOSCOVA 
preș). — La 
început, k>!.

Mitterrand
oficială. In centrul schim
bului de păreri desfășurat 
ca acest prilej, s-a» aflat 
probterae internaționale. 
Pirțile si-»* manifes
tat tacr< ararea ;«euq1

fost ie acord ei «a * 
po*te «dorite eoaUaaarea 
creșterii t»r*rdfc m.
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Manifestare dedicată R. I

Anunțuri școlare
LICEUL INDUSTRIAL NR. 3 DEVA

str. Prelungirea Oituz nr. 8 
face înscrieri pentru anul școlar 19841985, 

la următoarele forme de învățămînt • 
CLASA A IX-A :

ROMA 21 (Agerpres). -— 
Societatea de istorie a pa
triei dia deșerta, tmpreo- 
•4 cu primăria orașului, a 
•rgaoizat a manifestare de- 
«Cată României. -»

ta cwtatol de deschide
re, primara! orașului a 
subliniat «atribuția Rotnâ- 
ftiei, a președintelui Nicolae 
Geaușesoa ta lupta pentru

n ni climat de «ore * des
tindere.

în iăiiie a fost
deschisă o erpo.’iție de 

de trante fu*d preaeasate 
operele tovarAsala: Klcalae 
Geaasesra ai ete terarfaei 
academician doctor inginer 
Qeaa Ceoașerra i:4 ra 
to limba Italiană

■ VARȘOVIA. - La Var
șovia s-au desfășurat lu
crările ședinței Comisiei 
pentru reforma economică, 
care a analizat modul de 
aplicare a prevederilor a- 
cesteia. Luind cuvintul in 
ședință Wojciech Jaruzel
ski, prim-seeretar al C.C. 
al P.M.U.P., președintele 
Consiliului de Miniștri al 
R.P. Polone, a relevat că 
reuniunea a procedat la o 
apreciere a procesului de 
realizare a reformei și a 
rezultatelor obținute in 1983.

Vorbitorul a relevat că 
reforma acționează tot mai

putenvc os-p'o ecotwniei. 
inregistnndu-se rerjltate 
pozitive co-'e se mon-fesuj 
în octvrfatea productivă ți 
în creșterea eFcențeî eco
nomice in nume-oase sec
toare.

■ BEIJING. - Purtătorul 
de cuvint al Ministerului 
Afacerilor Externe al R. P. 
Chineze a exprimat, in ca
drul unei intilniri cu zia
riștii, la Beijing, regretul in 
legătura cu aminarea. de 
către partea americană, a 
semnării acordului chino- 
american de cooperare ta 
domeniul utilizării pașnice 
a energiei nucleare - re
latează agenția China 
Nouă.

i 
i
I
«

I
I
i
I
o

I
I
i
I
I
I
%

I
A

I
w

I

I

1

I

Comentarii in legătură cu 
campionatul european de fotbal

PARIS 21 (Agerpres). - 
Corespondenții agențiilor in- 
temațidnale de presă re
marcă în comentariile Io/ 
consacrate ultimelor me
ciuri din cadrul grupelor 
turneului final al campio- 
naMul european de fot
bal în Franța surpriza in- 
reglstrată miercuri seara : 
etlmlnarea deținătoarei tro
feului, echipa R.F. Germa
nia, care a fost întrecută, 
pe stadionul .Parc des 
Princes" din Paris, de for
mația Spaniei, printr-un 
gal marcat in ultimul mi
nut de joc de către funda- 
știd central Antonio Mace
do. la cronica meciului, a- 
gpnția France Presse no
tează: „Spaniolii au avut 
mat mult timp balonul, dar 
OP grații la finalizare, in 
ffimp ce vest-germoniî s-ou 
dovedit mat pericirioți fa 
începutul partidei, cînd au 
trimis do trei ori mingea 
bt baeâ: de două ori prin 
lovituri cu capul (Rumme- 
nigge. în mm. 3) și Briegel 
(ntin. 21). ți o dată, în mi
nutul 28, la țutiri lui Breh- 
me. Dar cea mai mare o- 
catie de gol a aparținut

Spanie!, însă excelentul 
portar Schumoche' o pa-at 
lovitura de la 11 m execu
tată de Carrasco. In repriza 
a doua, jocul a devenii 
mai puțin organ.zot ți se 
întrevedea o calificare fără 
glorie a selecționatei vest- 
gemane, crnd Muceda. Cu 
o lovitură puternică de cop 
a adus bucuria in tabăra 
sa ți. in aceloți timp. a e- 
Hm'mot R.F. Germana; ast
fel, Spania a creat o du
biă surpriză — s-a ca i coi 
în semUinale ți. in p-'trs, o 
eliminat deținătoarea tro
feului’.

în legătură cu pa-t'da 
Portuga'a - Romăma, AFP 
notează, printre artele : 
.Nene, noul recordman ai 
selecționărilor in /epreten- 
tofivo Portugahe'. cu 45 de 
prezențe, a decs readtotu,' 
ffnvri. in minutul tO. adu- 
dnd echipei salo caldca 
reo în sem-'finaie după 18 
ani de la o periormonțo 
similară în Cupe Mondia
lă. «r> Ang.'id".

In semifinale se vor în- 
dlni. deci, Franța cu Por- 
tugolia, simbăiă, la Marsi- 
Ha, ți Spon'-a cu Danemar
ca (duminică, h Lyon).
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PREȚURILE MAXIMALE DE MERCURIAL j 
VALABILE DIN 22 IUNIE 1984, ORA 6

Preț maximal » 
Produsele U. M. mercurial

cal. I :

Morcov rărit, frunză retez.
250 gr/legătură leg. 2,00

Pătrunjel rărit, cu frunză
250 gr/legătură leg. 2,50

Varză albă Kg 3,50

La restul produselor rămîn valabile prețurile
stabilite anterior.

• Materiale de construcții =“ 72 locuri
• Prelucrarea lemnului = 72 „
• Slhricuteură și exploatări fo-

r® kt i<! • 72 „
CLASA A Xl-A Zi:
• Material* de construcții - 34 „
• Mecanică -54 „
• Electrotehnice - 18 „
• Freluerarea lemnutui = 36 „
• Silvicultură și exploatări fo-

restore ' 36 w
Clasa a xla seral
• Mecanică «= 36 „
• Electrotehnică = » u
Informații suplimentare la telefon 22231.

LICRJl INDUSTRIAL NR. 4 DEVA
Str. Minerului nr. 30. telefon 20975

ANUNȚA
Pentru onul școlar 1984/85 te fac înscrieri la

CURS DE ZI j
Liceu cL a IX-o:

• construcții și instalații - 180 locuri
• mecanică - 72 „

Liceu d. a XI-a:
• construcții și instalații - 36 „
• constructori finisori și

instalatori (1b. magh.'i - 36 „
• mecanică - 36 „
• electrotehnică - 36 „

24 IUNIF 1984

TRAGEREA E?

P R O N C . X P h p. $

SE A - ■

• Autoturisme „Dacia 1300"
la ambele faze ale tragerii

• Cîștiguri în numerar

• Excursii în U.R.S.S.

Se extrag 42 numere.

Cîștigurile se acordă pe 13 categorii.

Se cîștigo și cu 3 numere din 6 sau 8 extrase.

Vînzarea biletelor: pînă sîmbâîă, 23 iunie 
1984.

UNITATEA AGROINDUSTRIALA DEVA

ÎNCADREAZĂ :

• îngrijitor de animale pentru Ferma mixtă 
Șoimuș.

Încadrarea se face conform Legii nr. 57/1974.
Informații suplimentare la compartimentul 

P.I.R. al unității, telefon 11350, interior 140 sau 
direct la sediul Fermei mixte Șoimuș, telefon 
17046.

Se asigură pregătire suplimentară la mate- 
matîcâ-fizică, desen tehnic, electronică și auto- 

; matizări și meserie.
CURS SERAL :

Liceu cl. a IX-a:
• mecanică - 36

Liceu cl. a Xl-o;
• construcții - 36
• mecanică - 36
înscrieri se fac la secretariatul liceului.

LICEUL INDUSTRIAL NR. 5 DEVA
Informează pe toți elevii și părinții intere

sați, din toate localitățile județului, asupra pla
nului de școlarizare pentru 1984-1985 
CURS DE ZI profilul electrotehnic t 
treapta I (d. a IX-a) - 252 locuri
din care : - 216 locuri pentru jud. Hunedoara

- 36 locuri pentru jud. Bihor
treapta a ll-a (cl. • Xl-a) - 108 lacuri
din caro : - 72 locuri pentru jud. Hunedoara

- 20 locuri pentru jud. Bihor
- 16 locuri pentru jud. Caraș-Severin

CURS SERAL profilul electrotehnic :
treapta a ll-a (cl. a Xl-a) - 36 locuri

Liceul organizează în perioada 21 iunie - 
5 Iulie 1984 consultații la matematica și fizică, 
zilnic între orele 17-19.

LICEUL INDUSTRIAL NR. 5 DEVA
ÎNCADREAZĂ :

• 2 maiștri instructori practică conducere auto
• 1 maistru instructor practică atelier (lăcătu- 

șerie)
• 1 maistru instructor practică atelier (electro

mecanic).

ANTREPRIZA T.C.M.M. CLUJ 

BRIGADA DEVA

Str. E. Gojdu nr. 79
ÎNCADREAZĂ :

• zidari - categ. 1-5
• muncitori necalificați pentru punctele de 

lucru Certej și Brad.
Informații la sediul brigăzii sus-menționate, 

sau la telefon 15294.

COOPERATIVA DE PRODUCȚIE, ACHIZIȚII 
Șl DESFACEREA MĂRFURILOR ORĂȘTIE 

strada Nicolae Băl ce seu nr. 8
ÎNCADREAZĂ ÎN MUNCĂ 
URMĂTORUL PERSONAL :

• lucrător gestionar
• vînzător

pentru magazinul mixt nr. 1 din strada Unirii, 
Orăștie.

Încadrarea se face în conformitate cu pre
vederile legilor nr. 22/1969, 12/1971 și nr. 
57/1974.

Informații suplimentare la compartimentul 
plan, retribuții, personal, telefon 41716.

publicitate
VÎNZÂRX

• Vînd apartament trei ca
mere cărămidă, hol central. 
Deva, Minerului nr. 46, bloc 
îl, apartament 58. (1430)

• Vînd apartament liber,
două camere. Deva, telefon 
17134. (1042)

• Vînd casă gaze (grădină, 
pomi). Deva, telefon 11518, du
pă orele 18. (1064)

• Vînd casă Simeria Veche. 
Informații Deva, telefon 23750, 
familia Bîrceanu. (1053)

• Vînd casă satul Tisa-Nouă 
nr. 57, județul Arad, informa
ții Deva, telefon 23248. (1104)

• Vînd Dacia 1300 îmbună
tățită, stare perfectă. Deva, 
Cooperativa „Mureșul" — au
toservire. loan Imbuzan. (1102)

• Vînd Lada 1500, tampona
tă. Deva, telefon 28771, după 
orele 16. (1105).

ANIVERSARE

• Părinții, bunica și familia 
Domnaru (nași) urează dra
gei lor Marusia Iolanda Se- 
bestyan din ilia, cu ocazia 
împlinirii a 3 anișori, multă 
sănătate, fericire și „La mulți 
ani". (1000)
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