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CAMPANIA AGRICOLĂ DE VARĂ

Este necesară o mai bună mobilizare la 
întreținerea culturilor și recoltatul furajelor!

La C.A.P. Gurasada au 
fost, efectuate trei prașile 
mecanice și manuale la 
sfeclă și cartofi. De ase
menea, este în curs de 
finalizare cel de al doilea 
tratament pentru comba
terea gîndacului din Co
lorado — lucrare ce o 
efectuează mecanizatorul 
Gheorghe Marinca. Meca
nizatorul Simion Popovici 
lucrează la prașila a doua 
la porumb.

în ce privește recolta
rea furajelor, mențio
năm că s-a efectuat prima 
coasă la lucernă, recolta 
obținută fiind deja depo
zitată în noul fînar din 
satul Gothatea. Din cele 
23 ha cu trifoi au fost 
recoltate, pină luni seara, 
16 ha.

Referitor la desfășurarea 
lucrărilor de sezon, tova
rășul Cornel Moisin, secre
tarul comitetului comunal 
de partid, ne spunea :

— In lumina orientări
lor și indicațiilor cuprin
se în 
de 
Ceaușescu.
neral al partidului, la ple
nara Consiliului Național 
al Agriculturii, Industriei 
Alimentare, Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor, am 
acționat pentru organiza
rea bună a muncii pe 
ogoare și pentru mobiliza
rea la lucru a tuturor 
membrilor cooperatori. 
Membrii biroului executiv 
al consiliului popular sînt 
repartizați pe sate, pe

cuvîntarea rostită 
tovarășul Nicolae 

secretarul ge-

noului centru civic al Capitalei
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, 
publicii 
nîa. împreună cu tovară
șa Elena Ceaușescu, a 
inaugurat, luni, 25 iunie, 
lucrările de construcție a 
Casei Republicii și Bule
vardului Victoria Socialis
mului.

Inițiate și 
îndrumarea 
participarea 
conducătorului 
și statului, viitoarele con
strucții reprezintă o etapă 
de cea mai mare în
semnătate în acțiunea de 
sistematizare și moder
nizare, de dezvoltare ur
banistică a capitalei Româ
niei socialiste.

Casa Republicii, Bulevar
dul Victoria Socialismului, 
celelalte mari ansambluri 
și obiective edilitare de 
anvergură fac parte din 
amplul program de înnoire 
din temelii a acestui vast 
perimetru urbanistic din 
sud-vestul Bucureștiului.

Operă arhitectonică mo
numentală care își așează 
piatra de temelie în al 
40-lea an de viață liberă 
și independentă a țării, în 
anul Congresului al XIII- 
lea al partidului, ea poartă, 
asemenea tuturor marilor 
ctitorii din ultimele două 
decenii, amprenta gîndirii 
cutezătoare, a activității 
revoluționare desfășurate

președintele Re- 
Socialiste Româ-

concepute sub 
directă și cu 

nemijlocită a 
partidului

Nicolae 
tovarășa

turie a voinței locuitori
lor Bucureștiului. a între
gului popor român, de a 
conferi demnitate și măre
ție Capitalei țării, patriei 
noastre socialiste".

Momentul în care tova
rășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu 
și-au așezat semnăturile pe 
pergament a fost marcat 
cu vii aplauze de cei pre- 
zenți.

Secretarul general al 
partidului, președintele Re
publicii, a introdus apoi 
pergamentul purtînd sigi
liul prezidențial în cilin
drul de oțel inoxidabil ce 
Urmează să fie zidit la 
baza monumentalului edifi
ciu.

Ora 10,00. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conduce
rea partidului și statului 
sosesc pe șantierul de 
construcție a Casei Re
publicii.

Un mare număr de mun
citori, maiștri, ingineri, 
proiectanți, arhitecți fac 
tovarășului» Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu o primire 
entuziastă.

Tineri constructori oferă 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu frumoase bu
chete de flori.

de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, consacrată ri
dicării permanente a 
României socialiste pe cele 
mai înalte trepte ale ci
vilizației și progresului.

Tovarășul 
Ceaușescu și
Elena Ceaușescu au sem
nat, luni iimineață, în 
tadru] *nei «demnități 
desfășurate la sediul Co
mitetului Central al parti
dului, pergamentul ce va 
fi introdus la temelia con
strucției Casei Republicii 
din vastul ansamblu arhi
tectonic.

La ceremonie au luat 
parte tovarășul Constantin 
Dăscălesc-u, 
din conducerea 
și de stat.

Pergamentul 
ma Republicii 
România, încadrată 
drapelele țării și partidu
lui, și are înscrise, cu li
tere de aur, cuvintele: 
„Astăzi, 25 iunie 1984, în 
al patruzecilea an al ani
versării revoluției de eli
berare socială 
de dezvoltare 
dependentă . a 
am inaugurat 
construcție la 
blicii și Bulevardul Victo
ria Socialismului, mărețe 
și luminoase ctitorii ale 
acestei epoci de adinei 
transformări înnoitoare, 
construcții monumentale 

. ce vor dăinui peste veacuri, 
impresionantă măr-

alți tovarăși 
de partid

poartă ste- 
Socialiste 

de
cosit, dar sînt și restanțe. 
Printre cei ce și-au recol
tat suprafețele repartizate 
i-ara notat pe cooperatorii 
Eugen. Costea, loan Cărmă- 
zan. Vaier Deltei, Serafim 
Nicula, Axente Pitic și 
alții.
1 —- Sîmbătă consiliul de 
conducere al cooperativei 
a hotărît să fie urgentată 
lucrarea — ne spunea in
ginerul șef al C.A.P., Li
viu Furdui.

Cooperativa agricolă de 
producție din Gurasada 
are o întinsă suprafață de 
teren ce produce fîn. Iarba 
este mare, în special în 
locurile de luncă. Unita
tea are condiții să-și aco
pere în întregime necesa
rul de furaje pentru sta- 
bulația următoare a ani
malelor. în acest scop se 
impune să se facă o mai 
bună 
tarea 
și a

lu- 
să 
la 

in
ia
Și

formații și chi-ar pe 
crări, 
ajute 
timp și de calitate a 
treținerij culturilor și 
recoltarea furajelor, 
mai concret, acolo unde 
nu s-a putut intra la pra- 
șila mecanică cu tractoa
rele din cauza excesului 
de umiditate, am pus în 
lucru prăsitoarele trase de 
cai. La transportul recol-

avînd datoria 
la efectuarea

ÎN COMUNA 
GURASADA

tei de lucernă am mobili
zat toate atelajele cetă
țenilor din satul Got- 
hatea.

Eufimia Nicula, președin
tele cooperativei, ne-a re
latat: ■ -

— Marea majoritate a 
cooperatorilor — aș putea 
să-i evidențiez aici pe 
Elisabeta Tripa, Maria 
Jujan, Elena Circi, Lau- 
rean Pavel, Ana Nicula, 
Aurelia Tal, Lucreția Cră
ciun, Laurica Mariș, Stela 
Negru, Olivia Stăniș ș.a. — 
și-au săpat la timp su
prafețele repartizate. Alții 
însă — Olivia Haida, Va
ier Haida, Victor Andrica 
și Viorel Ciurlea — au ie
șit la prășit cil întîrziere.

împreună cu Lîviu Fur
dui, inginerul șef al coo
perativei, mergem la tar
laua cultivată cu trifoi. 
O bună parte din fîn este

mobilizare Ia recol- 
ftirajelor cultivate 

fînețelor naturale.

TRAIAN BONDOR

SUPLIMENTAR -
240 TONE PIESE 

PRELUCRATE

Prin buna organizare a 
activității de producție și 
preocuparea responsabilă 
pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor, colecti- 

mecanică I al 
din cadrul C.S.
a obținut, in 

trecută de la Pi
anului și pină in

ÎN CINSTEA MARII SĂRBĂTORI NAȚIONALE

Crește producția 
de minereu cuprifer

cariera cupri
feră de la Valea Arsu
lui, aparținând I. M. Bar
za, am întîlnit o atmos
feră de muncă intensă. 
Atît la descopertă, cit și 
la extracția de minereu 
prin exploatarea la supra
față se acționează cu 
forțe sporite, pe toate 
cele trei schimburi, pen
tru a trimite uzinei de 
preparare tot mai mult 
minereu complex.

— La zi, sîntem cu 
Planul realizat în procent 
de 116 la sută — ne 
spunea inginerul Andrei 
Iman, șeful carierei. Mun
cim în „foc continuu"

reușind să livrăm peste 
400 tone minereu in fie
care schimb. Deși ca la 
oricare exploatare la su
prafață, în trepte, se 
mai ivesc greutăți, exca- 
vatoriștii, sondorii, șofe
rii noștri muncesc cu 
răspundere și dăruire pen
tru a spori producția de 
minereu cuprifer, mate
rie primă de mare tre
buință pentru economia 
noastră națională. Se cu
vin laude pentru modul 
în care muncesc zi și 
noapte Nicolae David, 
Nicolae Moga, Nicolae Ni
cula, loan Miclăuș, loan 
Coroiu, loan Butuca, Sa
bin Meltiș, loan Hrișcu, 
Petru Almășan. întregul 
colectiv de muncă din 
carieră este angajat să 
întîmpine cu noi realizări 
în creșterea producției 
de minereu complex, mă
rețele evenimente politi
ce ale anului — împli
nirea celor patru decenii 
de Ia eliberarea patriei 
■și Congresul al Xlll-lea . 
al partidului.

vul secției 
uzinei nr. 5 
Hunedoara 
perioada 
ceputul 
prezent, importante depă
șiri la indicatorul de plan. 
Astfel, la piese prelucrate 
realizările au fost mai mari 
cu 240 tone, obținiudu-se 
o depășire valorică a pla
nului de peste 12 milioane 
lei. Productivitatea muncii 
a fost realizată tn propor
ție de 104 la sută. In a- 
ceeașl perioadă s-au obți
nut semnificative economii 
și recuperări de materiale, 
secția incadrindu-se 
cheltuielile stabilite.

și națională, 
liberă și in- 

Rotnâniei, 
lucrările de 
Casa Repu-

(Continuare in pag. a 4-a)

m anii SOCIALISmULUI
lu-ctitorii mărețe

Ani de istorie nouă
In acest an aniversar, 

crnd poporal nostru se pre
gătește să întîmpine cu 
realizări remarcabile sărbă
torirea o 40 de ani de la 
eliberarea patriei și Con
gresul ai Xlll-lea al parti
dului, se împlinesc șase ani 
de cînd în municipiul oțe- 
larilor, furnaliștilor și coc- 
sărilor a fost pusă în func
țiune întreprinderea de tri
cotaje tip lină Hunedoara.

Construită la indicația 
secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, — cu scopul de 
a asigura soțiilor și fiice
lor siderurgiștîlor, construc
torilor hunedoreni și locui
torilor din împrejurimi po
sibilitatea să desfășoare o 
activitate utilă, în folosul 
lor și al societății, de a se 
crea noi locuri de muncă 
pentru valorificarea cit mai 
eficientă a potențialului 
uman feminin — întreprin-

derea este una dintre cele 
mai recente realizări din 
acești ani de construcție 
socialistă, cei mai bogați 
în împliniri.

Așadar, in septembrie 
1978, la Hunedoara s-a 
consemnat un eveniment a- 
parte : nomenclatorul larg 
de produse realizat în mu
nicipiu a fost completat cu 
primele tricotaje confecțio
nate aici. Inginerul șef al 
unității de astăzi, Costache 
Naforniță, prezent și atunci 
în Întreprindere își aminteș
te :

— începutul n-a fost de
loc ușor. S-a muncit însă 
cu entuziasm, fa descărcat 
și montat utilaje, pentru 
punerea lor la punct, efec
tuarea rodajelor... Cu toate 
greutățile datorate tinere
ții lucrătorilor, lipsei de ex
periență, de personal cali
ficat, colectivul nostru s-a 
omogenizat, a urcat încet,

cu pași siguri, pe drumul 
consolidării, ai creșterii ni
velului profesional, obținînd 
lună de lună și an de an 
rezultate tot mai bune.

Au trecut șase ani de 
istorie nouă. Șase ani în 
core milioanele de trico
taje fabricate la Hunedoa
ra au împînzit localitățile 
țării, fiind apreciate de 
cumpărători, tot mai soli
citate pe piața externă.

Cu sprijinul tovarășei Ma
rfa Costa, șefa biroului 
plan, am punctat datele 
mai semnificative in evolu
ția întreprinderii. In scurta 
sa istorie, unitatea a cu
noscut o schimbare profun
dă, totală. Dacă față de 
momentul! punerii în func
țiune, capacitățile de pro
ducție au rămas aceleași,

(Continuare în pag. a 3-a)

LIVIU BRAICA

Sport ■ Sport

- cuvîntul de 
activității de 

în profesia

Calitatea 
ordine al 
pregătire 
aleasă

ÎN ZIARUL DE AZI :

Exigența față de calita
tea tricotajelor este un a- 
tribuit esențial al muncii 
lucrătorilor de la întreprin
derea de tricotaje tip lină 
Hunedoara.

Confruntări etice

1 tiu
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Am plecat cu o mare mulțumire 
că ne-am făcut datoria"

în suflet Roadele muncii în echipă

LTei

Am stat de curînd de 
vorbă, la locurile lor de 
muncă, cu lăcătuși, frezori, 
electricieni-bobinatori, strun
gari, rectificatori și sudori 
de la sectoarele Uzinei de 
utilaj minier și reparații 
Crlșcior pe tema enunțată 
de genericul acestei rubrici. 
Să urmărim citeva din gîn- 

1 durîle
„Cu
m-am

1 mam, 
ceului industrial minier. 
De cite ori este nevoie să 
rămin peste orele de pro
gram răspund prezent, îm
preună cu alți colegi de la 
sectorul forjă, ia un astfel 
de apel. Pentru că noi a- 
Sigurăm celor trei secții ale 
uzinei semifabricatele de 
care au nevoie. Dacă noi 
pornim cu dreptul, și e: 
pornesc ta fel" (Ionel 
Curtache - lăcătuș forjorj. 
„Aveam de realizat un nu
măr "mai mare de vagoneți 
„333 - tip Valea Jiului'. 
Ne-am dat singuri seama, 
cei din formația noastră, 

l că va fi nevoie de un plus 
de muncă. După ce ne-am 
făcut datoria, am plecat cu o 

ț mare mulțumire in suflet —

împărtășite de ei: 
efortul suplimentar 

deprins de cînd ur
la seral, cursurile Li- 

industriol

și eu și cei cu care lucrez, 
lăcătușii loan Ștefan și Dă- 
nuț Beudean, toți ceilalți. 
Asamblasem șasiurile și ce
lelalte piese componente 
ale ultimului vagonet de 
mină ce-J aveam de fina
lizat pentru decada ce a 
încheiat kina mai'. (Viorel 
Begu - lăcătuș, sectorul 
vagoneți).

„Sîntem, aici, mereu

țională antifascistă și anii- 
imperialistă, fi cel de-al 
Xlll-lea Congres ol Parii- 
duiui Comunist Român', 
(loan Nicula — frezor, sec
torul mașini-unelte).

„Noi lucrăm în sectorul 
in care este nevoie de ce
le mai multe ori de efort 
suplimentar și este toarte 
important cum răspundem. 
De ce ț Pentru că formăm

VALOAREA ETICA 
SUPLIMENTAR

A EFORTULUI

in 
Nu 
zilele care au încheiat lu
na moi, această luptă cu 
timpul am dat-o fiecare din 
cei care alcătuiesc schim
burile „C“ și „B“ ale sec
tarului pentru că trebuia să 
terminăm repede niște roți 
dințate. Ne-am făcut dato
ria cu răspundere, hotăriți 
să intîmpmăm cu cinste, 
într-o comuniune de gînd 
și faptă cu întregul popor, 
marile evenimente ale a- 
cestut an : aniversarea a 
40 de ani de la revoluția 
de eliberare socială și na-

luptă cu minutul, 
de mult, intr-urna din

ultima „verigă' care preia 
reperele, pentru a le asam
bla, de la alte cinci sec
toare, și de unde pleacă 

produsul finit. Dacă noi n-am 
răspunde cu conștiinciozita
te cerințelor, urmărind pro
dusul finit pînă la vopsit 
și încărcat, efortul tuturor 
celorlalți nu ar fi valorifi
cat cum trebuie' (Nicofae 
Adămuț - șef echipă).

„De lucrul făcut de noi 
depinde calitatea pieselor 
matrițate. Ințelegînd că noi 
sîntem „inima uzinei', că fă
ră precizie și înaltă tehni
citate nu se poate concepe

pregătirea sculelor și dis
pozitivelor, socotim că este 
o datorie de onoare să ră- 
minem peste program ori- 
cît fi oricînd este 
nevoie — uneori noaptea, 
alteori dupo-amioza — pen
tru a 
cesul 
cere 
niști, 
duce 
urcuș 
deschis de actul istoric de 
la 23 August 1944" (loan 
Furduî — șef echipă, sector 
S.D.V.).

...Ginduri despre muncă 
ale unor comuniști care prin 
faptele lor de zi cu zi au con. 
triburi ia depășirea pro
ducției marfă pe perioada 
trecută de la începutul a- 
nulul cu 2,21 la sută, a 
producției marfă vîndută și 
încasată cu 5,80 la sută, 
a celei fizice cu 18,65 la 
sută, și cu 7,91 și, respec
tiv, 15,7 la sută a piese
lor de schimb pentru uti
laj minier și a celor for
jate și matrițate.

nu se perturba pro- 
de producție. Ne-o 

conștiința de comu- 
dorința de a ne a- 
contribuția la marele 
o! devenirii patriei,

ESTERA ȘINA

Și-au onorat cuvîntul dat
Hala de producție a în

treprinderii 
Vulcan, 
calitate 
Zorina 
Barbu, 
ciu, Ioana Juveloiu. Jenica 
Anghel și Balasz Tereza 
măsoară, socotesc, privesc 
și execută o sumedenie de 
alte operații. Calificativul 
acordat fiecărui produs fi
nit este invariabil : „foarte 
bun" I Ultimele două con
troloare ne declară : „Sîn- 
tem fericite să constatăm, 
zilnic, că produsele sînt e- 
xecutate ireproșabil, cu 
mare artă".

„Nu avem nici un 
refuz din partea bene
ficiarilor — ne informea
ză ing. Carmen Lavric, șe
fa compartimentului C.T.C. 
Deși vechimea fiecărei con- 
fecționere nu depășește 
cinci ani, adică atît cît 
este și vîrsta întreprinde
rii, ele și-au însușit toate 
tainele profesiei. Se recu
noaște acum, de către toa
tă lumea-, că în Valea Jiu
lui există femei care îm
prumută din delicatețea lor 
lucrurilor pe care 
Uzează".

— Vorbiți ca o
Văii Jiului...

Deși nu sînt

de confecții 
Controloarele de 
Elena Hortocan, 

Turculeanu, Petria 
Alexandrina Stan-

le rea-

fiică a

doresc să fiu considerată 
ca o localnică. Dar, vă în
treb, numai cinci ani care 
au trecut îmi dau 
drept ?

N-am răspuns. Mai 
după ce am aflat și 
grafia 
Lavric... S-a 
Constanța, unde are șl a- 
cum părinții. După absol
virea Institutului politehnic 
din Iași, în 1979, a fost re
partizată la Vulcan. Dar, 
întreprinderea era la... fi
nisări interioare și la mon
tarea utilajelor. Așa că din 
februarie pînă la sfîrșitul 
lui mai, a lucrat la între
prinderea similară din Tg. 
Jiu. De-atunci, de cînd a 
ieșit pe flux prima confec
ție, Carmen Lavric se află 
în Vulcan. Pentru răspuns 
ne ajută tot interlocutoa
rea, spunînd într-un tîrziu : 
„Voi rămîne aici, în Valea 
Jiului. Mi-a plăcut de la 
început!“.

— Ce anume v-a plă
cut ? o întreb.

— Era-zăpadă pe vîrful 
munților, iar mai jos ver
dele cotropise totul.

— Ce amintiri aveți din 
acești primi cinci ani de 
producție ?

— Mi s-a întipărit în 
memorie și în suflet vi-

acest

ales, 
bio- 

inginerei Carmen 
născut la

zita efectuată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu în 
întreprinderea noastră, 
chiar ia început, în august 
1969. Ne-am angajat să nu 
precupețim nici un efort 
pentru a deveni un colec
tiv fruntaș în produc
ție. Din rezultatele 
obținute și în acest an ju
biliar — cînd sărbătorim 
40 de ani de libertate și 
Congresul al XIII-lea al 
partidului • — se vede că 
ne-am respectat cuvîntul 
dat.

Pe 1984, toți indicatorii 
au fost depășiți și s-au e- 
conomisit circa 6 000 ml de 
material. Din căzăturile de 
la sala de croit, s-au rea
lizat peste 7 500 bucăți 
subproduse. Pregătirea pro
fesională este în pas cu 
producția : 95 la sută din 
muncitoare au fost califi-, 
cate la locul de muncă.

Așadar, cele relatate 
de inginera Carmen Lavric 
sînt susținute de adevăru
rile muncii. Confecțione- 
rele din Vulcan și-au res
pectat cuvîntul dat condu
cerii partidului și sînt ho- 
tărîte să-l acopere și pe 

’ viitor cu noi realizări.

de-aici. MARIN NEGOIJA

In secția de producție a întreprinderii de confecții Vul can, harnicele muncitoare — 
fiice si soții de mineri — realizează numai produse de calitate.
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Ca interlocutor, ingine
rul Traian Cădariu de la 
întreprinderea „Plafar" O- 
răștie e gata să treacă cu 
gluma peste orice întreba
re a reporterului. Și to
tuși omul din fața noastră 
nu e nici pe departe un 
glumeț cînd este vorba de 
munca și răspunderile sa
le. Dimpotrivă. După en
tuziasmul cu care ne-a 
vorbit secretarul organiza
ției de partid din întreprin
dere, avem ca interlocutor 
un om cu merite mari în 
ceea ce a realizat acest 
mie, dar entuziast colectiv 
de la „Plafar".

— Tovarășe inginer Că
dariu, se știe că în ceea 
ce privește 
superioară, 
chiar a modestelor resur
se pe care le reprezintă 
plantele medicinale și a- 
romate, colectivul între
prinderii „Plafar" a făcut 
pași mari înainte. Am pu
tea spune că s-a schimbat 
în întregime o concepție 
despre ceea ce înseamnă 
valorificarea posibilităților.

— Da. așa este. în cinci 
ani am schimbat 90 la sută 
din produsele pe care 
realiza întreprinderea.

— Aceasta presupune 
fort suplimentar...

— Nu presupune nimic. 
Cere să-ți faci datoria.

valorificarea 
înnobilarea

pe tenie

le

e-

Simpozion
de deontologie medicală

Altfel de ce mai sîntem 
unde sîntem dacă nu re
ceptăm și aplicăm 
pentru a ne face 
bine datoria ?

— Ni s-a vorbit 
entuziasm despre i 
tea dumneavoastră.

— Nimeni nu face 
mic singur. Poate să 
vreo excepție dar eu 
cred. Mirosiți aroma 
ceasta. E de lămîie, așa-i ? 
Ei bine e „lămîie" din Car- 
pați. Nici n-a trecut pe 
lingă lămîi. Dar aroma e 
sută la sută cea a acestui 
fruct. Credeți că poate să 
realizeze cineva singur așa 
ceva ? Echipa, asta este 
baza la noi. Și să știți că 
echipa nu înseamnă numai 
specialiștii de la „Plafar" 
Orăștie. Ea e mai largă, 
cuprinde chimiști, farma
ciști, ingineri și din alte 
institute și întreprinderi din 
țară. V-aș ruga să mirosiți 
și aroma aceasta. Este de 
usturoi nu ? Nici un gră
unte de usturoi n-a fost 
întrebuințat la prepararea 
ei. Aroma este rezultatul 
colaborării noastre externe.

— Vedem că acordați lu
crului în echipă un loc 
deosebit în realizarea de 
produse noi.

— Nu se poate 
altfel decît despre 
în echipă. Aș putea 
mese pe mulți din 
noastră, pe soții ______
Petru și Gabriela pe Ga
briel 
Jurja. 
șezi

noul 
cit mai

cu mult 
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lucrul 

să nu- 
echipa 
Bîrzan

15,00 “Telex
15,05 Amfite 

țese
15.40 Laurea 

lui na( 
Român

16,00 Cărți s
16.20 Desene 
20,00 Telejur

lor)
20.20 Actuali 

nomie
20.40 Marea 

luționa:
21,00 Teatru 

furtunii
22.20 Telejur 

lor).

OS*
BUCUREȘ’ 

dioprogramu 
6,30 La ordi- 
gricultură ; 
nai; 7,30 Ir 
zilei de 23 A 
vista prese»- 
melodiilod^ 
știri; 9,Os «4 
cultătorilor ; 
de știri; 10,; 
le și dansur 
10,40 Miorița 
de știri; 11 
pionierilor ; 
de știri ; J 
pentru toți 
Din fumoar 
13,00 De la 
Clubul curit 
letin de ști 
zeci de trt 
patriotice și 
16,25 Radiog 
că; 16,55 Sf 
17,00 Buletir 
Sub semnul
17,30 Audiei 
Orele serii; 
ternațională

Sub genericul „Etica ți 
deontologia medicală", în 
intimpinarea marii sărbă
tori de la 23 August consi
liul de educație politică și 
cultură socialistă din cadrul 
Spitalului municipal Hune
doara a organizat un sim
pozion care s-a bucurat de 
interes deosebit. Cele trei 
teme - „Etica profesiunii 
medicale", „Păstrarea se
cretului profesional - înda
torire a fiecărui cadru me
dical" și „Comportamentul 
față de bolnav" s-au con
stituit în interesante subiec
te de dezbatere.

Tematica, atît de impor
tantă și de generoasă a 
scos pregnant în evidență 
justețea politicii promovate 
cu consecvență de partidul

strictețe 
și probi- 
a revenit 
în toate

precum și 
ce le-au

a dovedit 
a face me-

și statul nostru pentru apă
rarea sănătății.

Respectarea cu 
a normelor eticii 
tății profesionale, 
ca un laitmotiv 
cele trei teme, 
în intervențiile 
succedat.

Simpozionul 
încă o dată că
dicină înseamnă competen
ță profesională, competen
ță care trebuie să confere 
autoritate profesională și, 
în mod implicit, un larg o- 
rizont în felul de a gîndi, 
de a munci, de a da do
vadă in orice împrejurare 
de spirit patriotic, în folo
sul omului, în folosul po
porului, al ridicării calității 
vieții.

CATINCA BUSUIOC

Tibori. pe Eugen
Dar cum să-i deta- 
pe unul de celălalt 

cînd absolut toți din echi
pă își fac cu conștiincio
zitate treburile lor ? Nu 
muncește nimeni pentru al
tul. Ceea ce producem noi 
pe scară largă încă nu ex
primă tot ceea ce am reali
zat. Pentru că am căutat 

. cu asiduitate nouL Am fă
cut-o și o facem din do
rința de a intimpina și noi 
cum se cuvine cele două 
mari evenimente politice 
ale anului — sărbătoarea 
jubiliară a eliberării și 
Congresul al XHI-lea al 
partidului. Avem o mulți
me de produse brevetate, 
omologate, pe care însă 
n-am putut să le introdu
cem în fabricație de serie 
din cauza posibilităților 
restrînse de producție ale 
întreprinderii. Vom trece 
însă curînd la extinderea 
ei.

ION CIOCLEI

Relațiile de bună vecinătate 
se păstrează prin respect reciproc

„Locuiesc în blocul B 2 din 
bulevardul Dacia 12 — 
Hunedoara de cînd s-a dat 
în folosință, 
bine 
tima 
s-au 
care 
situația de a pleca defi
nitiv și eu din acest 
partament. Vecinul de 
etajul inferior crește 
puri, cel de la nivelul 
sus ține porumbei și găini. 
Deranjează mirosul și cot- 
codăcitul găinilor" — ne 
scrie lăcătușul Emil Mu- 
reșan.

Mergînd pe urmele se
sizării, sunăm la ușa a- 
partamentului 37 din blo
cul B 2. Ne întîmpină o 
femeie cu un copil în 
brațe. Este Otilia Mureșan, 
macanagistă la C.S.H., soția 
expeditorului scrisorii: 
„Noi — ne spune — am 
amenajat balconul pentru 
a ne recrea. Avem flori și 
adeseori încercăm să ne 
odihnim după orele de 
muncă. Ne-am pomenit, nu 
odată, că au căzut în bal
con pene și murdărie de 
găini și porumbei".

M-am înțeles 
cu vecinii, dar în ul- 
vreme, de cînd unii 
mutat în locul altora 
au plecat, sint pus în

— Asociația de locatari 
— ne spune Lucia Troia, 
administrator, a fost se
sizată cu privire la aceste 
aspecte. Cu unul dintre 
acești locatari și anume cu 
Mircea Morăreșcu am stat 
de vorbă și ne-a asigurat
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VIAȚA ÎN 
COLECTIVITATE

că a înstrăinat porumbeii 
și că nu mai are decît o 
găină, dar cel acuzat că 
ar avea iepuri — și anume 
Gherasim Gărdean — nu 
ne-a deschis niciodată ușa 
ca să ne convingem de 
ceea ce se spune.

— Nu cunosc concret 
acest aspect dar dacă așa 
stau lucrurile nu e bine — 
ne-a spus locatarul Gheor- 
ghe Florescu. Menținerea 
curățeniei în âpartament 
și în balcon este sinonimă 
cu respectul ce ni-1 dato
răm unii altora ca locatari 
ai aceluiași palier, scară 
ori bloc.

Din discuțiile purtate și

cu alți locatari reiese 
mai sint 
de palier, 
de îndeletniciri, transfor- 
rnînd, de data aceasta nu 
balconul ci beciul în... 
adăpost pentru păsări. Cei 
mai mulți n-au aprobat 
această situație pentru că, 
după cum făceau ei un cal
cul, dacă fiecare ocupant 
al apartamentelor acestui 
imobil ar ține doar o găină, 
în total ar fi... 600 de găini. 
Cum s-ar putea numi 
atunci acest bloc ?

Celor care ignoră regulile 
elementare de comporta
ment în imobil le amintim 
că au obligația să se com
porte civilizat în colectivi
tate. Față 
unor 
trebuie să 
opinie colectivă, pentru că 
balcoanele sînt concepute 
pentru floră și plante de 
ornament și nicidecum ca 
magazii în care se îngră
mădesc diferite obiecte 
nefolositoare sau ca adă
posturi pentru... iepuri, 
păsări sau porumbei

că 
persoane, vecini 

care au astfel

Rezultat 
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1984 :
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Ex. i : :

2, 22, 25.
Ex. a II-

40, 41, 2, 1

Ex. a III
23, 42, 2, 8.

FAZA A
Ex. a IV

35, 2.
Ex. a V, 

44, 40, 29.
Ex. a VI

20, 32, 10.
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Firească, îndreptățită 
mîndria cu care elevii și 
cadrele didactice, deopo
trivă, prezintă noului venit 
școala lor. Pentru că, în- 
tr-adevăr, cei de la Liceu] 
industrial din Călan 
numeroase motive de 
tisfacție.

Pe fondul 
petuoase a 
„Victoria",
și modernul Combinat si
derurgic „Victoria" Călan, 
și, implicit, al creșterii ne
cesarului de forță de mun
că, în anul 1973, în orașul 
de pe Strei a luat ființă 
liceul industrial cu profil 
metalurgic. Deși relativ 
tînără, această școală își 
leagă drumul amplei saie 
afirmări de anul 1981, cînd 
viitorilor siderurgiști ai Că- 
lanului le-a fost pus la 
dispoziție un local nou, mai 
bine spus un complex șco
lar dintre cele mal moder
ne și bine dotate. Iar da
că, așa cum spuneam, ele
vii și cadrele didactice de 
aici se mîndresc cu noua 
lor școală, aceasta este și 
pentru că în cele 25 de 
cabinete și laboratoare. 7 
ateliere școală, o sală de 
sport, un internat cu peste 
150 de locuri, o cantină, o 
bază sportivă în aer liber, 
se află înglobate pasiune, 
dăruire și muncă.

Și, pentru că elevii cla
selor a VIII-a și absolven
ții treptei I de liceu se 
află la ora opțiunilor, vom 
prezenta cîteva dintre po
sibilitățile pe care această

unitate de învățămînt le 
oferă celor ce îi vor păși 
în curînd pragul. în treapta 
I, atît în clasa a IX-a cît 
și în a X-a ființează cîte 
3 clase de metalurgie feroa
să, 3 clase de mecanică ma
șini și utilaje și o clasă de 
electromecanică, iar în 
treapta a H-a cîte o clasă 
din fiecare profil. De ase
menea, o temeinică însu
șire a meseriei se face 
prin școala profesională cu

TINERE, 
TE-AI GiNDIT 
LA VIITOAREA 

MESERIE?

durata de un an și jumă
tate în meseriile de furna- 
list, cocsar. zidar-șamotor, 
turnător și sudor.

Despre calitatea pregăti
rii în vederea examenului 
cel mai obiectiv — pro
ducția — vorbesc elocvent™ 
rezultatele. Am reținut, din 
discuția cu 
Guga. 
dintre 
moții 
ceuiui 
nunte : 
bună, 
fiind 
că, din cele două clase de 
anul cinci, 35 de absolvenți 
au urmat învățămîntul su
perior. Pe Tatiana Sălăjan 
o puteți întîlni aici, în 
combinat, ca subinginer. 
Tot subingineri sînt și Mir-

prof. Silviu 
diriginte al uneia 

clasele primei pro- 
de absolvenți ai li- 
(1978). cîteva amă- 
„A fost o promoție 
buna lor pregătire 
ilustrată de faptul

cea Feldiorean, sau Petru 
Predescu. Pe Dorel Anghe- 
lina îl găsiți mai tot tim
pul in combinat, pregătin- 
du-și lucrarea de stat la 
„Metalurgie". Dar cel mai 
ușor de găsit dintre absol
venții de atunci este Lib- 
ner Robert, profesor de fi
zică aici, coleg cu foștii săi 
dascăli".

Alte confirmări ale ca
lității actului de pregătire 
în această școală am întîl- 
nit în atelierele-școală. a- 
colo unde elevii își însu
șesc primele noțiuni de 
meserie, sub directa indru- 
mare a maiștrilor instruc
tori, unii dintre ei — Ion 
Silaghi, Constantin Jurcă 
—... și ei foști absolvenți 
ai școlii profesionale, li
ceului seral și școlii de 
maiștri de aici, din Căi an. 
Sau în vraful de diplome 
ale elevilor care au ocu
pat locuri fruntașe in con
cursurile pe meserii, faza 
județeană : Victor Paraschi- 
vescu, clasa a Xl-a 

clasa

Săptămîna cultural-edu- 
cativă „Prag de plămă
dire a istoriei românești" 
de la Hațeg, desfășurată 
sub semnul însuflețitor al 
manifestărilor omagiale din 
anul 40 al libertății, s-a 
constituit în cea mai izbu
tită ediție a sa. Prin ine
ditul manifestărilor și e- 
ficiența multor acțiuni, ac
tuala ediție (a IX-a), — 
organizată de Consiliul 
orășenesc de educație po
litică și cultură socialistă 
— a răspuns cu succes 
comenzilor sociale ale eta
pei pe care o parcurgem. 
Acțiunile gen „Tribuna 
ideilor" cu temele „Creș
terea mai puternică a pro
ductivității muncii, factor 
esențial în accelerarea pro
gresului economico-social; 
sarcinile ce revin locuito
rilor orașului pentru înde
plinirea exemplară a o- 
biectivelor Congresului al

Xll-lea al partidului", 
„Progresul tehnic — fac
tor determinant în realiza
rea unei producții de ca
litate superioară și efi
ciență economică sporită" 
realizate 
competent 
Constantin
Gheorghe Resiga, expoziții
le de diferite produse ale 
unităților economice, au 
fost momente de referin
ță ale 
țiunile 
și artistice au fost marca
te de deschiderea „Salo
nului hațegan al cărții", 
de lansarea noului volum 
al scriitorului Valeriu 
Bârgău „Plantele din fe
reastră" (prezentat de prof. 
Dinorel Stănciulescu), de 
simpozioanele și dezbate
rile cinematografice, de 
apreciata seară culturală 
pentru tineret „Vîrstele ti
nereții", de aplaudata „pa-

cu concursul 
al tovarășilor 
Maracu și

festivalului. Ac-
politico-educative

la închi
de-a IX-a 

fio-

radă a modei- realizată 
cu produsele cooperative
lor meșteșugărești „Reteza
tul" și „Hațegana", de 
emoționanta „întîlnire în
tre generații".

Duminică, 
derea celei
ediții a festivalului, 
rul patriotic a dominat în
treaga sări itoare a zilei. 
Deschisă de parada portu
lui și jocului românesc — 
în cîntecul de voie bună 
al fanfarei minerilor din 
Vulcan — sărbătoarea de la 
Hațeg a fost împlinită de 
revărsarea frumuseților ar
tistice ale ansamblurilor 
folclorice „Nedeia" din 
Novaci (Gorj), I.C.S.M. 
Brad, „Bucura" (Hațeg) și 
de formațiile de diferite 
genuri din Călan și ale 
școlilor generale și liceului 
agroindustrial din orașul 
gazdă.

LUCIA LICIU
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transformări radicale au 
survenit în conducerea și 
organizarea producției, ri
dicarea calității articolelor, 
crearea și execuția unul 
număr more de modele. 
S-a început cu cîteva mo
dele simple preluate de la 
alte unități și s-o ajuns, 
în mai puțin de un an, ca 
întreprinderea să trăiască, 
cum se zice, pe picioarele 
ei; să dispună de colecții 
de modele proprii, între 
cele mai bune din centra
la tricotajelor. De la 10 
modele pe trimestru în '79 
s-a ajuns in acest an la 
150 de modele, producția 
netă anuală a crescut cu 
212 Io sută, producția mar
fă cu 192 la sută, produc
ția marfă vîndută și înca
sată cu 220 la sută, pro
ductivitatea muncii cu 190 
la sută, exportul de peste 
patru ori, iar indicatorul 
de calitate a crescut de la 
82 la sută la 98 la sută. 
Producția fizică din primul 
trimestru al anului 1979 se 
realizează astăzi în 10 zi
le. Cifre care, de la sine, 
spun totul. Creșteri de pro
ducție impresionante, cum

opreciau ing. Dumitru Spă
tar u, șeful secției „tricota
je" și confecțiorrerele Elena 
Drăghicescu și Elena Cră
ciun.

Rezultatele obținute se 
datoresc, negreșit, maturi
zării și omogenizării colec
tivului, preocupării perma
nente a consiliului oame
nilor muncii și organizației 
de partid, tuturor lucrători
lor pentru continua ridica
re și perfecționare a nive
lului de pregătire profesio
nală.

La Întreprinderea de tri
cotaje Hunedoara, cele 
peste 950 de lucrătoare se 
străduiesc zi de zi să ma
terializeze exemplar indica
țiile di te de secretarul ge
neral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, cu 
prilejul vizitei de lucru în 
această unitate, din sep
tembrie 1982, privind va
lorificarea superioară a 
materiilor prime și crește
rea necontenită a eficien
ței economice în producție, 
să pună cit mai bine în 
valoare posibilitățile exis
tente, să raporteze noi și 
însemnate succese în mun
că.

ciasa a 
feroasă

credem, 
pentru

si Ti- 
a IX-a 
utilaje 
Voie a.

MIRCEA Dl AC ONU

beriu 
mecanici mașini și
— locurile L Daniel 
clasa a XH-a. Gabriel Po-
ganschi. clasa a Xl-a, e- 
Jectromecanici. Daniel Miș- 
cu, școala profesională, pre
lucrători prin așchiere, Gelu 
C.oană, clasa a X-a. Da
niel Pleșeanu, clasa a Xl-a 
și Angela Stoicoi, 
XII-a, metalurgie
— locurile II.

Argumente care, 
pledează favorabil 
ca elevii să pășească încre
zători pragul Liceului in
dustrial din Călan, această 
școală în care calitatea es
te cuvîntul de ordine ai 
întregii activități desfășu
rate.

>^1*3 «LX Vr/lB "■ Jaf
i Bl

cadrul festivatulul, formația de dansuri populare * cooperativei „Heteaatul" a 
avut o frumoasa prezență. Foto AUREL ANCA

DIVIZIA B 3
Rezultate : C.F.R. Timișoara — Steaua C.R.F. Cluj-Napoca 

3—1 ; C.S.M. Reșița — Minerul Cavnic 3—1 ; Armătura Zalău
— Minerul Motru 4—0; Someșul Satu Mare — Aurul Brad 
0—0; ,,U“ Cluj-Napoca — U.T. Arad — 5—2 ; Minerul Lupeni
— C.F.R. Victoria Caransebeș 5—0; Industria sirmei C. Turzii
— Olimpia Satu Mare 2—0; Rapid Arad — Poli. Timișoara 
9—4; Metalurgistul Cugir — Gloria Reșița 1—0.

MEA=

probabil pentru 
e 1984 : Vremea 
oasă și în ge- 
bilă, cu cerul 
olat, vor cădea 
ploaie, însoțite 

rcări electrice. 
L sufla moderat 

Temperatu- 
e vor fi cuprinse 

12 grade, iar 
ie între 18 și 23 
.Dimineața, izo-

Flori și
Clubul sindicatelor din 

Lupeni a organizat, prin 
cercul său de artă plasti
că „Paleta", o expoziție 
permanentă de pictură și 
grafică. Ineditul acestei 
expoziții stă în aceea că 
este găzduită de magazinul 
— florărie din cartierul 
Bărbăteni. Intri să cum
peri garoafe sau trandafiri 
pentru cei dragi și ochii 
ți se opresc și se delec
tează pe tablouri picta
te cu talent de o serie

pictură
de pîctori-amatorî 
consăcrați 
pe „Apusul de soare' 
lui Adrian Horhoianu, pe 
„Armonie" a Evei Drăgan, 
ori pe creațiile lui Tiberiu 
Halasz, loan Gal, Petre 
Radu, Mihaela Grigoriu, 
Camelia Balint, Ovidiu Le
bădă, Vasile Vașnic, Maria 
Pop, Paraschiva Măran. 
Și te bucuri că arta devine 
tot mai mult un bun pu
blic. (Gheorghe Bozu, co
respondent).

sau
ai Lupeniului, 

al

CLASAMENTUL
1. Poli. Timișoara 34 25 4 5 93—22 54
2. „U“ Cluj-Napoca 34 25 1 8 78—25 51
3. C.S.M. Reșița 34 20 2 12 59—30 42
4. Armâtura Zalău 34 17 3 14 51—45 37
5. U. T. Arad 34 15 5 14 50—49 35
6. Minerul Lupeni 34 14 6 14 44—45 34
7. Aurul Brad 34 15 4 15 41—44 34
8. Olimpia Satu Mare 34 15 3 16 53—45 3S
9. Industria sirmei C. Turzii 34 15 3 16 38—41 33

ie. Minerul Cavnic 34 15 2 17 53—46 32
11. Minerul Motru 34 14 4 16 36—50 32
12. C.FJL Timișoara 3‘ 14 3 17 55—61 31
13. Gloria Reșița 34 14 3 17 34—45 31
14. Metalurgistul Cugir 34 13 5 16 40—61 31
15. C.F.R. Victoria Caransebeș 34 13 3 18 28—67 29
M. Steaua C.F.R. Cluj-N. 34 13 2 19 44—52 26
17. Someșul S. Mare 34 10 4 20 26—54 24
13. Rapid Arad 34 8 5 21 28-69 21

DIVIZIA C8
Rezultate : Minerul Moldova Nouă - Victoria Călan 2—0 :

Dacia Orăștie — Minerul Oravița 1—1 ; Metalul Bocșa — Mi-
nerul Anina 1—0; Mureșul Explorări Deva — Minerul Ghe-
Lari 1—2 ; Constructorul Timișoara — Mecanica Orăștie 8—3 ;
Minerul An moașa — Minerul Paroșeni 5—2 ; Minerul Certej
— U. M. Timișoara 2—1 ; Metalul Oțelu Roșu — Minerul
știința Vulcan 3—0.

CLASAMENTUL
1. Mureșul Explorări Deva 30 16 6 8 53—33 38
2. U. M. Timisoara 30 14 3 13 57—37 31
3. Mecanica Orăștie 30 15 1 14 49—53 31
4. Minerul Paroșeni 30 13 5 12 41—46 31
5. Minerul Mold. Nouă 30 14 2 14 41—40 30
6. Minerul ștllnta Vulcan 30 13 4 13 38—47 30
7. Dacia Orăștie 30 11 7 12 58—50 29
8. Metalul Bocșa 30 13 3 14 40—32 29
9. Minerul Certej 30 13 3 14 48—47 29

10. Minerul Oravița 30 13 3 14 44—44 29
11. Metalul Oțelu Roșu 30 14 1 15 38—40 29
12. Minerul Anina 30 13 3 14 46—48 29
13. Victoria Călan 30 13 3 14 35—37 29
14. Constructorul Timișoara 30 13 3 14 58—62 29
15. Minerul Ghelari 30 12 5 13 35—52 29
16. Minerul Aninoasa 30 11 6 13 32—39 28

a încercat să obțină un re
zultat favorabil pentru a 
scăpa din zona retrogradă
rii. încă din start, gazdele 
atacă și în min. 7 se con
semnează primul gol. Popa 
Petre pornește cu o minge 
de la centru și de la 20 
metri șutează, portarul Mi
ja alunecă și mingea po
posește în plasa porții. 
Scorul este majorat de 
fundașul central Truică la 
un corner executat de Ni- 
chimiș, în min. 27 : 2—0. 
Oaspeții nu pot face față 
atacurilor în trombă ale 
gazdelor și în min. 40 
Voicu driblează doi apă
rători și printr-un șut bom
bă face inutilă intervenția 
portarului: 3—0.

Același aspect el parti
dei și după pauză, Gazdele 
la cîrma jocului înscriu 
încă două goluri. O com
binație frumoasă a atacan- 
tilor de la Minerul, în 
min. 57, cînd Voicu pasează 
în careu și Popa I. Înscrie: 
4—0. Nu trec deeît trei 
minute și scorul este ma
jorat la 5—0 de Cch cag. 
Scorul putea fi mult mai 
mare dacă toate ocaziile 
ar fi fost fructificate.

Minerul Impeni: tixan- 
dru — Căldărar, Dina, 
Truică, Panlilimon (Chi- 
țac — min. 47), Popa I., 
Mușat, Voicu, Sălăgean, 
Popa P., Nichiini.ș (Col- 
eeag — min. 46). <1. Cotes- 
cu, corespondent).

Atletism
Bilanț bogat pentru 
atleții huoedoreni

Superioritatea echipei Mi
nerul nu a fost pusă nici 
o clipă la îndoială, ea do-

Minerul Lupeni —
C.F.R, Caransebeș

5-0 (3-0)
minînd din primul minut 
pînă în min. 90. Totuși, 
echipa C.F.R. Caransebeș

• La Campionatele inter
naționale de atletism ale 
României, desfășurate în 
zilele de 9 și 10 iunie 
a.c. pe stadionul ,j23 Au
gust" din Capitală, atletul 
Petre 
„Jiul" 
portat 
să se 
în cursa de 800 metri.

• Pe același stadion s-au 
desfășurat și fina.ele cam
pionatului republican șco
lar. în cadrul cărora spor
tivii de la C.S.Ș. „Cetate" 
Deva au obținut rezultate 
foarte bune : două locuri I 
— prin Cleopatra Pălăcean, 
la 1 500 și 3 000 metri ; 
două locuri II — prin Szabo

Drăgoescu, de la 
Petroșani, s-a com- 
remarcabil, reușind 

claseze pe locul I

Estera, la săritura in lun
gime și Daniela Mursa, la 
400 rn ; doua ioeuri III — 
prin Monica Lupe, ia 5 km 
marș și Mariana Sulescu, 
la 800 metr. două locuri 
IV — prin Ana Pădurean, 
la 1 500 metri și Dumitru 
Dobre, tot la 1 500 metri.

De sublimat performan
ța Cleopatrei Pălăcean, care 
la 3 000 
un nou 
timpul 
nînd a treia performanță 
mondială la junioare, cate
goria a Il-a.

Alături de sportivi se 
cuvin laude și antrenorilor 
care 
riana Mladm.
nescu, Vasîlica 
Scheible.

metri a realizat 
record național, 

înregistrat însem-

i-au <-egătit: Ma-
Tase Viși- 

și Ort vin
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
ieri, lucrările noului centru civic

inaugurat, ! 
al Capitalei,'

(Urmare din neg. 1)

Reprezentanți ai con- 
structorilor au adresat 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu un călduros bun 
venit pe acest vast șan
tier. ce va conferi o nouă 
și modernă înfățișare celui 
mai puternic centru politic, 
economie, administrativ și 
social-cultural al tării.

Zona Uranus se contu
rează de pe acum ca un 
nou și distinct peisaj urba
nistic. Construcția Casei 
Republicii, a Bulevardului 
Victoria Socialismului, rea
lizarea acestui întreg pro
gram de sistematizare a 
unor mari cartiere consti
tuie obiective îndrăznețe, 
de proporții, ce vor deveni, 
O dată cu materializarea 
lor, o impresionantă măr
turie a capacității de crea
ție, a vocației de con
structor a poporului ro
mân.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului 
și statului sînt invitați în 
fața schițelor de proiect 
ce ilustrează detaliat am
ploarea lucrărilor din a- 
ceastă zonă. De la înălți
mea colinei care oferă o 
largă perspectivă asupra 
zonei în construcție, secre
tarul general al partidului 
examinează amplasamen
tul principalelor edificii 
din acest perimetru, pre
cum și al Bulevardului 
Victoria Socialismului.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului 
și statului sînt invitați 
apoi pe platoul central al 
șantierului Casei Repu
blicii. unde se desfășoară 
în prezența unui mare 
număr de constructori, fes
tivitatea de inaugurare a 
lucrărilor de ridicare a 
acestui monumental edi
ficiu.

în ovațiile și uralele 
asistenței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa

Elena Ceaușescu așează la 
temelia Casei Republicii 
un cilindru de oțel în care 
se află pergamentul ce 
conține un vibrant mesaj, 
mărturie peste veacuri a 
inagurării grandioaselor 
opere urbanistice ce se vor 
înălța aici, în inima Ca
pitalei. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu toarnă pri
mele cantități de beton la 
fundația viitoarei con
strucții. Asistența aplaudă 
îndelung.

Acest memorabil moment 
marchează, totodată, și 
inaugurarea lucrărilor de 
construcție a marelui Bu
levard Victoria Socia
lismului.

Coloana oficială par
curge o parte din traseul 
pe care va fi construit cel 
mai important bulevard al 
Capitalei — Victoria So
cialismului.

Dialogul conducătorului 
partidului și statului cu 
edilii Capitalei continuă 
pe șantierul primului bloc 
din ansamblul de locuințe 
ce va fi înălțat aici. Pe 
tronsonul cuprins între 
Casa Republicii și Piața 
Unirii. magistrala va fi 
flancată de blocuri de 
locuințe. Noile construcții 
vor avea la parter ampla
sate numeroase și moderne 
spații comerciale. Remode- 
larea urbanistică a acestei 
zone are loc în condițiile 
păstrării vechilor monu
mente istorice și de arhi
tectură.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au analizat în
deaproape modul cum Ur
mează să fie transpuse în 
practică proiectele, făcînd 
o serie de recomandări 
specialiștilor cu privire la 
viitoarele construcții.

Vizita prilejuită de 
inaugurarea acestor mari 
lucrări de construcții, o- 
rientările și indicațiile 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu reprezintă o 
nouă și definitorie con
tribuție a secretarului ge
neral al partidului la dez-

voltarea, modernizarea :: 
înfrumusețarea primului 
oraș al țării, la așezarea 
acestuia în rîndul marilor 
metropole europene.

La plecare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa 
Elena Ceaușescu sint salu
tați din nou. cu entuziasm, 
de constructori și miile de 
bu. areșteni prezenți. care 
țin să-și exprime senti- 
m ațele de aleasă prețuire 
și profundă dragoste față 
de conducătorul partidului 
și statului.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au conti
nuat. în cursul după-amie- 
zii. la sediul Comitetului 
Central al partidului, exa
minarea aspectelor privind 
realizarea Casei Republi
cii, a marilor ansambluri 
arhitectonice din acest pe
rimetru al Capitalei.

Prin intermediul unor 
machete și schițe au fost 
prezentate în detaliu am
plasamentele importantelor 
edificii publice ce vor fi 
ridicate în această zonă a 
Capitalei. marile artere 
care o străbat, amenajă
rile prevăzute a fi reali
zate. Casa Republicii, 
construcție monumentală, 
ce va domina întregul an
samblu, va constitui sediul 
Comitetului Central al 
Partidului Comunist Ro
mân, Consiliului de Stat 
și al Guvernului Republi
cii Socialiste România.

Marea piață semicircu
lară dinspre fațada princi
pală a clădirii va fi flan
cată de sediile bibliotecii 
naționale, ale unor mi
nistere și instituții cen
trale. De aici, pornește 
spre Piața Unirii impre
sionantul Bulevard Victo
ria Socialismului, de-a 
lungul căruia se vor înăl
ța moderne construcții de 
locuințe și spații comer
ciale, vor fi plantați pe 
mai multe rînduri arbori 
și vor fi realizate ample 
și odihnitoare spații verzi.

Piața Unirii va căpăta 
o înfățișare nouă, punîn- 
du-se în valoare atît sub

aspect urbanistic, cît și > 
funcțional. Marea arteră J 
continuă peste rîul Dîm- i 
bovjța — ce se va trans- I 
turna el însuși într-o scli- J 
prtoare oglindă de apă | 
«Biată —, încheindu-se în- • 
tr-o altă nouă și modernă I 
piață. in mijlocul căreia ’ 
va fi înălțat monumentul I 
„Victoria Socialismului**. J

Machetele prefigurează I 
grăitor amploarea dense- " 
bită a acestui proiect edi- J 
litar, inițiat de conducă- I 
torul partidului și statului, J 
care va contribui determi- [ 
nant la înfrumusețarea și • 
modernizarea Capitalei I 
noastre, completînd în mod , 
organic, armonios, ca un | 
corolar, întreaga activitate < 
de construcție și sistemati- J 
zare desfășurată în anii I 
socialismului în București • 
și în întreaga țară.

* * *
Documentele de arhivă | 

păstrează imagini ale Bu- . 
cureștiului de acum 40 de | 
ani. De atunci, s-au adu- ’ 
nat, an de an, cincinal de î 
cincinal, imaginile noi ale ’ 
noilor zidiri — platforme I 
industriale, mari edificii ’ 
social-culturale, întregi car- I 
tiere, adevărate orașe noi * 
în Bucureștiul contempo- I 
ran. Este o dovadă eloc- J 
ventă a grijii pe care ■ 
partidul, statul nostru, I 
personal tovarășul Nicolae J 
Ceaușescu o acordă asigu- | 
rării celor mai bune con- • 
diții de viață oamenilor I 
muncii.

Casa Republicii și Bu- I 
levardul Victoria Socialis- J 
mului ale cărei lucrări | 
au fost inaugurate oficial I 
de tovarășul Nicolae J 
Ceaușescu, împreună cu | 
tovarășa Elena Ceaușescu, » 
reprezentate astăzi în lim- | 
bajul specific al schițelor » 
de sistematizare și mache- | 
telor, se vor înscrie, prin , 
măiestria și hărnicia con- | 
structorilor, între cele mai î 
de seamă ctitorii ale epo- | 
cii noastre, mărturie peste • 
timp a muncii pașnice a t 
unui popor liber, stăpîn pe I 
destinul său, constructor a 
eroic al socialismului și I 
comunismului. *

EXPLOATAREA MINIERĂ CERTEJ
ÎNCADREAZĂ DE URGENȚA .

personal muncitor (bărbați) în meseriile :

• muncitori necalificați (bărbați) pentru ca
lificare prin cursuri de scurtă durată în meseria 
de funicularist

• funiculariști

• operatori preparare

• lăcătuși întreținere pentru funicular și uzi
na de preparare.

A
1*1 h

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 îl350, interior 140 sau 

direct la sediul Fermei mixte Șoimuș, telefon 

17046.

SCHIMB DE MESAJE ROMĂNO-CHINEZ
BEIJING 25 (Agerpres). 

— La 25 iunie, din partea 
tovarășului Nicolae 
Ceausescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv 
al G.G al P.C.R., prim 
viceprim-ministru al gu
vernului, au fost transmi
se tovarășilor Hu Yaobang, 
secretar general al G.G. 
al P.G. Chinez, Deng 
Xiaoping, președintele Co
misiei Centrale Consulta
tive a P.C.C., Zhao Ziyang, 
premierul Consiliului de 
Stat, și Li Xiannian, pre
ședintele R.P. Chineze, un 
mesaj de caldă prietenie 
și cele mai bune urări de 
sănătate, fericire și de noi 
succese în activitatea con
sacrată dezvoltării și pros

perității Republicii Popu
lare Chineze.

Din partea conducători- 
•îor chinezi, tovarășului

Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu le-au 
fost adresate un salut cor
dial, tovărășesc și cele mai 
calde urări de sănătate, 
fericire, viață îndelunga
tă și de noi și tot mai 
mari succese în activita
tea neobosită dedicată fău
ririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate și 
înaintării României spre 
comunism, destinderii, păcii 
și colaborării între toate 
țările lumii.

Schimbul de mesaje a 
avut loc cu prilejul întîl- 
nirii tovarășei Ana Mure- 
șan, membru supleant al 
Comitetului Politic Execu
tiv al G.G. al P.C.R., mi
nistrul comerțului interior, 
aflată într-o vizită de 
prietenie în R.P. Chineză, 
cu tovarășul Yao Yilin, 
membru supleant al Birou
lui Politie, membru ■ al se
cretariatului G.G. al P.G. 
Chinez, vicepremier al 
Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze.

■ VARȘOVIA. - Delega
ția Republicii Nicaragua, 
condusă de Daniel Ortega 
Saavedra, membru al Di
recțiunii Naționale a Fron
tului Sandînist de Elibe
rare Națională, coordona
torul Juntei Guvernului de 
Reconstrucție Națională 
din Nicaragua, și-a înche
iat vizita la Varșovia, unde 
a avut convorbiri cu 
Wojciech Jaruzelski, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., 
președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Polone.

■ VIENA. - In oraștil 
austriac Graz s-au deschis 
lucrările celei de-a XXV-a 
sesiuni a Comitetului inter
national pentru cercetări 
spațiale (COSPAR), la care 
iau parte aproximativ 
1 300 de savanți, cercetă
tori și alți specialiști în 
problemele spațiului extra- 
atmosferic, din 40 de țări 
ale lumii. Participanții la 
sesiune examinează diferi
te aspecte ale cooperării 
internaționale în vederea

utilizării în scopuri pașni
ce a spațiului cosmic, în
tre care utilizarea rezulta
telor obținute in cercetările 
asupra Cosmosului în geo
logie, geodezie, oceanogra
fie, meteorologie și agri
cultură.

■ BRUXELLES. - Belgia 
deține între țările Pieței 
comune tristul record al 
celor mai scumpe costuri 
ale construcțiilor și celor 
mai ridicate chirii percepu
te pentru locuințe și tere
nuri. Concomitent, potri
vit statisticilor oficiale, in
dustria construcțiilor tra
versează o gravă perioa
dă de criză, ilustrată între 
altele și de faptul că, în 
ultimii trei ani, numărul 
angajaților în acest sector 
s-a redus cu 25 la sută, 
respectiv cu 60 000 de oa
meni.

s WASHINGTON. - Sin
dicatul american al regi
zorilor de cinema și tele
viziune, care numără 7 000 
de membri, a anunțat că 
va organiza o grevă gene
rală ia 5 iulie pentru a 
protesta împotriva condiții
lor de muncă și de viață, 
care s-au deteriorat con
stant în ultimii ani.
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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.

DECESE’m.ca""
publicitate

V1NZĂBI

• Vind Dacia 1310, break,
cu multiple îmbunătățiri. De
va, telefon 12776, după orele 
16. (1125)

O Vind Dacia 1300, necesită 
reparații. Deva, Horea 170, 
după orele 16. (1131)

• Vind Dacia 1 300, stare
bună. Informații, telefon 957/ 
15277, după orele 16. (C. 16)

ÎNCHIRIERI

• Ofer eu chirie cameră 
mobilată. Deva, telefon 22607.

(1092)

• Colectivul I.P.E.G. Hune
doara—Deva anunță cu dure
re încetarea din viață a co
legului lor de muncă 

Gergely ștefan
Sintem alături de familia 

îndoliată. (1129)

Direcția sanitară a jude
țului Hunedoara regretă 
dispariția prematură, după 
o îndelungată suferință, 
a celui care a fost

Dr. NEGREANU VALERIU 

medic principal obstetri- 
că-ginecologie la Spita
lul municipal Petroșani. 
Transmitem cuvinte de 
mîngiiere pentru fami
lia îndurerată.
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