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ÎN SPIRITUL CUVÎNTĂRII TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
LA PLENARA C.C. AL P.C.R. DIN 21-22 MARTIE A.C.

Munca politico-organizatorică — puternic 
angajată în efortul general pentru 
îndeplinirea sarcinilor anului 1984

Plenara C.C. al P.C.R. 
din 21—22 martie a.e., de
cisiv marcată de cuvînta
rea tovarășului Nicolae 
Ceausescu, a adoptat ho- 
tărîri și măsuri menite să 
asigure propulsarea pe noi 
trepte calitative a între
gului efort național pentru 
transpunerea în viață a 
programelor Congresului al 
Xll-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului de 
edificare a societății so
cialiste multilateral dez
voltate.

Referindu-se la mersul 
nostru înainte în înfăp- 
tuircar politicii generale a 
părtiaulifi,’ tovarășul 
Nicolae "Ceaușescu a subli- 
iniat, în cuvîntarea ros
tită la plenară : „ ...se
poate spune că anul 1983 
a constituit un moment 
important în depășirea u- 
nor contradicții și greu
tăți care s-au manifestat 
în primii doi ani ai ac
tualului cincinal, asigurînd 
astfel condițiile corespun
zătoare pentru intensifica-

Produse livrate 
la export

Oamenii muncii de la 
Întreprinderea „Marmura" 
Simeria acordă o impor
tanță deosebită realizării 
la termen a sarcinilor la 
export, diversificării pro
ducției pentru partenerii 
de peste hotare. In acest 
an, de aici s-au livrat 
beneficiarilor din Ceho
slovacia, Libia și S.U.A, 
peste 7 500 mp piăci mar
mură, 8 900 mp dale mo- 
zaicate și 1 144 tone mar- 
morit (produs nou la 
export, obținut prin

rea activității in toate do
meniile în anii 1984 și 
1985, precum și pentru 
realizarea prevederilor 
planului de dezvoltare e- 
conotnico-socială pe între
gul cincinal".

Rezultatele dobindite în 
dezvoltarea generală a 
patriei demonstrează cu 
puterea de netăgăduit a 
faptelor forța economiei 
noastre, superioritatea o- 
rînduirii socialiste, capa
citatea creatoare a clasei 
muncitoare, a țărănimii, a 
intelectualității. a tutu
ror oamenilor muncii, a 
întregului nostru popor de 
a învinge orice greutăți, 
de a asigura mersul ferm 
înainte al României pe 
calea socialismului și co
munismului.

încheind cel de al trei
lea an al actualului cin
cinal, națiunea noastră, 
condusă cu înțelepciune și 
clarviziune științifică de 
partid, se pregătește ca 
în 1984 să sărbătorească 
cea de-a 40-a aniversare 
a revoluției de eliberare 
socială și națională și cel 
de al XlII-lea Congres al 
partidului cu rezultate de 
prestigiu în toate dome
niile de activitate. Este 
anul ce deschide perspec
tiva valorificării supe
rioare a tot ceea ce am 
acumulat în dezvoltarea 
forțelor de producție, în 
amplificarea și moderniza
rea bazei tehnico-materiale 
a societății, în vederea 
trecerii României în sta
diul de țară mediu dez
voltată, a înfăptuirii exi
gențelor noii calități pe 
toate planurile.

Este anul în care rămîn 
prioritare orientările date

de partid privind crește
rea producției fizice, a 
productivității muncii în 
toate ramurile economiei, 
sporirea mai accentuată 
a producției de cărbune, 
minereuri, energie elec
trică, materiale de con
strucție, ridicarea nivelu
lui tehnic al producției, 
îndeplinirea sarcinilor din 
investiții și la export, rea
lizarea exigențelor noii 
revoluții agrare, reintro
ducerea în circuitul pro
ductiv a materialelor ■ re- 
folosibile, domenii în care 
economia județului Hu
nedoara se află sub sem
nul maximei solicitări.

„Tot ceea ce am reali
zat este, fără îndoială, ro
dul activității clasei mun
citoare, a întregului popor 
— sc relevă în cuvîntarea 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la plenară —, 
dar și al muncii organi
zațiilor de partid, a comu
niștilor care își îndepli
nesc in condiții tot mai 
bune misiunea lor de for
ță politică conducătoare. 
Dar tot așa de adevărat 
este că și lipsurile și mi
nusurile sînt și ele rezul
tatul activității organelor 
și organizațiilor noastre 
de partid". De aceea, se
cretarul general al parti
dului atrage atenția că 
este necesar să tragem 
concluziile și învățămin
tele corespunzătoare și să 
acționăm cu responsabili
tate și fermitate în vede
rea perfecționării continue 
a activității organelor și 
organizațiilor de partid.

De aici, se desprinde 
limpede concluzia că în-

(Continuare in pag. a 2-a)

CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ ’

Operativitate maximă și calitate 
la efectuarea însămînțărilor!

DE LA COMANDAMENTUL JUDEȚEAN PENTRU COORDONAREA 
ACTIVITĂȚII DIN AGRICULTURĂ

în spiritul exigențelor formulate de se
cretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la recenta plenară a 
C.C. al P.C.R., ieri Comandamentul jude
țean pentru coordonarea activității din 
agricultură a analizat stadiul lucrărilor 
agricole din campania de primăvară, sta
bilind totodată o serie de măsuri în ve
derea recuperării restanțelor și obținerii 
în acest an a unor producții agricole -re
cord, care să asigure înfăptuirea în bune 
condiții a obiectivelor din programul de 
autoconducere si autoaprovizionare terito
rială.

RITMURI MAI BUNE LA ÎNSAMlNȚĂRI

• Deoarece se constată unele rămîneri 
în urmă la semănatul plantelor furajere 
și sfeclei de zahăr, precum și la planta
tul cartofilor, este necesar ca în toate 
consiliile unice agroindustriale și unită
țile agricole să fie folosite cu randament 
maxim tractoarele și semănătoriie in ve
derea încheierii grabnice a insămînțări- 
lor pe toate suprafețele planificate; • A- 
tenție deosebită trebuie arordată respec
tării prevederilor planului privind struc

tura culturilor. • Specialiștii din unități 
au datoria să asigure respectarea cu stric
tețe a normelor tehnice stabilite pentru 
fiecare cultură, să nu admită abateri de 
la densitățile prevăzute și să fie înche
iate perfect toate tarlalele însămînțate.
• Există condiții ca prin folosirea la în
treaga capacitate a utilajelor din dotarea 
S.M.A. plantatul cartofilor să fie încheiat 
în cel mult 12 zile bune de lucru în cîmp.
• Semănatul să fie efectuat numai în te
renuri bine pregătite și fertilizate. • Con
comitent vor fi impulsionate pregătirile 
în vederea trecerii la însămințarea po
rumbului. • în fiecare localitate, indife
rent de deținători, întreaga suprafață de 
pămînt trebuie să fie folosită în scopul 
sporirii producției agricole.

ACȚIUNI DE AMPLOARE 
PE PAJIȘTILE NATURALE

• Pentru valorificarea deplină a poten
țialului pajiștilor naturale, organizațiile 
<le partid, consiliile populare și conduce-

(Continuare in pag. a 2-a)

I.P.L. Deva, secția de mobilier Hațeg. Echipa de tâmplari montatori, condusă de Con
stantin Balica, execută lucrări de bună calitate.

„SÂPTĂMINA 
POMICULTURII"

In perioada 25-31 mar
tie, in întreaga țară se 
desfășoară „Săptămina 
pomicultura1'. In această 
perioadă se execută nu
meroase acțiuni menite 
să asigure valorificarea 
superioară a întregului 
potențial pomicol, cum 
sînt lucrările de îngrijire 
a livezilor, plantarea de 
pomi, fertilizarea livezilor, 
aplicarea tratamentelor 
I tosan'tare etc.

Cetățenii din județul 
nostru, toți pomicultorii 
sînt chemați să participe 
efectiv la real:zarea a- 
cestor lucrări.

AU ÎNDEPLINIT PLANUL Șl ANGAJAMENTUL 
PE PRIMUL TRIMESTRU AL ANULUI

Minerii de la Dîlja își 
îndeplinesc ritmic preve
derile de plan la extrac
ția de cărbune, înregis- 
trind chiar frumoase de
pășiri. Cele mai bune rea
lizări, de la începutul a- 
nului, le înregistrează co
lectivul sectorului III, cu 
un spor de producție de 
peste 7 000 tone, ceea ce 
înseamnă depășirea sar
cinilor de plan și a an
gajamentului asumat în 
întrecerea socialistă pen
tru această perioadă.

La baza acestor fru
moase succese stau buna

organizare a lucrului pe 
brigăzi și schimburi, fo
losirea judicioasă a utila
jelor și instalațiilor din 
dotare, aprovizionarea rit
mică a fronturilor de lu
cru cu materialele nece
sare. Cu producții mai 
mari peste plan se situ
ează brigăzile conduse de 
Valerian Maxim (plus 
2 500 tone cărbune), Ni
colae Toina (plus 1 500 to
ne), Nicolae Coztna (plus 
1000 tone), Laurențiu Bur
jui (plus 800 tont»), Gheor- 
ghe Cercel (plus 500 to
ne). (Petru Găină, cores
pondent).

creșterea gradului de va
lorificare a materiei pri
me), planul valoric afe
rent perioadei fiind de
pășit cu 298 000 lei. De 
remarcat că toate con
tractele primului trimes
tru au fost finalizate în 
bune condiții calitative.

Realizări 
ale feroviarilor

Colectivul de muncă al 
Stației C.F. Hunedoara, 
puternic mobilizat pentru 
a obține realizări bune în 
producție, raportează fru
moase depășiri la prin
cipalii indicatori de plan. 
Astfel, în perioada trecu
tă de la începutul anului 
și pînă în prezent, fero
viarii hunedoreni și-au 
îndeplinit planul la tone 
mărfuri expediate în pro
porție de 103 la sută, au 
îmbunătățit media de 
staționare a vagoanelor 
cu 2 la sută, iar regula
ritatea circulației și sar
cina statică au fost rea
lizate conform grafice
lor zilnice. (Stelian Dena, 
corespondent).

în subteran
— Faptele sînt edifica

toare : la Exploatarea mi
nieră Glielari se înregis
trează o economie la con
sumul de energie electri
că, pe perioada trecută de 
la începutul anului, de 91 
MWh, la Secția minieră 
Teliuc — 42 MWh, la 
cariera Crăciuneasa — 17 
MWh. Toate celelalte sub
unități ale întreprinderii 
miniere Hunedoara se în
cadrează în cotele de e- 
nergie repartizate. Pe în
treprindere, economia de 
energie „la zi“ se ridică 
la peste 220 MWh. Cum 
ați reușit să obțineți a- 
ceste frumoase realizări, 
tovarășe ing. Gheorghe Ne- 
da, șef al serviciului 
mecano-energetic pe uni
tate ?

— Prin măsurile luate 
zi de zi, ceas de' ceas, la 
fiecare loc de muncă, prin 
respectarea strictă a pro
gramelor de funcționare a 
utilajelor șl instalațiilor din 
subunități, pirn cordo
narea atentă și urmărirea

și la suprafață, kilowații — gospodăriți cu chibzuință
continuă din partea co
misiei energetice a între
prinderii a modului în 
care consumatorii respec
tă repartițiile de energie 
alocate, printr-o bună gos
podărire a fiecărui kilo
watt.

— în subteran ce s-a în
treprins în vederea redu
cerii consumului de ener
gie ?

CUCDGIA CI CPTDIPĂ SÂ womkem ctr mai multă!LIlLllulA LLLU I tlluA s.o economisim pe toate căile *

— Măsurile luate eu fost 
bine gîndite, nu afectează 
producția. în perioada cînd 
sistemul energetic era in
tens solicitat am alimen
tat orizonturile cu aer com
primat cite 3 ore pc 
schimb, în funcție de lu
crările ce trebuiau execu
tate. în restul timpului 
s^au realizat alte lucrări 
care nu necesitau consu
muri de aer comprimat: 
armare, rambleieri, aprovi

zionări cu materiale. Mai 
greu, dar ne-am descurcat 
și cu planul fizic de mi-

I.M. HUNEDOARA

nereu extras. în prezent, 
la Ghelari și Teliuc s-a 
instalat o disciplină fermă 
în subteran în privința 

respectării programului 
orar de funcționare a 
instalațiilor, 
rii cunosc, 
stația de. 
funcționează 
orele 8,30 și 

Toți lucrăto- 
de pildă, că 
compresoare 

numai între 
14,00. Prin

urmare, minerii știu ce au 
de făcut, cum să-și orga
nizeze munca. încă se mai
pot face economii de kilo
wați la transportul cu 
benzi, cel pe orizontală — 
cu locomotive electrice, la 

stațiile de pompe. La tona 
de minereu extras avem un 
consum specific de ener
gie electrică de 19 kWh 
și noi realizăm 18,9 kWh. 
Ne încadrăm, de altfel, 
în consumurile stabilite 
și la dolomită extrasă și 
prelucrată, la talc, la mi
nereu de fier prelucrat la 
excavații și deschideri.

— Dar la suprafață...

— La uzina de prepa
rare, din decembrie anul 
trecut, am pus în func
țiune o instalație de re
cuperare a metalului din 
iazul vechi, care are o pu
tere instalată de circa 600 
kW. De atunci, ca este 
exploatată doar pe baza 
economiilor realizate la 
nivel de întreprindere. 
Consumurile netehnologice 
au fost diminuate cu peste 
50 la sută. La toate utila

jele s-a introdus ilumina
tul local, numărul corpu
rilor și puterea becurilor 
a fost redusă.

— Preocupări de viitor ?
— Intenționăm să punem 

în funcțiune, la secția de 
întreținere și reparații me
canice Teliuc, un cuptor 
de topit oțel prin induc
ție, căruia să-i asigurăm 
un consum lunar de cel 
puțin 100 MW. Numai din 
economiile obținute la ni
vel de întreprindere.

— Și veți putea ?
— Dacă anul trecut am 

economisit, față de re
partiție, 2 000 MWh. in 
1984 sperăm să facem cel 
puțin 1000. Pentru că mai 
sînt rezerve: avem în 
vedere reducerea utilaje
lor care nu se mai do
vedesc utile fluxurilor și 
proceselor tehnologice, în 
funcție de evoluția lucră
rilor miniere, încărcarea 
instalațiilor la capacitate, 
evitarea mersului lor în 
gol, alte măsuri. ,

LIVIU BRA1CA



Cunoașterea hotărîrilor și legilor, premisă 
a unei activități conștiente, angajante

— Ce loc ocupă activi
tatea de cunoaștere de că
tre toți oamenii muncii a 
hotărîrilor de partid și a 
legilor țării în munca or
ganizației orășenești de 
partid Orâștie ? întreba
rea am adresat-o tovară
șului Virgil Crăciun, se
cretar al comitetului oră
șenesc de partid.

— Pornim de la faptul 
că oamenii trebuie să par
ticipe conștient la vasta 
operă constructivă condu
să de partid, iar conștien
tizarea începe cu stăpî- 
nirea temeinică a politicii 
partidului, a hotărîrilor 
elaborate, precum și a le
gilor țării — cadru de 
manifestare a competen
ței, răspunderii și iniția
tivei fiecărui om. Folosim 
o gamă largă de forme și 
mijloace menite să înar
meze cu cunoașterea a- 
cestor documente In primul 
rind a membrilor organe
lor de partid — instruirile 
lunare, dezbateri, semina
rizări etc.

La rândul lor comitetele 
de partid din Întreprinde
rile mecanică, chimică, 
„Vidra", U. F. E. T. și 

Munca politico-organizatorică
(Urmare din pag. I)

treaga muncă politico-or
ganizatorică desfășurată de 
organizațiile de partid tre
buie să fie orientată spre 
unirea eforturilor tuturor 
oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, 
pentru transpunerea în 
viață a obiectivelor adop
tate de Congresul al XII- 
lea și Conferința Națio
nală ale partidului, a sar
cinilor ce definesc speci
ficul etapei constructive 
ce o traversăm.

Afirmarea rolului con
ducător al partidului re
prezintă o cerință vitală 
care trebuie să caracteri
zeze toate organele și or
ganizațiile de partid, în
treaga activitate a comu
niștilor. în acest sens este 
decisivă maturitatea, per

CAMPANIA AGRICOLA DE PRIMĂVARĂ

Operativitate maximă și calitate 
la efectuarea însămînțărilor!

luția culturilor și, în raport de necesi
tăți, să se intervină pentru combaterea 
bolilor și a dăunătorilor.

SARCINI DE MARE RĂSPUNDERE 
LN SECTORUL ZOOTEHNIC

• In Secare fermă zootehnică să existe 
grijă deosebită pentru furajarea și îngri- 
ftrea întregului efectiv de animale, pină 
la scoaterea acestora ia păsunat, astfel 
indt să Se înlăturate orice pierderi prin 
mortalități, e Trebuie folosite și gospo
dărite eficient toate resursele de furaje, 
organizîndu-se prepararea nutrețurilor 
grosiere și întrajutorarea unităților cu 
deficit a Atenție maximă se va acorda 
Stărilor și îngrijirii produșilor obținuți 
pentru a nu înregistra pierderi și a ri
dica procentul de natalitate la fiecare 
specie. • Să fie urmărită îndeaproape, in 
fiecare unitate îndeplinirea planului de 
monte, iar sacrificările de animale se vor 
face numai la greutățile stabilite.

• în toate localitățile să se acționeze 
energic pentru realizarea obiectivelor din 
Programul unic, pentru impulsionarea ac
țiunilor de contractare și preluare la fon
dul de stat a produselor agroalimentare. 
• în fiecare unitate agricolă trebuie gos
podărite fondurile materiale și bănești 
aflate Ia dispoziție, la realizarea investi
țiilor, utilizind pe scară mai largă tot 
ceea ce oferă resursele locale. • întări
rea ordinii și disciplinei, a răspunderii 
tuturor cadrelor față de soarta produc
ției agricole reprezintă o cerință de primă 
însemnătate pentru valorificarea întregu
lui potențial uman și material de care 
dispune agricultura județului nostru.

(Urmare din pag, 1)

rile unităților agricole au sarcina să asi
gure mobilizarea tuturor forțelor de ia 
sate la curățarea, suprainsămințarea ți 
fertilizarea pășunilor și finețelor naturala.
• Întregul volum de lucrări pentru creș
terea producției de iarbă și fin să fie rea
lizate pină la data de 15 aprilie ax, fă- 
cînd totodată o recepție exigentă asupra 
calității acțiunilor, astfel incit să se îm
bunătățească radical situația bazei fu
rajere.

IN POMICULTURA
SA FIE URGENTATE LUCRĂRILE

e O dată cu urgentarea lucrărilor de 
sezon în livezi — tăieri, fertilizări, stro
piri, lucrările solului —, se impune să 
fie completate toate golurile existente. • 
Este necesar să fie plantați cit mai mulți 
pomi pe terenurile de lingă case, orga- 
nizînd acțiuni largi in acest scop în fie
care localitate, • De asemenea, la gospo
dăriile populației să fie extins mai mult 
și plantatul căpșunilor.

URGENȚE IN LEGUMICULTURA

• în fiecare unitate trebuie respectat 
cu rigurozitate planul stabilit pe culturi.
• în timpul cel mai scurt să fie terminat 
semănatul rădăcinoaselor. • Spațiile din 
sere și solarii trebuie folosite intensiv, 
pentru a produce cantități sporite de ră
saduri, inclusiv pentru gospodăriile popu
lației. • O preocupare deosebită să exis
te pentru udarea prin orice mijloace a 
tuturor suprafețelor aflate în apropierea 
resurselor de apă. • Să fie urmărită evo

IJS.C.I.P. prin întîlnirile 
și adunările cu activele, 
plenare și adunări gene
rale, prin învățămîntul po
litico-ideologic, formele 
activității de propagandă, 
ale muncii politice de 
masă au asigurat cunoaș
terea obiectivelor concre
te ,ce revin, colectivelor de 
muncă din hotărârile și 
legile apărute, precum și 
modalitățile transpunerii 
lor in viață.

— Ce alte mijloace și 
forme sînt folosite pentru 
ca hotăririle și legile să 
fie bine cunoscute de că
tre toți oamenii muncii?

— Avem in vedere o 
gamă măi largă de forme 
și mijloace. Mă refer la 
difuzarea hotărârilor și 
măsurilor organelor su
perioare și proprii către 
toate organizațiile de 
partid, de masă și obștești. 
S-a luat, de asemenea, mă
sura ca organele de stat, 
consiliul popular, condu
cerile unităților economice, 
de masă și obștești să fo
losească toate categoriile 
de adunări, instruiri, In- 
tflniri ale deptttaților, pro
paganda juridică, tribuna 

severența și iscusința cu 
care trebuie să se ac
ționeze pentru aplicarea 
in practică a programelor 
adoptate, de către flecare 
organizație municipală, o- 
rășenească, comunală, de 
fiecare organizație de ba
ză a partidului. Aici este 
locul de largă și puterni
că manifestare a exigențe
lor formulate de secreta
rul general al partidului 
la Consfătuirea de lucru 
de la Mangalia, din august 
1983, între care un Ioc 
central trebuie să-l ocupe 
înalta răspundere revolu
ționară în muncă, spiri
tul de ordine și disciplină 
la toate locurile de mun
că, dăruire totală în opera 
de făurire a socialismului 
șl comunismului, înaltă 
exigență față de tot ce 
facem. 

democrației etc. pentru 
ca fiecare hotărâre și lege 
nou apărută să fie dez
bătută, stabilindu-se și mo
dalitățile de traducere în 
viață a prevederilor lor. 
Pe de altă parte urmărim 
ca în planurile de muncă 
ale organelor de partid, de 
stat, economice, de masă 
și obștești, analizele să por
nească de la obiectivele și 
prevederile cuprinse în 
hotărâri și legi. De curând, 
au fost revăzute, comple
tate și instruite colecti
vele pentru urmărirea a- 
plicării hotărîrilor, s-a re
actualizat și îmbunătățit 
sistemul unitar de eviden
ță și urmărire a modului 
în care se aplică hotărâ
rile.

— Schițați, tovarășe se
cretar, și cum se lucrează 
din acest punct de vedere 
la nivelul organizațiilor 
de partid.

— Organele ți organiza
țiile de partid au intensi
ficat și diversificat mun
ca poiitico-educativă pen
tru cunoașterea hotărârilor 
de partid și legilor țării. 
Trimestrial stat organiza
te dezbateri pe probleme

Urina ie preparare a E.M. Dera. Aspect de la moara ewbBe. :

DIALOG

ale educației moral-ceta- 
țenești, factorii cu atri
buții educative asigurând 
dezbaterea cu colectivele 
de oameni ai muncii, cu 
toți cetățenii a hotărârilor 
și măsurilor adoptate la 
nivel central, județean sau 
local. De asemenea, a fost 
constituit colectivul pen
tru educația juridică. în 
același scop sînt folosite 
învățămîntul politico-ideo
logic, propaganda vizuală 
și auditivă, munca de la 
om la om, consultații, ex
puneri, mese rotunde, pre
cum și alte forme și mij
loace. — •

în același context, amin
tesc că o recentă analiză 
asupra acestui domeniu 
întreprinsă de secretaria
tul comitetului orășenesc 
de partid a adoptat măsuri 
care să asigure îmbunătă
țirea activității, creșterea 
funcționalității mijloace
lor și modalităților pe care 
le folosim, urmărindu-se 
în mod mai sistematic 
transpunerea în viață a 
hotărârilor de partid și le
gilor țării.

CORNEL ARMEANU

CITITORII
La sesizarea dumneavoastră, 
adresată ziarului, răspund:

• IJ.T.L : găsește înte
meiată sesizarea tovarășe 
Sofohri W'helm tfcn Hune- 
doora. dor o motivează 
prin aceea că La orele de 
wrf, in Hunedoara, se a- 
cordă prioritate transpor
tului ia și de la locui de 
muncă. Nu împărtășim a- 
cecstc motwaț ie. IJ.T.L. 
este organizator de trans
port în comun urban și in 
condițiile actuale are posi
bilitatea s-o facă mai bine,

• G.I.G.C.L. Dacă ne 
orientăm după răspc -, to
varășe Dumitru Cheli din 
Ghelari, atît problema îm
bunătățirii combustibilului 
pentru încălzire, cit și cea 
a apei calde au fost re
zolvate. Să ne mai scrieți 
dacă nu-i așa.

Problema ridicată de dv., 
tovarășe Miron Harga din 
Vața urmează să se re
zolve prin sporirea randa
mentului centralei termice 
in acest an și prin exi
gență moi mare față de 
furnizorul de combustibil.

In cazul d”., tovarășe 
Aurel Ada (dacă intr-ade
văr așa vă numiți), sîn- 
tem informați că G.I.GXX. 
a dispus o dată conducerii 
l.G.C.L. Hunedoara să facă 
remedierile pe care le re
clamați la imobilul ir. cau
ză. Dar pentru că aminti

o SCHIMB DE EXPE
RIENȚA. In organizarea Co
mitetului județean de cul
tură și educație socialistă 
și a Centrului județean de 
îndrumare a creației popu
lare și a mișcării artistice 
de masă, duminică a avut 
lac, la Brad, un fructuos 
schimb de experiență. Re
prezentanți ai cenaclurilor 
literare „Panait Istrati" al 
Văii Jiului-Petroșani, „Flori 
de mină“ Uricani, „Orfeu“ 
Vulcan, „Venus" Petrila, 
„Sar mi s“ Hațeg, „Ritmuri" 
Deva, „Flacăra" și „Lucian 
Blaga" Hunedoara, „Radu 
Stanca "Că'an, „Orizont* * 
Vața de Jos s-au îrutîlniit în- 
tr-o ședință de lucru cu 
colegii din cenaclul „Geor
ge Coșbuc" Brad, care s-a 
dovedit deosebit de utilă. 
A urmat un emoționant pe
lerinaj la Sanctuarul nea
mului de la Jebea, unde 
prof. loan Sicoe a relevat 
personalitatea moților în 
istoria poporului nostru, cu 
accent pe răscoala condu
să de Horia, Cloșca și Cri- 
șan, iar moș Toader Dra- 
goșa a întregit plăcut îh- 
Klnirea cu legende culese 
din popor privind marea 
ridicare la lupta de acum 
două secole. Schimbul de 
experiență s-a încheiat la 
Brad, unde s-a desfășurat 
un număr special al revis
tei cu public „Agora".

ta conducere nu s-a con
format, G.l.G.C.L. a dispus 
încă o dată același lucru. 
După părerea noastră asta 
se numește neexecutarea 
unei dispoziții a organului 
superior și nu trebuie tra
tată cu... dispoziție la dis
poziție, ci ceva mai dras
tic. Un alt termen de re
zolvare parțială a proble
mei ar fi la 30 martie. 
Să vedem.

• C.P.A.D.M. Deva gă- 
s; re întemeiată sesizarea 
dv., stimate cetățean care 
scrieți „în numele mai 
multor locuitori ai Devei" 
și, în consecință, de la a- 
ceastă dată magazinul 
„Plafar" are o gestionară 
nouă. Gestionara s-a
chimbat deci, sperăm că 

și obiceiurile rele au fost 
înlocuite cu o servire mai 
bună.

• Inspectoratul comercial 
de stat confirmă existența 
ilegalităților comise la ma
gazinul 78 Săulești de că
tre gestionara Barb luliana 
și ne informează că ges
tionara i-'corectă este cer
cetată de organele de 
stat pentru vînzare cu su- 
prapreț șt falsificarea ac
telor.

• Miliția județului Hu
nedoara a înaintat cazul 
prezentat de dv„ tovarășe

O CINEFOTOCLUBURILE 
- Tn DEZBATERE. Casa de 
cultură din Deva a găzduit, 
duminică, o consfătuire a 
cinefotocluburilor în cadrul 
căreia a fost analizată ac
tivitatea acesteia în ediția 
precedentă a Festivalului 
național „Cîntarea Româ
niei*.  Au participat mem
bri oi cinefotocluburilor 
„S.de:urg'stul*  Hunedoara, 
„Getusa~ Deva, a Ciobului 
muncitoresc An.noasa, „Mu- 
seion" și ai Casei de cul
tură Orâștie.

© „DRAG MIE C1NTE- 
CUL Șl JOCUL" a fost titlu! 
spectacolului susținut de 
ansamblul folcloric „Mure
șul*  ai Căminului cultural 
din lua în fața publicului 
din iocaliiate. Taraful, so
liștii vocali, formația de 

dansuri au fost îndelung 
răsplătite de aplauzele 
spectatorilor. (J. Miron, co
respondent).

© ȘTAFETA „CĂU
TĂTORII DE COMORI", 
manifestare desfășu
rată în cadrul fazei de 
masă a Festivalului națio
nal „Cîntarea României" a 
prilejuit în comuna Șoimuș 
— satele Sulighete și For- 
nădia — spectacole ale for
mațiilor de muzică și dan
suri populare și ale soliș
tilor vocali și instrumentiști 
din rîndul cărora s-au de
tașat Liliana Tomesc, Remus 
Negrilă, Ion Popa, Mariana 
Manganu, Petrică lacob ș.a.

© RECITAL LA DOUA 
CHITARE. Sala mare a Ca
sei de cultură din Deva a 
găzduit, pentru prima oară, 
un recital la două chitare, 
prilej creat de Filarmonica 
de stat din Timișoara, sub 
a cărei patronare s-a des
fășurat în țara noastră tur
neul de spectacole susținut 
de Arturo Tallini și Vincen
zo di Benedetto (Italia).

Deși tineri, cei doi inter
pret au oferit cărți de vizi
tă demne de interes: lau- 
reați ai mai multor con
cursuri (Lecee, Parma, Shes- 
sa etc.), au dobindit dis
tincții de maximă importan
ță - Marele premiu al con
cursului de la Livorno — 
1978 (A. Tallini) și Marele 
premiu „Nicolo Fago" — 
Taranto 1983 (V. di Be
nedetto). Așteptăm ca o 
dată cu revenirea lor în ța
ră, ca invitați ai „Festiva
lului muzicii timișorene" 
(luna mai ax.), să avem 
din nou plăcerea de a le 
admira arta interpretativă. 
(Prof. Ana Fodor).
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© 1NTÎLNIRE PE TEME 
ȘTIINȚIFICE. Biblioteca o- 
rășenească Brad, în cola
borare cu Consiliul unic a- 
groindustrial de stat și co
operatist, a organizat, în 
cadrul clubului inginerilor 
și tehnicienilor o întîlnire a 
specialiștilor din agricultu
ra zonei Bradului cu prof, 
univ. dr. Nestor Lupei. 
De asemenea, în cadrul rn- 
tUniril s-c purtat un viu 
dialog pe marginea lucră
rilor publicate de prof, 
univ. dr. Nestor Lupei — 
„Biosfera" și „Echilibre și 
dezechilibre în biosferă".
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Nuțu Dumitru de la Brazi, 
miliției orașului Nădlac, 
de unde veți primi răs
punsul.

• întreprinderea de trans
porturi auto constată că 
greșeala cu tichetul de 
abonament aparține auto- 
gorii Orâștie și a anulat 
procesul verbal de contra
venție încheiat de organe
le de control împotriva 
dv., tovarășe Oancea Va
lentin. Dumnealor cu gre
șeala, dumneavoastră cu 
umblatul pe drumuri și la 
urmă un frumos „pardon". 
Nu așa, tovarăși din con
ducerea I.T.A. care ați 
semnat răspunsul; cine a 
greșit și ce a plătit pen
tru greșeala lui ? Ați omis 
să ne restituiți scrisoarea,

• C.P.A.D.M. Orâștie a 
făcut o cercetare „model" 
la sesizarea dv. privind ser
virea preferențială, tovară
șe Munteanu Dorel. A luat 
declarație de la vînzătoa- 
re car- spune, sub sem
nătură, că n-a vîndut pre
ferențial, a luat declarație 
de Ia persoana care a fost 
servită preferențial și care, 
de asemenea, sub semnă
tură, jură că n-a fost ser
vită astfel și v-a mai luat 
și dv. o declarație în care 
reafirmați cele scrise nouă. 
Le-a pus cap îa cap și o 
tras concluzia că... n-aveți 
dreptate. E bună, nu ? 
Ca glumă. Renunțați la 
asemenea «glume", tovarăși 
din conducerea C.P.A.D.M. 
Orâștie. De unde nu-i foc 
nu iese fum. Ce ar fi fost, 
de pildă, dacă vă puneați 
•întrebarea : nu cumva la 
centrul de pîine respectiv 
Intră produse și pe altă 
cale decît cu acte î
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Cronica etapei
• Du minică a început și 

returul campionatului divi
ziei C. In prima etapă, e- 
chipele hunedorene ou ob
ținut rezultate aproape scon
tate. Doar egalul Minerului 
Știința Vulcan la U.M.T. 
trece de limita normalului 
scontat, fiind o surpriză 
ce demonstrează că forma
ția din Vulcan pare hotă- 
rîtă să abandoneze zona 
periculoasă a clasamentului, 
li dorim deplin succes. 
Dacia Orăștie a ținut să 
confirme chiar din prima 
etapă, surprinzîndu-și pro
priii suporteri, atît cu jocul 
bun practicat cit și cu sco
rul administrat Minerului 
Ghelari. In rest rezultate 
normale... Inclusiv la Deva, 
unde Mureșul Explorări a 
evoluat lungi perioade de 
timp ca o divizionară B.,. 
Jocul echipei devene a fost 
și un mic cadou oferit de 
jucători antrenorului Ladis- 
lau Vlad, care duminică, 
la... redebutul oficial ca an
trenor la Deva, a împlinit 
o vîrstă respectabilă, 54 de 
ani, dar are încă o inimă 
tînără plină.,, de fotbal. 
Devenii joacă un fotbal cu
rat, cu trasee precise și 
bine însușite ale mingii și 
jucătorilor, evidențiind și ca
lități individuale remarca
bile — Tirchinici, Bucur, Ștef, 
Preda, Fogoroși, Vidican (ul
timii doi deși nerefăcuți după 
accidentări anterioare), Olo- 
șutean, Vălășutean, M. Ma
rian.

• In divizia B, Minerul 
Lupeni a înregistrat un re
zultat puțin obișnuit în fot
bal : 4—5 la C.F.R. Ti m ișca* 
ra. Ce meci a fost acela 
cu 9 goluri, ce înfrîngere 
dureroasă înscriind, totuși, 
4 goluri în deplasare ! ? I 
Numai fotbalul poate răs
punde la întrebări fără răs
puns... Oricum, felicitări 
elevilor lui Petre Libardi,

Cu o formație remaniată, 
Aurul Brad a revenit pe lo
cul 4. învinsa sa în etapa 
trecută, la Cluj, Steaua 
C.F.R., o remizat la Cugir, 
acolo unde Aurul a luat 
două goluri. Ce să mai crezi 
și din acest joc al rezulta
telor ? Cugirul e moi bună 
ca Aurul, aceasta mai bună 
ca Steaua C.F.R., iar ultima 
mai bună ca echipa bră- 
deană ? I Fotbal...

• In seria Valea Mureșu
lui a campionatului jude
țean, C.F.R. Simeria s-a 
întors la fostul ei antrenor, 
Liviu Adam. Sau acesta la 
fosta sa echipă. Împreună 
vor forța „C“-ul dacă Mi
nerul Uricani va permite, la 
bairaj.

NICOLAE STANCIU

Prezentînd în teren o 
formație inedită, fără cîți- 
va titulari — Buciuman, 
Lăcătuș, Gălușcă, Giurgiu, 
Nan, Dumitreasă, Ștefă- 
nescu și, parțial, Costar — 
echipa locală, pregătită 
de Mihai Toth și Gheorghe 
Petrișor, a obținut o fru
moasă și meritată victorie 
cu 2—0, rodul muncii și 
dăruirii în teren a tuturor 
în fața unei echipe — 
C.F.R. Caransebeș..*—veni
tă la Brad să-și vîndă 
scump pielea, după ustu
rătorul eșec din etapa tre
cută.

După un început mai 
echilibrat brădenii s-au 
încălzit, punînd stăpînire 
totală pe joc, iar în cîte- 
va acțiuni cînd s-au și 
desprins de adversar au 
pus în dificultate apăra
rea ceferistă. In min. 43, 
centrarea lui Petrișor a 
fost reluată fulgerător de 
Merlă în plasa porții, 
aducînd astfel un gol pe 
deplin meritat și așteptat.

în cea de a doua parte 
a partidei, tot aceeași fi
zionomie a jocului : ata
curi prelungite ale local
nicilor printr-o apărare 
supraaglomerată, urmate 
de cîteva contraatacuri pe
riculoase ale oaspeților.

AURUL BRAD—
C.F.R. CARANSEBEȘ 

2-0 (1-0)
Dar în min. 55, s-a derulat 
o acțiune spectaculoasă 
pe partea dreaptă, de unde 
Petrișor a pasat mingea 
la Dudaș, șutul-centrare 
al acestuia a fost respins 
cu dificultate de portar j 
Ormenișan a lăsat balonul 
să „curgă" la Merlă, care 
a majorat scorul printr-un 
șut imparabil. Pînă în fi
nal am consemnat alte 
cîteva ocazii favorabile la 
poarta adversă ; cea a lui 
Ciontoș fiind reținută cu 
dificultate de portar pe 
linia porții, dar și cîteva 
emoții la poarta lui Ru- 
disuli, cînd oaspeții au 
ieșit la joc, după primirea 
celui de-al doilea gol.

Duminică urmează un 
mare și dificil examen : 
întîlnirea cu C.S.M. Reșița 
— pentru care localnicii 
trebuie să se pregătească 
foarte serios, pentru a ob
ține un frumos succes care 
să le consolideze locul 4 
în clasament.

A arbitrat foarte bine 
Dinu Drăcea (Craiova).

Aurul : Rudisuli — Du
daș, Prigore, Faur, Țînță- 
reanu (min. 65 — Costar), 
Ciontoș, Merlă, Micu, Pe
trișor, Qrmenișan (min. 
77 — Almășan), Tirchineci. 
(Al. Jurca, corespondent).

Finala județeană a concursului

EDIȚIA Ai! a-1984

Inițiat cu scopul depistă
rii și selectării timpurii a 
celor mai talentați mici 
șahiști, concursul „Memo
rialul Carol Drozd" ți-a 
desemnat laureații celei 
de-a doua ediții.

Organizat de Consiliul 
județean al Organizației 
pionierilor, Inspectoratul 
școlar județean ți redacția 
ziarului „Drumul socialis
mului" — cu sprijinul 
C.J.E.F.S., concursul a reu
nit la startul întrecerilor

„Memorialul Carol Drozd“
de masă - in etapele pe 
unități școlare și locale - 
sute de participant. Dintre 
aceștia, cei mai buni (peste 
50) — categoriile 9—10 fi 
11-12 ani băieți ți fete — 
s-ou aflat âmbătă în fina
lele județene, desfășurate 
la Sala sporturilor din De
va. In urma unor dispute 
interesante, pasionante, pri
mele trei locuri. Ia cele 
două categorii de vîrstă au 
lost ocupate de : ■ Mihaela 
Nandrea (Șc. gen. 4 Pe
troșani) ți loan Scorei (Șc. 
gen. nr. 6 Petroșani) — 
locul I; Luminița Ivașcu 
(Șc. gen. 1 Hațeg) și Fel- 
meri Csaba (Șc. gen. 3 
Deva) — locul 2 ; Adrian

Deacu (Șc. gen. 3 Luperși)^ 
și Codruț Cordea (Șc. gen. 
6 Petrila) - locul 3, 
la coleg. 9-10 ani; ■ 
Marieta Burghel (Șc. gen. 
5 Petroșani) ți Doru Dră- 
gan (Șc. gen. 1 Hațeg) - 
locul 1 ; Viorica Popa (Șc. 
gen. 6 Petrila) și Floria. 
Mărginean (Șc. gen. 4 De
va) - locul 2; Mihaela 
Călugăr (Șc. gen. 3 Deva) 
și Petru Sfat (Șc. gen. 10 
Hunedoara) — locul 3, ta 
categoria 11-12 ani.

Arbitrajele au fost asi
gurate de Cornelia Hotă- 
ran și Mihail Călugăr.

Premii în obiecte, diplo
me șf plachete au fost de
cernate primilor trei clasați.

Campionul țârii — la Deva
Potrivit tradiției ultimilor patru ani, campionul 

național de șah va susține, la Deva, un simultan ia 
40 de mese. Sîmbătă, 31 martie a.c., orele 14,30. la 
Sala sporturilor din Deva, oaspetele nostru este 
maestrul internațional de șah Mihai Ghindă — aflai 
sub... povara plăcută a celui de al treilea titlu de 
campion național (1976, 1979 și 1983).

In ultima finală, campionul a terminat întrecerea 
neînvins, fiind urmat în ordine de: Valentin Stoica. 
Florin Gheorghiu și Mihai Șubă.

Joi, meci amical la Deva

Mureșul Explorări — 
„U" Cluj-Napoca
In drum spre Arad, unde 

va susține un nou examen, 
de baraj pentru divizia A, 
echipa „UM Cluj-Napoca, 
antrenată de Remus Vlad, 
va poposi joi la Deva, pen
tru un meci amical cu for
mația locală Mureșul Ex
plorări.

Partida, de un real inte
res, va începe la orele 
16,30.

Mureșul Explorări 
Deva — Minerul 

Oravița 4-0 (2-0)
Cu totul altfel joacă 

Mureșul Explorări în cam
pionat, pe punctele nece
sare promovării ! Echipa 
a început dezlănțuit, cu 
fundașii mereu în ofensi
vă, arătînd că fiecare ju
cător are calități de „B“.

Abia trecuseră două mi
nute și la centrarea lui 
Preda, de pe dreapta, Ștef, 
venit în față, înscrie... ca 
Andose în meciul cu 
Suedia: 1—0.

Echipa vizitatoare, mult 
deasupra condiției din cla
sament, are singura ocazie 
de a egala la o indecizie 
în apărare, însă Balla i se 
opune cu promptitudine, 
la 14 metri, șutului lui 
Velcotă. Se remarcă în 
continuare juniorul Oloșu- 
tean, travaliul lui Tirchi
nici și venirile în față ale 
lui Bucur. Cel care va 
mări însă avantajul pe ta
belă va fi tot Ștef, care, la 
centrarea de pe dreapta 
a lui Tirchinici, pune de 
la 6 m, elegant „latul" și 
gol fără replică la această 
fază : 2—0.

Repriza a Il-a are o 
frumusețe aparte, prin 
spectacolul și eficacitatea 
sa. Introducerea lui Vi
dican face să trepideze tri
bunele la fiecare fază în 
care va participa. în min. 
77, după o lovitură liberă 
executată de Vidican, Mir
cea Marian deviază puter
nic cu capul în colțul 
drept, dintr-o pădure de 
adversari aflați în preaj-

Un nou atac șl o nouă minge amenințătoare Ia poarta 
echipei din Oravița. Fază din meciul de fotbal Mureșul Ex
plorări Deva și Minerul Oravița.

Foto: IOSIF GRUNNER

ma sa: 3—0. Fazele se 
succed cu repeziciune, însă 
Oloșutean și I. Popa nu 
reușesc să mărească a- 
vantajul, dar atrag aplau
zele binemeritate ale unor 
spectatori mulțumiți pe 
toată linia. Vidican, dez
lănțuit trage o „bombă" de 
la 18 m foarte tare și pla
sat, dar portarul Avramuț 
se afla întâmplător acolo 
unde trebuia ,și încă una 
de la 20 m, deviată în 
corner cu dificultate. în 
minutul 85 Bucur „ară" 
partea dreaptă, pătrunde 
impetuos și este faultat 
clar în careu. Lovitura de 
la 11 m este transformată 
cu finețe de Vidican : 4—0.

A arbitrat excelent I. 
Danciu (Alba-Iulia).

Mureșul Explorări: Balla 
— Bucur, Ștef, Mechinici, 
Fogoroși (Vidican), Preda 
(Vălășutean), Tirchinici, 
Ștefănescu, Oloșutean, M. 
Marian, I. Popa.

La juniori : Mureșul — 
Minerul Oravița 1—0. 
(Voicu Lăzăruț, corespon
dent).

Victoria Călan —
Minerul Aninoasa 

2-0 (1-0)

Dorind victoria cu orice 
preț, echipa locală a luptat 
cu toate forțele pentru 
atingerea scopului, reu
șind mult mai clar aceas
ta, cu toate că diferența 
de scor a fost doar de 
două goluri. Oaspeții, >ve- 
niți la Călan pentru a ob
ține un punct, nu au făcut 
altceva decît să se apere 
supraaglomerat, stopînd 
multe din atacurile gazde
lor, care au păcătuit prin 
aceea că au forțat poarta 
prin centrări înalte, ră
mase de cele mai multe 
ori fără rezultat, fiind res
pinse de apărătorii oaspeți. 
Trecînd pe lîngă deschide
rea scorului în min. 7 și 
8, ratând prin Radu și 
Rizescu, totuși în min. 40 
gazdele deschid scorul, 
prin Pintilie, care a primit 
o pasă bună de la Radu 
Anton.

După pauză gazdele for
țează majorarea scorului, 
ratînd mari ocazii în min. 
46, 60, 63 prin Matula, 
64 și 81 prin Mureșan, și 
75 prin Miatov, ca apoi, 
în min. 89, la un fault în 
careu asupra lui Radu 
Anton, arbitrul M. Neagoe,

din Rm. Vllcea, să acorde 
penalti, transformat impe
cabil de același Pintilie.

Victoria : Alexoi —
Buzduga (min. 71 — Moț), 
Mravușca, Toderici, Mure
șan, Popescu, A. Radu, 
Miatov, Pintilie, Matula, 
Rizescu (min. 88 — Ciubuc).

Minerul : Muntean —
Szatmari (min. 85 — Var
ga), Haiduc, Hunyady, Hă- 
dărean, Ghițan, Tudor, 
Lixandru (min. 67 — Dia- 
conu), Doza, Guran, Popa.

La juniori : 5—2 pentru 
gazde. (T. Mîndrescu, co
respondent).

Dacia Orăștie — 
Minerul Ghelari 

6-0 (5-0)
Frumos debut de partidă 

și de retur, care a consti
tuit o plăcută surpriză 
pentru suporterii Daciei, 
în primele 10 minute ta
bela de marcaj arăta 3—0 
pentru gazde, prin golu
rile, unul mai frumos ca 
celălalt, înscrise de Boroș 
în min. 2 și Vișan, de 
două ori, în minutele 8 
și 10. Și, cînd se părea 
că tabela de marcaj va 
rămîne neschimbată pînă 
la pauză, Boroș, în min. 
34, majorează scorul. Nu

trec decît două minute și 
Albu ridică scorul la 5—0. 
Scor cu care se încheie 
prima rerțiză.

La reluare, același ritm, 
aceeași dominare a gaz
delor, care, în min. 50, 
prin Neagu, pecetluiește 
scorul final de 6—0. în 
această partidă, jucătorii 
oaspeți s-au bazat mai 
mult pe apărare, dar ei 
au greșit elementar, per- 
mițînd orăștienilor să a- 
tace și cu fundașii cen
trali Crișan și Boroș, care, 
de altfel, au fost cei mai 
periculoși atacanți. Spre 
sfîrșitul partidei oaspeții 
se arată mai mult în atac, 
dar eforturile lor sînt za
darnice, deoarece nu reu
șesc să înscrie nici măcar 
golul de onoare.

A arbitrat corect și au
toritar o brigadă din 
Cluj-Napoca, avindu-1 la 
centru pe Mircea Man.

Dacia Orăștie : Tușan — 
Oniga, Vișan, Boroș, Albu, 
Ureche (Bumbu), Strim- 
beanu, Stredie, Popa So
rin, Nenu (Stoian), Neagu.

Minerul Ghelari : Roman 
(Dumitraș) — Furcă, C. 
Popa, Dragomir, Șușnea, 
Gyenge, Mora, Ganțolea 
(Nanos), Cornea, Neag, 
Badea. (I. Beșteleie, cores
pondent).

DIVIZIA B 3
Rezultate : Metalurgistul Cugir — Steaua 

C.F.R. Cluj-N. 0—0; Aurul Brad — C.F.R. Ca
ransebeș 2—0 ; U. T. Arad — Olimpia S. Mare 
1—1 ; C.F.R. Timișoara — Minerul Lupeni 
5—4 (!) ; Ind. sirmei C. Turzii — Gloria Reșița 
3—0 ; „U“ Cluj-Napoca — Armătura Zalău 4—1; 
C.S.M. Reșița — Rapid Arad 3—0; Someșul S. 
Mare — Minerul Cavnic 1—0; Minerul Motru 
— Poli. Timișoara 0—2.

Etapa viitoare : Rapid Arad — „U“ Cluj-N.; 
Min. Cavnic — Min. Motru ; Met. Cugir — 
Min. Lupeni ; Olimpia — Armătura; Poli. Ti
mișoara U.T.A. ; Gloria — C.F.R. Timiș ; 
C.F.R. Caransebeș — Someșul ; Steaua C.F.R. 
— Ind. sîrmel C.T.; Aurul — C.S.M. Reșița.

CLASAMENTUL
1. Poli. Timișoara 21 14 2 5 58-21 30
2. „U" Cluj-N. 21 14 1 6 43-15 29
3. C.S.M. Reșița 21 13 1 7 33-19 27
4. Aurul Brad 21 10 3 8 33-30 23
5. Armătura Z. 21 10 3 8 27-28 23
6. U.T. Ara-d 21 10 2 9 26-28 22
7. Olimpia S. M. 21 10 1 10 41-29 21
8. Ind. sirmei C.T. 21 10 1 10 27-24 21
9. C.F.R. Timiș. 21 10 1 10 34-38 21

10. Min. Cavnic 21 9 2 10 31-29 20
11. Min. Lupeni 21 8 4 9 27-25 20
12. Gloria Reșița 21 9 2 10 18-21 20
13. Someșul S. M. 21 9 0 12 23-32 18
14. Metalu-rg. Cugir 21 7 4 10 24-36 18
15. Min. Motru 21 7 3 11 24-38 17
16. C.F.R. C-sebeș 21 8 1 12 18-48 17
17. Steaua C.F.R. 21 7 2 12 28-33 14
18. Rapid Arad 21 4 5 12 17-43 13

„CUPA U.T.C. 
LA TENIS 
DE MASĂ

organizarea Comiteiifiui 
județean Hunedoara ăl U.T.C. 
și Consiliului județean pen» 
tru educație fizică și sport, 
duminică. 25 martie la
Sala sporturilor din Deva au 
avut loc întrecerile din Ca
drul fazei județene a „Cupei 
U.T.C." la tenis de mauri, 
înscrisă sub generoasa egidă 
a „Daciadel", competiția a 
reunit la start cîștigătorii ia* 
zelor municipale, orășenești» 
șl comunale. La finele UMo» 
întreceri viu disputate, ur
mărite cu mare interes de 
publicul prezent, primele lo
curi au revenit următorMo» 
sportivi : feminin — catego
ria 14—19 ani r 1. V oieMța 
Dan (Lupeni); S. Mirela Matei 
(Deva); 3. Alexandrina Mo»
canu (Hunedoara); maseriBB 
— categoria 14—19 ani : 1. Muă 
gur Nedelcu (Deva); 2. Marin» 
Ștefoni (Hațeg); 3. Constanți» 
Mangalagiu (Petroșani); caăe* 
goria peste 19 ani, tineri di» 
mediul rural : locul I — Doru 
Slăvuțeanu (Pui); locul H —f 
Mihai Meliță (Sălașu de JCsJij 
locul HI — Romulus Nandră 
(Ria).

Cîștigătorii primului loc d® 
la fiecare categorie de virată 
vor reprezenta județul nostni 
la faza republicană ce va avea 
loc tn zilele de 7 Si 8 aprilid 
a.c. la Buzău. (M. D.J.

DIVIZIA C8
Rezultate : Minerul M. Nouă — Constrwfe 

torul Timiș. 2—1 ; Minerul Anina — Meco» 
nica Orăștie 2—0; Minerul Certej — MetoM 
Bocșa 1—0; Minerul Paroșeni — Metalul Q, 
Roșu 3-0 ; Victoria Călan «■ Minerul Anii® 
noasa 2-0 ; Dacia Orăștie - Minerul Ghe
lari 6-0 ; U.M. Timișoara — Minerul Științe 
Vulcan 0-0; Mureșul Explorări Dev-c - 
Minerul Oravița 4—0.

CLASAMENTUL

— Victoria Călan ; Me.canica Orăștie — 
U.M.T. ; Met. O. Roșu - Min. Anine ; Min. 
Șt. Vulcan - Min. Certej: Min. Aninoasa - 
Mureșul- Explorări Deva. —

1. Mureșul Expi.
2. Min, Paroșeni

16 11 4 1
4

32-12
28-23

24
2016 8 4

3. U.M. Timiș. 16 8 2 6 37-22 18
4. Vict Călan 16 8 2 6 22-15 18
5. Dacia Orăștie 16 7 3 6 34-24 17
6. Minerul Certej 16 8 1 7 28-25 17
7. Minerul Anina 16 7 3 6 24-23 17
8. Min. Mold. Nouă t6 8 0 8 24-22 16
9. Constr. Timiș. 16 6 3 7 27-25 15

10. Metalul O. Roșu 16 7 0 9 21-24 14
11. Mecanica Orăștie 16 7 0 9 20-30 14
12. Min. Ghelari 16 5 4 7 17-32 14
13. Metalul Bocșa 16 5 3 8 21-18 13
14. Min. Șt. Vulcan 16 5 3 8 17—30 13
15. Min. Oravița 16 6 1 8 20-34 13
16. Min. Aninoasa 16 4 3 9 13-28 11

Etapa viitoare : Metalul Bocșa - DaiCia
Orăștie ; Constr. Timiș. - Min. Paroș€hi î
Min. Oravița - Mtn. M. Nouă ; Min. Gnelcn



Apărarea păcii și dezarmarea — 
cauză a întregii opinii publice

ROMA 26 (Agerpres). — 
Un grup ele deputat! ai 
Cqpsiliului regional — or
gan al puterii locale din 
regiunea Trentino-Alto- 
Adige au cerut declararea 
teritoriului lor ca zonă li
beră de arme nucleare. 
Fină in prezent 45 de o- 
rașe și două regiuni din 
Italia au fost declarate 
„zone denuclearizate", mă
suri ce reflectă îngrijora
rea majorității poporului 
italian față de planurile 
privind amplasarea de ra
chete nucleare pe terito
riul țării, a dorinței sale 
de a trăi fără teama unei 
catastrofe nucleare.

★
BERLINUL OCCIDEN

TAL 26: (Agerpres). — 
Partidul Socialist Unit din 
Berlinul occidental își va 
intensifica acțiunile împo
triva amplasării de rache
te nucleare cu rază medie 
de acțiune în Europa, a 
declarat președintele aces
tei formațiuni politice, 
Horst Schmitt. Vorbitorul 
a reafirmat că Partidul So
cialist Unit sprijină orice 
inițiativă ce vizează înche
ierea unui Tratat între ță

rile membre ale N.A.T.O. 
șl. ale Pactului de la Var
șovia privind nefolosirea 
forței și menținerea unor 
raporturi pașnice între 
cele două grupuri de state.

★
VIENA 26 (Agerpres). — 

„Mișcarea austriacă pentru 
apărarea păcii", care reu
nește în rîndurile sale nu
meroase organizații politi
ce, sindicale, obștești, de 
tineret și femei, a dat pu
blicității o declarație în 
care se subliniază că în 
urma accelerării cursei 
înarmărilor s-a agravat 
pericolul declanșării unei 
conflagrații cu rezultate 
catastrofale pentru întrea
ga omenire.

★
TOKIO 26 (Agerpres). 

— Peste 2 000 de japonezi 
au manifestat la Yokosu
ka, la 50 de km sud de 
Tokio, unde se află o im
portantă bază navală ame
ricană, în semn de pro
test față de hotărîrea Sta- 
tatelor Unite de a dota cu 
rachete nucleare „Toma
hawk" navele militare ale 
S.U.A. staționate în a- 
ceastă zonă.

B MOSCOVA - După 
cum transmite agenția 
TASS, la Moscova a înce
put Consfătuirea economi
că unională consacrată 
problemelor complexului a- 
gro-industrial. In cuvîntarea 
rostită la deschiderea lu
crărilor, K. Cernenko, secre
tar general al C. C. al 
P.C.U.S., a arătat că obiec
tivul consfătuirii îl repre
zintă examinarea probleme
lor activității în vederea 
îndeplinirii hotărîrilor ple
narei din mai 1982 a C.C. 
al P.C.U.S. și a Programu
lui alimentar al U.R.S.S. In 
cadrul consfătuirii — a con
tinuat vorbitorul — urmea
ză să fie concretizate sar
cinile actuale ce revin or
ganelor de partid, de stat 
și economice pentru creș
terea continuă a eficienței 
agriculturii și a altor ra
muri.

B TEGUCIGALPA. - in
tr-un document dat publi
cității la Tegucigalpa, pe
ste o sută de reprezentanți 
ai vieții politice hondurie-

ne, între care și fostul pre
ședinte al țării, Ramon Er
nesto Cruz, au cerut retra
gerea trupelor străine din 
țară și promovarea unei 
politici externe suverane, 
independente care să co
respundă plenar intereselor 
naționale și aspirațiilor ma
jore ale poporului hondu- 
rian — transmite agenția 
Prensa Latina.

B BONN. - La sfirșitul 
lunii februarie, numărul șo
merilor înregistrați oficial 
în Republica Federală Ger
mania era de 2 536 000, 
ceea ce reprezintă 10,2 la 
sută din totalul populației 
active a acestei țări, a de
clarat Josef Stingi, pre
ședintele Oficiului Federal 
al Muncii, transmite agen
ția France Presse.

B BRUXELLES. - După 
cum a anunțat Ministerul 
belgian al Economiei, in 
luna martie, inflația a în
registrat in țară o nouă 
creștere. S-au majorat în
deosebi prețurile la legu
me, fructe, produsele lac
tate, textile, mobilă, auto
turisme.

© MOSCOVA. - La ter
mocentrala din Kostroma se 
află in fază finală experi
mentarea celui mai puter
nic bloc energetic din 
U.R.S.S. : el va avea 1,250 
milioane kW. Specialiștii 
din Leningrad consideră că 
aceste agregate pot ti fo
losite și la utilarea centra
lelor ce folosesc combus
tibil atomic.

★
Q SOFIA. - La stațiu

nea agricolă experimenta
lă din apropierea orașului 
Kirdjali a început strîn- 
gerea primei recolte de 
portocale, lămii și manda
rine, realizată în solarii 
neîncălzite. Pentru proteja

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
rea pomilor sînt construite 
un lei de corturi din folii 
triple de polietilenă. In 
spațiul dintre două pelicule 
curge un strat de apă ex
trasă din puțuri la tempe
ratura de aproximativ 14 
grade, . suficientă pentru 
menținerea temperaturii 
optime chiar și pe timp 
de iarnă. Vara, același 
strat de apă protejează 
pomii împotriva supraîncăl
zirii.

Prima recoltă nu este 
prea mare - doar 380 kg 
de fructe —, dar ea ates
tă posibilitatea cultivării

citricelor în regiunea res
pectiva din Bulgaria.

★
© BUDAPESTA. - In a- 

cest an, întreprinderea e- 
lectronică ungară ,,Video
ton‘d împlinește 25 de ani 
de la intrarea în funcțiu
ne. Preocupat de îmbună
tățirea și modernizarea con
tinuă o producției, colec
tivul întreprinderii a înce
put, în urmă cu cîțiva ani, 
realizarea televizoarelor co
lor, din care a exportat, 
pînâ în prezent, 40 000 bu
căți in diferite țări ale 
lumii.

In prezent, se proiectea
ză și se pregătește începe
rea producției unor gene
rații noi de televizoare 
alb-negru și color, printre 
care unele cu telecomandă.

★
o BERLIN. - In R. D. 

Germană a fost inaugurată 
o nouă campanie de împă
duriri. In acest an, plan
tările se vor realiza în 
perioada primăverii pe o 
suprafață de peste 21 000 
ha.

In prezent, zonele silvi- 
cole din R'.D.G. totalizeo- 
ză 2,8 milioane hectare, 
ceea ce reprezintă un sfert 
din suprafața țării.
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COMPLEXUL COMERCIAL PENTRU 
DESFACEREA PRODUSELOR AGRO- 

ALIMENTARE HUNEDOARA DEVA 
cu sediul în Deva str. Gh. Barițiu nr. 5

organizează

CONCURS pentru 2 posturi lucrători gestio
nari pentru magazin legume-fructe-preparate nr. 
3 Hunedoara, str. Dr. Petru Groza nr. 2 și res
pectiv nr. 17 Bîrcea Mare.

Concurenții trebuie să îndeplinească condi
țiile prevăzute de Legea 22/1969.

Informații suplimentare se pot obține la se
diul unității, din Gh. Barițiu, nr. 5, sau telefon 
15554.

OFICIUL JUDEȚEAN DE TURISM BIHOR, 
COMPLEXUL DE HOTELURI 

Șl RESTAURANTE FELIX
pune la dispoziția celor interesați:

• locuri pentru tratament balnear în număr 
nelimitat, în hoteluri de categoria 1 A și Lux B, 
masa la restaurant ;

• locuri de confort II - masa la cantină 
pensiune în lunile martie-mai.

Biletele se pot procura la agențiile de turism 
dm- localitate și direct în stațiune, la dispecera
tul de cazare Felix, telefon 992/61321.

CONCEPȚIA NOVATOARE, PROPUNERILE CONSTRUCTIVE ALE PREȘEDINTELUI 

NICOLAE CEAUȘESCU IN APĂRAREA PĂCII, PENTRU COLABORARE INTRE STATE

România promotoare consecventă a aspirațiilor 
de colaborare prietenească cu toate statele lumii

I

I

ii

1

Deschiderea largă a 
României către lume, voin
ța națiunii noastre socia
liste de a-și amplifica ra
porturile cu toate statele, 
cu rădăcini în trecutul 
milenar af poporului ro
mân, au cunoscut cea mai 
grăitoare și viguroasă ex
presie, imbogățindu-se cu 
noi valențe, m perioada de 
cînd în fruntea partidufu 
și statului se află tovară
șul Nicolae Ceaușescu. 
Conducătorul partidului și 
statului nostru a elaborat 
o concepție unitară, atot
cuprinzătoare și de largă 
perspectivă privind intensi
ficarea continuă a relațiilor 
de prietenie și colaborare 
tovărășească cu țările so
cialiste, a colaborării cu 
țările în curs de dezvolta
re, extinderea legăturilor 
cu statele capitaliste dez
voltate, în spiritul coexis
tenței pașnice. Trebuie ară
tat că viziunea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu nu iz
vorăște doar din multise
culara tradiție românească, 
ci se află, în același timp, 
în deplină concordanță cu 
realitățile contemporane, 
pornind de la interdepen
dența strînsă dintre dezvol
tare și participarea la cir
cuitul mondial de valori, 
oorespunzător intereselor 
fundamentale ale poporului

nostru angajat într-o vas
tă operă constructivă. Este, 
aceasta o constantă a po
liticii partidului și statu
lui nostru, afirmată în ho- 
tărîrîle Congresului al IX- 
lea, atunci cind a fost 
subliniată necesitatea dez
voltării relațiilor de colabo
rare „cu toate țările, fără 
deosebire de sistem social- 
politic". Mărturie stau so-

de țări de pe toate con
tinentele.

întărirea continuă a prie
teniei și dezvoltarea cola
borării cu toate țările socia
liste s-au aflat constant în 
centrul politicii externe ro
mânești, activitatea neo
bosită în această direcție a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu fiind izvarîtă 
din grija și acțiunea revo-
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liile de pace și prietenie 
ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu pu-tate 
pe diferite meridiane. în 
cursul convorbirilor la 
cel mai înalt nivel, desfă
șurate pe pămintul patriei 
noastre sau peste hotare 
au fost încheiate 21 de 
tratate de prietenie, cola
borare și asistență mutuală 
sau de prietenie și coo
perare, au fost semnate 
peste 100 de declarații so
lemne și declarații comu
ne și 254 comunicate co
mune. România socialistă 
întreține în prezent relații 
diplomatice cu 139 de sta
te, față de numai 67 în 
1965 și 25 în 1947 și rea
lizează schimburi economi
ce și comerciale cu 150

iuționară pentru interesele 
fundamentale ale poporului 
român, a!e tuturor popoa
relor din țările socialiste, 
ale socialismului în gene
rai. De asemenea, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a 
avut și are un rol deter
minant în evoluția mereu 
ascendentă a relațiilor 
României socialiste cu ță
rile în curs de dezvoltare, 
in intensificarea colaborării 
cu aceste state in sfera re
lațiilor internaționale, prin 
participarea României Ic 
activitățile „Grupului celor 
77" și alăturarea la efor
turile de democratizare a 
raporturilor internaționale 
ale mișcării de nealiniere.

Poziția principială a 
tovarășului .Nicolae 
Ceaușescu își găsește re

flectarea și în modul în 
care se desfășoară colabo
rarea României cu țările 
capitaliste dezvoltate, por
nind de la imperativul 
conlucrării între țări cu 
sisteme social-politice dife
rite, de la necesitatea dez
voltării fiecărui popor, a 
asigurării unui climat de 
pace și înțelegere inter
națională.

Această politică externă 
unitară care vizează crea
rea unui sistem nou de 
relații interstatale este ex
presia firească a clarviziu- 
nii și principialității cu 
care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu acționează ne
obosit pentru prosperitatea 
patriei noastre socialiste, 
pentru eliminarea perico
lului de război, pentru 
dezarmare, în primul rînd 
dezarmarea nucleară, pen
tru extinderea colaborării 
între națiuni libere și suve
rane, pentru soluționarea 
justă și durabilă a pro
blemelor cardinale ale 
omenirii, în deplină con
cordanță cu interesele su
preme aie poporului ro
mân și cu cele mai arză
toare idealuri și aspirații 
ale tuturor popoarelor 
lumii.

PAUL DIACONU

COOPERATIVA MEȘTEȘUGĂREASCĂ 
„MOȚUL" BRAD,

prin secția de cojocărie din str. A. lancu nr. 40, 
încadrată cu personal de înaltă calificare (mais
tru Plic loan),

EXECUTĂ LA COMANDĂ, cu materialul 
clienților și al cooperativei,

HAINE DE PIELE cu și fără blană, articole 
de cojocărie, reparații de îmbrăcăminte din 
piele.

■mied"
publicitate

VINZARI
• Vînd apartament două ca

mere. Deva, B-dul Bălcescu, 
bloc 2 B, apartament 10. Vi
zibil marți și miercuri, orele 
13—17.
• Vînd apartament două ca

mere. Deva, Dacia, bloc 29, 
scara C, apartament 26. (4983)

DECESE
• Colectivul de oameni ai 

muncii de la C.U.A.S.C. Ilia 
sînt alături de familia dr. 
Gheorghe Olteanu în marea

durere pricinuită de pierderea 
fiicei lor MIHAELA și îi trans
mit sincere condoleanțe.
• Familia, cu profundă du

rere, anunță încetarea fulge
rătoare din’ viață a lui

BOCSERI VASILE, 
în vîrstă de 68 ani, 

înmormântarea va avea loc 
miercuri, 28 martie, orele 15,90, 
la cimitirul ortodox din stra
da Eminescu Deva.

• Prietenii și colegii de 
navetă sînt profund îndu- 
r erați de pierderea celei 
ce a fost

GETA LABUNEȚ.
Nu te vom uita niciodată.
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