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CU TOATE FORȚELE, LA SEMĂNAT!
Hotărîți să transpună în viață cerințele formulate 

de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, privind obținerea in acest an a unor pro
ducții agricole record, duminică lucrătorii ogoarelor 
județului nostru au acționat cu forțe sporite pen
tru urgentarea însămînțărilor. Prezentă în unități a- 
gricoie din consiliile unice agroindustriale Hațeg, 
Geoagiu și Hunedoara, brigada de reporteri a con
semnat principalele aspecte întîlnite.

Ampla mobilizare de forțe
In cooperativele agricole 

din Consiliul unic agroin
dustrial Hațeg acțiunile 
s-au desfășurat pe un front 
larg, principalele forțe fiind 
concentrate la plantatul 
cartofilor, semănatul cultu
rilor furajere, fertUzarea 
terenului și pregătitul pa
tului germinativ pentru în- 
sămînțarea porumbului.

La C.A.P. Sălașu de Sus, 
în tarlaua „Lunca de Jos", 
tractoristul Victor Vasiu a 
continuat plantatul carto
filor, fiind aiutait de coope
ratorii Cută Tirea și Ion 
Merișorean. Prezentă la a- 
cest punct de lucru, ingi-

nera Maria Tirea, șefa fer
mei vegetale, ne-a spus că 
se acordă atenție sporită

la această unitate, la bri
gada Păroși, tractoriștii din 
secția condusă de Sebas
tian Sora au transportat 
simbătă și duminică aproa
pe 1000 tone gunoi de grajd 
pe terenul repartizat pen
tru cultura porumbului. 
S-au evidențiat La acțiunea 
amintită Vaier Da;. Emil 
Szombotfolvi, Petru Popes
cu, Ion Hobeanu și alții.

înțelegind răspunderea 
deosebită ce le revine față 
de soarta recoltei, tracto
riștii Tîberiu Bal. Petru 
Tudoran, Petru Mihuț și

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, va efectua 
o vizită de prietenie în R.S.F. Iugoslavia

To va răș ul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, va efectua, in

perioada următoare, o vi
zită de prietenie în Repu
blica Socialistă Federativă 
Iugoslavia, la invitația to
varășului Mika Șpiliak, 
președintele Prezidiului Re
publicii Socialiste Federa

tive Iugoslavia, și a tova
rășului Dragoslav Marko- 
vici, președintele Prezidiu
lui Comitetului Central al 
Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

încheierea vizitei in tara noastră 
a președintelui R.P. Angola

ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR OFICIALE
Luni, 9 aprilie, s-au în

cheiat, la Palatul Consiliu
lui de Stat. convorbirile 
oficiale intre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Jose

de

înțelegere și stimă recipro
că. A fost exprimată con
vingerea că înțelegerile 
convenite, cu acest prilej, 
vor conferi noi dimensiuni 
bunelor relații nomâno-an- 
goleze, asigurînd extinde
rea pe mai departe a con
lucrării dintre Partidul Co
munist Român și M.P.L-A. 
— Partidul Muncii, inten- 
siSearea și aprofundarea 
colaborării și cooperării 
dintre România și Angola, 
pe plan politic, economic și 
în alte domenii de activi
tate. întărirea în continua
re a prieteniei și solidari-

(Continuare in pag. a 4-a)

ÎN ZIARUL DE AZI :

PLECAREA
DIN CAPITALĂ

Luni, 9 aprilie, s-a în
cheiat vizita oficială de 
prietenie efectuată în țara 
noastră, la invitația tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, de tova
rășul Jose Eduardo dos 
Santos, președintele 
M.P.L.A. — Partidul Mun
cii, președintele Republicii 
Populare Angola. în frun
tea unei delegații de partid 
și de stat.

(Continuare in pag. a 4-a)

respectării densității stabi
lite, cit și fertilizării tere
nului destinat culturii car
tofilor. Pe lingă cele 30 
tone gunoi de grajd și 300 
kg sare potasică aplicate 
la hectar, concomitent cu 
plantatul se încorporează 
în sol și cite 200 kg azo
tat de amoniu la aceeași 
unitate de suprafață. Tot

adus contribuția Ia 
desfășurare a lucră-

Aprilie — luna gos
podăririi și înfrumu
sețării localităților.
Simbătă si duminică 
pe -Șantierele primă
verii-*

SPORT: * Fotbal * 
Handbal

NICOLAE TiRCOB 24 de ore pe glob

(Continuare in pag. a 2-a)

C.A.P. Geoagiu. In timp ce mecanizatorul Aron Inel plantează cartofii, brigadiera Stela Hotnorodean și alte coo
peratoare, cu sapele, încheie tarlaua. Foto: XICOLAE GutOBGHW
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HUNEDOARA — ctitorii mărețe 
în -nii SOCIALISMULUI

Fluviu nesecat de energie .■

întreprinderea electrocentrale Deva — 
locul 3 în întrecerea socialistă pe 1983

Documentele de arhivă 
stau mărturie. Se vor con
suma, nu peste mult timp, 
15 ani de cind termocen
trala Mintia întregește con
stelația de lumini a Româ
niei, conferind robustețe și 
dinamism economiei națio
nale. Sint anii cei mai fer
tili ai „Epocii Ceaușescu", 
inaugurată de Congresul al 
IX-lea al Partidului Comu
nist Român, ani în care ța
ra întreagă a cunoscut 
transformări fără precedent.

Bornele acestui impor
tant obiectiv energetic, iz- 
vorit din însăși politica 
portidufui nostru de indus
trializare și electrificare a 
țării, promovată din primii 
ani de după mărețul act 
istoric de la 23 August 1944 
— cind poporul român a de-

venit pentru totdeauna fiber 
și independent, stăpîn Si
gur și absolut pe destinele 
sale — au fost bătute in 
urmă cu 18 ani. Grație 
muncii abnegante a mii de 
constructori, mentori, pro
iectând, specialiști, cadre 
de conducere, a inaltu/ui 
spirit revoluționar ce a ca
racterizat și caracterizează 
întreaga noastră clasă mun
citoare, in scurt timp, ia 
Mintia, la cițiva pași de 
domolul Mureș, au izvorît 
primii luceferi ai „Stelei de 
pe Mureș“.

Și nu este doar o figură 
de stiJ. De atunci, din 1969,

G. DINU

(Continuare in pag. a 2-a)

Ieri s-a deschis la Deva

exoloatat rațional, valorificat superior
Etapa republicană a concursului 

de matematică

• S-a intrat în 1984 cu stocuri suficiente • O 
problemă veche — drumurile forestiere — a fost re
zolvată • Activitate susținută în parchete • Lipsa 
mijloacelor de transport auto și feroviar grevează 
asupra ritmicității producției • „Vom îndeplini pla
nul anual în 10 luni".
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Multă vreme, colectivele 
de muncă din cadrul Uni
tății forestiere de exploa
tare și transport Orăștie 
s-au confruntat cu o serie 
de greutăți și neajunsuri 
în activitatea de producție, 
care au influențat negativ 
asupra realizării planului. 
Din toamna anului trecut 
situația s-a îmbunătățit, iar 
acum, după trei luni din 
1984, bilanțul realizărilor 
este îmbucurător. Prevede
rile de plan la producția 
de masă lemnoasă au fost 
depășite, pe luna martie, 
cu 300 mc, iar la sortimen
te se înregistrează depă
șiri, la finele primului tri
mestru, de 535 mc bușteni,

2 236 mc lemn PFL, 685 mc 
bușteni sub STAS, 209 tone 
mangal de bocșă, din care

— Amintesc mai intîi 
preocuparea colectivelor 
din cadrul sectoarelor Si- 
bișel și Grădiște pentru 
asigurarea, de la sfîrșitul 
anului trecut, cînd timpul 
a permis, a stocurilor la 
niveiul întregului plan pe 
trimestrul I a.c. De aseme
nea. ne-am străduit să asi
gurăm forța de muncă ne
cesară, care a venit la

REALIZATA EXEMPLAR. ZI DE ZI
o bună parte la export și 
tot la export — peste plan 
— mai mult de 200 
celuloză de fag.

Despre factorii care 
determinat redresarea
tivității productive și obți
nerea rezultatelor bune 
amintite ne vorbește ing. 
Nicolae Todor, directorul 
U.F.E.T. Orăștie.

mc

au 
ac-

timp la lucru în acest an 
și a acționat cu dăruire și 
hărnicie în parchete. în 
acest context, menționez 
și sprijinul substanțial al 
unor unității „surori" din 
cadrul centralei noastre 
industriale, prin detașarea 
în Munții Orăștiei a unor 
mijloace de transport și 
meseriași care au muncit

exemplar. Le mulțumim și 
pe această cale! De ase
menea. colaboratorii noștri 
- de la G5.C.F.I. Deva — 
s-au străduit și au rezol
vat problema drumurilor 
forestiere, avind azi acces 
în toate parchetele cu plan 
de producție în acest an. 
Un ajutor deosebit de pre
țios l-am primit din partea 
organelor județene, prin 
asigurarea a 36 de garso
niere, în care la această 
oră se mută oameni de-ai 
noștri și aprobarea, în 
acest an, a încă 100 de 
apartamente, reușind să ne 
stabilizăm și noi în oare
care măsură forța de mun
că.

In parchete, 
fabrica de 
în sectorul
tehnologic și 
schimb se

ca și la 
cherestea și 

de utilaj
piese de 

desfășoară

DUMITRU GHEONEA

(Continuare în pag. a 2-a)

Județul Hunedoara găz
duiește, în această săptă- 
mînă, un eveniment impor
tant din viața școlii: etapa 
republicană a concursului 
de matematică pentru cla
sele a Vll-a și a Vlll-a. La 
eta-pa republicană din a- 
cest an participă peste 500 
de pionieri și elevi din țară.

Festivitatea de deschide
re a concursului a avut loc, 
ieri după-amiază, la Casa 
municipală de cultură din 
Deva. Ceremonialul pionie
resc a marcat solemn inau
gurarea etapei republicane, 
iar Giulia Kore, locțiitor aii 
președintelui ComsFliului Na
ționali al Organizației Pio
nierilor, a transmis cuvîn- 
tul de bun-sosit și urarea 
de succes în competi
ția națională de ma
tematică. Tovarășa Maria 
Mitrofan, secretar al Comi
tetului județean Hunedoara 
al P.C.R. a făcut o docu
mentată incursiune în isto
ria și viața sociail-economi- 
că și culturală a județului, 
relevînd locul și rolul aces-

tui ținut în edificarea noii 
noastre societăți. Tovarășul 
Ion Mitrache, inspector ge
nerali în Ministerul Educa
ției și învățămîntului, vice
președinte al comisiei cen
trale a concursului de ma
tematică, a stăruit asupra 
noutăților organizatorice ale 
actualei etape a întrecerii.

Astăzi, etapa republica
nă a concursului de mate
matică își desfășoară pro
bele scrise, iar după-amia
ză un schimb de experien
ță va releva căi și modali
tăți de optimizare a pregă
tirii pentru viitoarele între
ceri. Mîine vor avea loc 
întâlniri ale elevilor partici- 
panți cu pionieri din muni
cipiul Deva, iar joi sînt 
programate excursii și vi
zite la unități economice și 
sociail-culturale, la locuri și 
monumente istorice din ju
deț, precum și spectacole. 
Festivitatea de premiere a 
cîștigătorilor etapei repu
blicane a concursului se va 
desfășura vineri la Casa de 
cultură din Deva.
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CU TOATE FORJELE, LA SEMĂNAT!
Amplă mobilizare de forțe
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Cu bune rezultate s-a lu
crat și pe ogoarele C.A.P. 
Pui, unde tractoriștii Cor
nel Ceuță și Partenie Popa 
au amplificat la peste 50 
de hectare suprafața plan
tată cu cartofi. Pregătirea 
patului germinativ în a- 
vans au asigurat-o tracto
riștii Ion Sereși și Vasile 
Costin. Cu cite două mașini 
s-a lucrat la plantatul car
tofilor și la C.A.P. Sinpe- 
tru și Sîntămăria-Oriea, 
unde tractoriștii Constantin 
Andrei, Viorel Enășescu. 
Radu Tăbîrcic și Băiuț Mi- 
tucă au dovedit grijă spo
rită față de respectarea 
normelor cuprinse în teh
nologie.

A.E.I. Vaidei. Nicolae Mărgineanu seamănă sfecla fura- 
jeră pe o tarla a asociației. Foto: NICOLAE GHEORGHlt

Răspundere față de însămînțarea culturilor 
în epoca optimă

Duminică, pe ogoarele 
C.U.A.S.C. Geoagiu s-a lu
crat din plin. „în șes”, o 
tarla a A.E.I. Vaidei, me
canizatorul Nicolae Mărgi
neanu însămința sfecla fu
rajeră. Era secondat de 
Maria Gavrilă, care alimen
ta semănătoarea și de Lau
ren,țiu Muncelean, ingine
rul șef al S.M.A. Geoagiu. 
venit să acorde asistență 
tehnică. Mai sus, pe tar
laua „Ulmu”, mecanizatorii 
Nicolae Ganea, Vasile Ma- 
coviciuc, Nicolae Cozmoiu 
și loan Cristea, cu discu
rile, pregăteau terenul pen
tru semănatul porumbului.

La C.A.P. Romos, meca
nizatorul loan Jurj — „spe
cialistul nr. 1 la însămîn- 
țări” — tocmai terminase 
de plantat cartofi pe ulti

Fluviu nesecat de energie
(Urmare din pag. 1)

cind a fost conectat la sis
temul energetic național 
primul turbogenerator de 
210 MW, C.T.E. Jvtintia pro
duce fără contenire forță 
și lumină pentru țară, intre- 
gindu-și puterea - cu cele 
șase grupuri energetice - 
la 1 260 MW, fiind una din
tre cele mai mari din țară. 
Și nu doar atit, ci și una 
dintre unitățile cele mai 
constante . in funcționare, 
asigurîtid an de an siste
mului național importante 
cantități de energie elec
trică.

Aici s-a consolidat, in 
timp, un puternic colectiv 
muncitoresc, cu o bună pre
gătire profesională și o 
inaftă conștiință a datoriei, 
care a învățat cu pasiune 
și repetă, zi de zi, la cote 
superioare, lecție datoriei. 
Răspund mereu prezent la 
această lecție de patriotism, 
fa orice oră din zi sau din 
noapte, intre alții, meseriași 
de aleasă probitate, cum 
sini Mircea Firtat, loan 
tula, Mircea Dehel, Ste- 
lian Ene, Ștefan Manta,

a

11

mai buna participare '.a 
muncă din partea coopera
torilor, îndeosebi la efec
tuarea lucrărilor pe pajiș
tile naturale, unde dumi
nică prezența a fost mult 
prea anemică.

ma suprafața Planificata. 
Inginerul șef ai C.A.P. Ro
mos ne spunea ~ă unitatea 
are 90 de ha de teren pre- 
gătite pentru porumb.

în ..Luncă-1, o tarla a 
C.A.P. Aurel Vlaicu, se 
defectase pompa hidrauli
că de la tractorul condus 
de Doru Cibian, aflat la 
plantat de cartofi. Dar in
tervenția inginerului Vir
gil tudan, directorul 
S.M.A. Geoagiu, a fost 
prompta si eficienta Asa 
că mecanizatorul și-a putut 
relua în timp scurt lucrul.

Pe tarlaua „Scurtele” a 
C.A.P. Geoagiu am găsit 
mare concentrare de forțe. 
Mecanizatorul Aron Inel, 
care planta cartofi, n-avea 
timp, zice, nici să-și tragă 
sufletul, pentru că briga

Petru Popa, Constantin 
Neog, Neeulai Lazăr, ală
turi de inginerii Fierea Be- 
reș, Isaia Mlulescu, Cornel 
Țucmeanu, Comei Costna, 
Gheorghe Nicolae, Hugo 
Hellermann, de alte cadre 
cu vechime și munci de 
răspundere in termocen
trală.

Ctitorie hunedoreană cu 
adevărat măreață a anilor 
socialismului in țara noas
tră, înscrisă in perimetrul 
ultimelor două decenii, ce 
poartă semnătura istori
că a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, primul președin
te al României, termocen
trala Mintia ține de mulți 
ani sus steagul indus
triei județului. Pentru rea
lizările bune obținute în 
anii 1980, 1982 și 1983, co
lectivul Întreprinderii elec- 
trocentrale Deva (ponderea 
avind-o, firește, C.T.E. Min
tia, contribuții avind și U.E. 
Paroșeni și C.T.E. Gurabar- 
za) a ocupat locul al III- 
lea in întrecerea socialisto 
pe țară, fiind distinsă cu 
„Ordinul Muncii" clasa a 
lll-a. Sint realizări remar
cabile - obținute în con

diera Stela Homorodean și 
cooperatoarele Ana Moța, 
Susana Finisa n, Elena Po
pa, Estera Chelaru, Elena 
Necșa și Elena Budoi, afla
te Îs cele două capete ale 
tarlalei nu-1 lăsau să aș
tepte crea mult la alimen
tat cu sămință. Iar ingine
rul șef loan Samoilescu, 
_S Letcă tCt CU £UT3 DC dz

MIRCEA LEPĂD A TU

Zi obișnuită de muncă

Numeroasă participarea, m 
oameni și utilaje mecanice, 
la lucrările agricole de se
zon și în unitățile din 
C.UĂ.S.C. Hunedoara. La 
C.A.P. Cinciș, mecanizato
rii Mircea Vlad, Dumitru 
Lungu și Ștefan Herdea 
se aflau la lucru sub aten
ta îndrumare a președinte
lui și inginerului șef, Cor
nel Pătescu. Se muncea cu 
spor la însămînțarea plan
telor furajere și la pregă
tirea terenului pentru insă-

Pe Ana Muntean pre
ședinte si inginer șef al 
CA P. Buituri, am ’ întil- 
nit-o la magazie, unde ve- 
.-f.ca — sac cu sac — sa- 
mința de trifoi ce urma să 
fie semănată pe cele 10 ha 
planificate pentru dumi
ri: ;â. împreună cu meca
nizatorii Sabin Crăciunea- 
nu avusese grijă ca semă
nătoarea să fie reglată și 
verificată buna ei funcțio
nare. Tot aici, mecaniza
torul Gheorghe Teletin lu
cra la transportul ultime
lor 150 tone gunoi de grajd 
în cimp. acolo unde îl aș
teptau Profir Oprea, Vio
rel Urzică, Petru Lazăr, 
Ilie Alic, alți 16 coopera
tori mobilizați la imprăș- 
tierea gunoiului.

Plantarea cartofilor pe 
cete 20 ha planificate ia 
CA.P. Peștișu Mic a fost

iui Nicolae Gișleanu. EI a
plantat duminică încă 3 ha. 
La C-A.P. Peștișu Mare, 
unde se efectua aceeași lu-

lucru ia cimp să Ce în
cheiat plantatul.

DANIEL MĂLIN

diții de acută criză energe
tico pe pion național și 
mondial —, rec zări pentru 
care eroii reportajukii nos
tru jnerită aprecieri și feli
citări. Distincțiile primite ii 
onorează pe benei clarii lor, 
dor in același timp ii o- 
bligă, ii angajează la no» 
realizări in producția de e- 
nergie electrica a țări.

Continuind realizările bu
ne din anii anteriori, hotă- 
riți să le amplifice tot mai 
mult in anul celor patru 
decenii de la eliberarea 
patriei și al Congresului al 
Xllf-lea al partidului, oa
menii muncii de la I.E. De
va au raportat succese deo
sebite și în primul trimestru 
din acest an. Sigur, port
drapel este tot colectivul 
C.T.E. Mintia, care a pro
dus suplimentar planului 
11,5 milioane kWh. li feli
cităm și pe această cale 
pe energeticiemi de ta Min
tia, pentru rezultatele bune 
din 1983 și pentru cele din 
primul trimestru a.c., cu 
convingerea că „Steaua de 
pe Mureș" se va menține 
în continuare in rîndul uni
tăților de profil fruntașe pe 
țară, punînd la dispoziția 
economiei naționale canti
tăți tot mai mari de ener
gie electrică.

APRILIE - LUNA GOSPODĂRIRII Șl ÎNFRUMUSEȚĂRII 

LOCALITĂȚILOR

Sîmbătă și duminică 
pe „șantierele primăverii"

15,00 Te

în aceste zile s-au orga
nizat și se organizează am
ple acțiuni de gospodărire 
și înfrumusețare a locali
tăților.

Hunedoara. Sîmbătă și 
duminică s-au plantat în 
oraș peste 2000 de arbori 
și arbuști ornamentali, 800 
de trandafiri și s-au re
făcut peste 30 ha zonă ver
de in centrul civic și mi- 
c.-oraioanele 5, 6 și 7, efec- 
tuindu-se circa 15 ore 
de muncă patriotică. La 
aceste lucrări, sub generi
cul -Ștafeta generațiilor”, 
și-au adus din plin contri
buția și un mare număr 
de purtători ai cravatelor 
roșii cu tricolor de ia șco
lile generale nr. 1, 2, 3 si 
11.

-în această primăvară — 
ne spunea tovarășul loan 
Pușcaș, prim-vicepreședin- 
te al Comitetului executiv 
al Consiliului popular 
municipal — din dorința 
de a-și face localitatea mai 
frumoasă, mai bine gospo
dărită, peste 30 000 de ce
tățeni din Hunedoara au 
efectuat, pînă acum, aproa
pe 200 000 ore de muncă 
patriotică la amenajarea 
zonelor verzi, plantatul ar
borilor și arbuștilor orna
mentali, a trandafirilor, Ia

In nota obișnuită, adică de mare interes pentru aspectul orașului lor s-au prezen
tat duminică hunedorenii. Ima gine de la acțiunile organizate pe bulevardul Dacia.

Lemnul exploatat rational
(Urmare din pag. 1)

I_2m văzul -â xU— 
cru pe forestierii die pune— 
lele' de exploatare Fala 
Șesului—TImpa și Fețele 
Âlbe, din cadrul S.FE. 
Grădiște. La 47 km de 
Orăștie ți la 1100 m alti
tudine, echipa de opt oa
meni a lui Ilie Ivașcu — 
din brigada condusă cu 
pricepere și competență de 
Pop Gyuri — faee de toa
te : taie lemnul, îl faso
nează, îl corhănește, îl apro
pie de punctele de încăr
care. „Toți sîntem din 
Borșa, spune Ilie Ivașcu și 
vrem să facem treabă bună 
aici. în acest bazinet avem 
vreo 10 000 mc masă lem
noasă. Ne vom da silința 
s-o scoatem în acest an.”. 
„Âsta-i și interesul nostru 
— adaugă conducătorul au
to Savu Bogdan, de pe 
l-HD-3349, din cadrul co
loanei 1 a U.M.T.C.F. Orăș
tie. Acum am încărcat 5 
tone de leton pentru celu
loză de la Gerosu, apoi, în 
a doua cursă, voi încărca 
de la Fața Șesului. Tot 
celuloză și tot pentru ex
port”.

Deși la munte timpul este 
încă rece, iar mașinile 
urcă greu, oamenii iți văd 

taluzări, curățatul șanțuri
lor etc.”.

Orăștie. Duminică s-a 
muncit intens mai ales în 
zonele dintre blocuri, pe 
străzile Avram Iancu, Pri- 
cazului, Mureșului și Eroi
lor, la săparea rondourilor 
plantate cu trandafiri și la 
completarea acestora, la 
amenajarea zonelor verzi 
pe aproape două hectare. De 
asemenea, locuitorii din zo
nele Pricazului, Avram Ian
cu și Mureșului au parti
cipat, cu mic cil mare, la 
nivelatuă străzilor pe mai 
mult de 850 metri.

Tot în aceste zone s-a 
acționat la plantarea de 
arbori și arbuști ornamen
tali (boscheți de Tuia și 
brăduleți), precum și la 
plantarea a încă 1 200 tran
dafiri. De asemenea, au 
fost amenajate trei locuri 
de joacă pentru copii.

La activitățile organiza
te s-au evidențiat cetățe
nii Aurel Drăguș, Grigore 
Bolboceanu,. Tudor Rusu, 
Ilinca Toma, MSrîoara Pa- 
raschiva din micro II, loan 
Botici din strada P.ricazu- 
lui, deputății Viorel Prața, 
Dumitru Domnaru și alții, 
care au constituit exemple 
demne de urmat.

Ilia. Sîmbătă și dumini

conștiincios de treabă. Șe
ful S.F.E. Grădiște, Traian 
Dănciulescu, ne spune că 
are oameni harnici și ca
pabili — și-i "numește pe 
Valerian Dumitrescu, Ghe
orghe Voiean, Petru Po
pescu, Ioan Pahonțu, Leon- 
îin Borgovan, Emil Mun- 
teanu, Sofron Jujan — și 
că sînt hetărîți să-și în
deplinească prevederile de 
plan pe acest an cu două 
luni mai devreme, pentru 
a avea timp să pregătească 
stocurile din planul pe 
primul trimestru al anului 
1985. „Avem pădure fru
moasă — fag de bună ca
litate —, folosim metode 
de exploatare de înaltă 
productivitate și ne facem 
permanent planul — re
levă Traian Dănciulescu. 
V-aș ruga să scrieți și 
despre ajutoarele noastre 
de nădejde — șoferii Ion 
Banciu, Vasile Gabor și 
Constantin Sărăcilă și de 
cei trei mecanici coordo
nați de maistrul Vasile 
Damaschin, din cadrul 
I.F.E.T. Piatra Neamț —, 
care au venit cu mași
nile lor, cu spiritul de 
întrajutorare și hărnicia 
în muncă, obținînd rezul
tate excelente. Le mulțu
mim foarte mult!“. 

că locuitorii comunei Ilia 
s-au dovedit deosebit de 
receptivi la o serie de lu
crări de înfrumusețare a 
localității. Cetățeni și e- 
levi de la Liceul agroindus
trial și Școala generală 
Ilia au participat la cură
țarea, spălarea și vopsirea 
gardului din părculețul din 
partea vestică a localității. 
Tot aici s-au plantat 2 500 
arbori și arbuști ornamen
tali și 1000 trandafiri. Au 
fost reamenajate mai mul
te zone verzi, cum sînt 
cele din fața sediului con
siliului popular, complexu
lui turistic „Mureșul”, ma
gazinului universal, gara 
C.F.R. etc. S-au văruit po
mii ornamentali și s-au 
curățat marginile șoselei 
naționale.

în satul Sîrbi s-au exe
cutat lucrări de curățare 
și amenajare a șanțurilor, 
"repararea podețelor, a gar
durilor. Au participat la 
acțiuni numeroși cetățeni, 
dintre ca.re îi amintim pe 
Maxim Marian, Viorica 
Marian, Adam Vasiu, loan 
Pîrva, loan Manea, Andro- 
nic Hedrea, Mihai Cîrlijan 
și mulți alții.

Grupaj realizat cu 
sprijinul , corespondenților 
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„Am venit să muncim, 
să ne fae«m datoria, să-i 
ajutăm pe colegii de la 
Orăștie, eu care ne-atn în
țeles Toarte bine, și să ne 
întoarcem în județul nos
tru, relevă Vasile 'Damas- 
chin. Dacă va fi nevoie, 
vom reveni să muncim în 
pădurile din județul Hu
nedoara”.

Vorbind despre activita
tea bună pe care o des
fășoară colectivul U.F.E.T. 
Orăștie, inginerul Vasile 
Postescu, șeful biroului 
programare și urmărirea 
producției, considera nece
sar să se mențină aceeași 
bună colaborare între 
I.F.E.T., Inspectoratul sil
vic și G.S.C.F.I. Deva, iar 
cei de la coloana Orăș
tie a U.M.T.C.F. Deva să 
se mobilizeze mai mult, să 
transporte operativ masa 
lemnoasă, iar C.F.R. — în 
speță R.C.M. Deva — să 
le asigure la timp necesa
rul de vagoane pentru 
expedierea produselor că
tre beneficiari.

Subscriem, acestor cerin
țe justificate, în folosul 
îndeplinirii planului in
tr-un important domeniu 
al industriei județului, în 
interesul economiei națio
nale.
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Jiul — Steaua 0-0
Aureolați de egalul rea

lizat în etapa precedentă 
pe „Centralul" din Bănie, 
fotbaliștii de la Jiul au în
cercat să-și înscrie în pal
mares o victorie asupra 
actualului lider, dar Steaua 
s-a apărat grupat, ba chiar 
a încercat — mai cu sea
mă în prima parte a me
ciului, prin Pițurcă — să 
încurce calculul hîrtiei. 
Prima ocazie clară de gol 
au ratat-o jucătorii mili
tari, în miin. 6, prin acest 
bătăios înaintaș care este 
Pițurcă, aflat și în alte rîn- 
duri în poziții favorabile 
de a înscrie.

Gazdele s-au încălzit mai 
greu, drumul spre poarta 
adversă fiind... descoperit 
(ca de altfel și în alte par
tide anterioare), după prea 
multe combinații'la mijlo
cul terenului. Așa se face 
că abia în min. 41 s-a în
registrat primul șut peri
culos al petroșănenilor pe

spațiul porții lui Iordache, 
de fapt opera unui fun
daș — Mircea Popa (de la 
40 m ? !).

După pauză, antrenorul 
Gogu Tonca a operat două 
înlocuiri: Szekely și Flo- 
rescu în locul lui Dosan și 
V. Popa, însă jocul a con
tinuat să se desfășoare

DIVIZIA 1AB
mai cu seamă la mijlocul 
terenului. Tatonarea înde
lungată, aidoma unei parti
de pugilistice, s-a soldat cu 
serii... de combinații, ara
reori orientate spre poar
tă. Din nou, prima ocazie 
de a deschide scorul a a- 
parținut lui Pițurcă (min. 
70), precizia lobului său 
lăsînd însă de dorit, pen
tru ca în alte două faze 
(min. 76 și 77), Lasconi 
să-1 imite. Finalul a apar

ținut Jiului, care își în
scrie la activ două șuturi 
în transversală (Gămaa, 
min. 81 și Băluță, min. 84). 
Steliștii au rezistat pînă în 
final datorită „gărzii" lui 
Iordache, care depășea cu 
un cap trio-ul ofensiv „de 
buzunar" al gazdelor. De 
fapt, caseta tehnică ilus
trează și ea o egalitate... 
de criză: cornere.6—7, șu
turi pe poartă 7—6, faul
turi 15—23 (!), cartonașe 
galbene — Florescu, Stana 
și, respectiv, Eduard. Deci, 
fotbalul „economicos", iar 
uneori nesportivitatea, cît 
și tactica jocului „la cutie" 
au ieșit învingătoare în 
dauna spectacolului sportiv 
de calitate.

Jiul: Cavai, V. Popa 
(Florescu), Vizitiu, M. Popa, 
Stana, Dosan (Szekely), 
Varga, Găman, Stoinescu, 
Lasconi, Băluță.

ION VULPE

MUREȘUL 
EXPLORĂRI DEVA - 
MINERUL BOCȘA 

1-0 (1-0)

Minerul Lupeni — Minerul Cavnic 1-0 (0-0)

După două înfrîngeri 
consecutive în deplasare, 
Minerul a jucat pe teren 
propriu, unde a întîlnit un 
adversar destul de inco
mod, care a pus mari pro
bleme atît atacanților cît 
și apărătorilor localnici. 
Cele două puncte puse în 
Wc au fost obținute de ju
cătorii din Lupeni, după o 
luptă aprigă, ce a dat mari 
emoții spectatorilor, pînă 
la fluierul final al arbitru
lui V. Dobrescu.

In prima repriză, echipa 
Minerul a atacat majorita
tea timpului, dar apărarea 
oaspeților, în frunte cu 
portarul Papp, a rezolvat 
cu bine toate atacurile gaz
delor. în această parte a 
meciului, Minerul Lupeni 
a avut cîteva ocazii bune 
de a deschide scorul prin

Mușat (min. 21 și 42), Chi- 
țac (min. 26), Sălăgean 
(min. 30) și NLchimiș (min. 
35), dar ei nu reușesc a- 
cest lucru, scorul fiind 
0—0 după 45 de minute.

După pauză, atacurile 
gazdelor sînt mai clare,

ele reușind să deschidă sco
rul foarte repede. în min. 
47, Mușat îl driblează pe 
fundașul central advers și, 
de la 18 m, șutează pe 
lîngă portar: 1—0. După 
primirea golului oaspeții 
ies la atac și au cîteva o- 
cazii bune de a egala: în 
mim. 55, extrema stîngă 
Lenghel scapă singur, dar 
șutul lui este respins de

portarul gazdelor în cor
ner. Presiunea oaspeților 
se accentuează spre sfîrși- 
tul reprizei a doua, cînd 
Minerul Cavnic trece pe 
lîngă egalare: în min. 88 
Bonte șutează puternic, 
mingea respinsă de porta
rul Lixandru ajunge la Do- 
robanțu, dar acesta o tri
mite în bară. Cu toată pre
siunea oaspeților, și-n a- 
ceastă repriză gazdele au 
două ocazii bune de â ma
jora scorul prin Colceag, 
în min. 70 și 75.

Minerul Lupeni : Lixan
dru, Tereche, Chițac, Dina, 
Leordeanu, I. Popa, Mușat 
(Colceag — min. 65), Voi- 
cu, Sălăgean, P. Popa, Ni- 
chimiș.

A arbitrat bine V. Do
brescu, din București. (I. 
Cotescu, corespondent).

Jucînd fără nervul ne
cesar desprinderii d_e un 
adversar incomod, devenii, 
după ce au înscris repede 
un gol, n-au mai găsit 
calea spre noi faze de 
poartă. Astfel că în loc 
să vorbim despre fazele 
fierbinți aie gazdelor po
menim mereu numele unui 
jucător care își are locul... 
în „A" — Windt, un portar 
cu adevărat mare.

Jucătorii deveni n-au 
jucat nici direct pe poartă, 
nici elaborat, iar atunci 
cînd ajungeau să finalizeze 
o fază parcă le lipsea e- 
nergia necesară. N-a fost 
un spectacol fotbalistic, ci 
o partidă de uzură, în 
care doar execuția lui Mir
cea Marian (reluare din 
întoarcere de la 16 m, șut 
apărat de Windt) a stră
lucit pe un fond cenușiu.

Scorul s-a deschis în 
min. 10, la o lovitură li
beră indirectă din ca
reu : Tirchinici trage în 
zid, mingea revine în cen
trul careului, de unde, de 
Ia 12—>-14 m Mircea Marian 
a șutat printre adversarii 
masați în fața porții : 1—0. 
Cine credea că doar acest 
gol va rămîne pe tabela de 
marcaj ? Astfel că acest 
gol a însemnat două 
puncte prețioase într-o 
partidă în care s-au evi
dențiat: Windt — de la 
oaspeți, M. Marian și Tir
chinici — de la gazde.

A arbitrat bine I. Kun 
(Oradea).

La juniori gazdele au în
vins cu 4—3.

Mureșul Explorări: 
Naghi, Bucur, Ștef, Me- 
chenici, Fogoroși (Dumi- 
treasă, Vălășutean), Tirchi
nici, Preda, Ștefănescu, 
Oloșutean, M. Marian, I. 
Popa. (Voicu Lăzăruț, co
respondent).

VICTORIA CÂLAN - 
MINERUL PAROȘENI 

1-0 (1-0)

Peste 1 000 de spectatori 
au răsuflat ușurați în cli
pa cînd fluierul arbitrului 
I. Negulei, din Ocna Si
biului, a pus capăt parti
dei. Și asta pentru că 
fragilul avantaj de un gol 
al metalurgiștilor a rezis
tat pînă în final aducîn- 
du-le astfel puncte pre
țioase în cursa ce vizea
ză podiumul. încă din 
start, în min. 2, la o fază 
frumos lucrată de Rizescu 
și Matula, ultimul ratează 
din apropiere, apoi șapte 
minute mai târziu, tot el 
va rata altă mare oca
zie, în min. 14 imitîndu-1 
Miatov. In mim. 27, la o 
fază care nu anunța nimie 
deosebit, Miatov centrea
ză în careul advers spre 
Rizescu, care, în urmărirea 
balonului, îl forțează pe 
Constantin să lovească 
greșit mingea și să o tri
mită în ’propria poartă : 
1—0 pentru gazde.

Pînă la sfârșitul re
prizei jocul se echilibrea
ză, deși gazdele se află 
mereu în preajma careu
lui. DHpă reluare gazde
le mai ratea-ză două mari 
ocazii — în min. 55 prin 
Rizescu și în min. 65 prin 
Miatov —, după care jo
cul intră în anonimat. 
S-au remarcat de la gazde 
Rizescu, Toderici, Mravuș- 
ca și juniorul Lazăr (aflat 
Ia primul său joc ca ti
tular), iar de la oaspeți 
Constantin și Ișpir.

Victoria : Alexoi — Buz- 
duga, Mravușca, Toderici, 
Lazăr, Popescu, Miatov 
(min. 88 — Ciubuc), Bujor, 
Pintilie, Matula, Rizescu.

Minerul : Crăcan — Ișpir, 
Constantin, Petrea, Pintea', 
Leleșan, Lăzăroiu (min. 68 
— Grecu), Bîrsan (min. 
60 — Nicu), B. Popescu, I. 
Popescu, Stanei.

La juniori : 1—0 pentru 
Victoria. (T. Mîndrescu, co
respondent).

MINERUL CERTEJ - 
MINERUL ANINA 

6-0 (1-0)

Scor neașteptat după fi
zionomia jocului din pri
ma parte, cînd gazdele 
au acționat fără orizont,

complăcând u-se în jocul 
aglomerat și închis al oas

peților. De altfel ș-a în
scris o singură dată, în 
min. 31, la o fază de mare 
efect la care mingea a 
circulat pe traseul Ceaușu
— Gogoașă — Dimcea, șu
tul ultimului deschizînd 
scorul.

.După pauză parcă altă 
echipă intră pe teren. 
Simțind slăbiciunile oaspe
ților, gazdele calcă mai 
tare pe accelerator și în 
min. 50 Jigmon este faul
tat în careu, iar arbitrul 
aflat pe fază acordă 11 
metri. Impecabilă execuția 
lui Ceaușu și 2—0. După 
cinci minute va fi 3—0 : 
Ceaușu, angajat pe stînga, 
centrează în interiorul 
careului de unde Boc reia 
fulgerător pe sub portar. 
Din acest moment pe teren 
se vede o singură echipă
— Minerul Certej. Bleu 
(min. 69, ispirat introdus 
î» min. 30) reia în gol o 
minge respinsă defectuos 
de apărarea adversă : 4—0. 
In minutul 80, la o com
binație subtilă între .Dim
cea și Jigmon, ' ultimul 
șutează fără replică : 5—0. 
Cînd toată lumea credea 
că a fost stabilit scorul- 
final, gazdele au o ultimă 
zvîcnire, în min. .89, cînd 
Bieu face un slalom de 
toată frumusețea și. șutează 
în colțul lung, consfințind 
o victorie muit aplaudată 
a gazdelor.

Excelent arbitrajul bri
găzii din Cluj-Napoca, 
avînd la centru pe Emil 
Burcă.

Minerul Certej: Precup 
(min. 75 Seliuc) — Chiria, 
Gogoașă, Miculescu, Re
begită, Puiu, Halga (min. 30 
Bicu), Ceaușu, Boc, Jig
mon, Dimcea. La juniori 5 
Minerul Certej — Minerul 
Anina 4—0. (C-tin Moldo- 
(V. loan, corespondent).

Constructorul 
Hunedoara — 
Textila Sebeș 
25-18 (11-7)

DIVIZIA A DIVIZIA B 3
REZULTATE: Chimia Rm. Vîlcea — Poli.

Iași 2—0; Jiul — Steaua 0—0; F.C. Baia Mare —
Dunărea

2—3;
E.S.U. 2—4; C.S. Tîrgoviște — Corvi-
Petrolul — .Univ. Craiova 1—0; F.e.

Olt — Șpoxtu-1 stud. 2—9; F.C. Bihor — A.S.A.
Tg. Mureș 4—0; 
ciul Dinamo —

Rapid — S.C. Bacău 2—9. (Me- 
F.C. Argeș a lost aminat).

CLASAMENTUL

10. Jiul Petroșani 
Corvinul

8. S.C. Bacău
9. F.C. Olt

15. A.S.A. Tg. M.
16. Dunărea e.s.u.
7. Petrolul Ploiești
18. C.S. Tîrgoviște

1. Steaua
2. Din a m o
3. Univ. Craiova
4. Sportul stud.
5. F.C. Argeș
6. F.C. Bihor
7. Chimia Rm. V.

26 16 4 6 50-19 36
24 13 8 3 44-23 34
27 14 4 9 41-22 32
27 13 6 8 37-28 32
26 14 3 9 33—25 31
27 12 5 10 43-35 29
27 11 6 10 33-36 28
27 12 4 11 27-36 28
26 8 11 7 25-18 27
27 10 7 10 23-28 27
27 10 6 11 36-32 26
27 8 10 9 25-29 26
27 9 7 11 25-27 25
27 10 5 12 31-45 25
27 „9 4 14 24-38 22
27 6 8 13 22-32 20
27 7 6 14 22-38 20
27 3 6 18 20-50 12

ETAPA VIITOARE : A.S.A. Tg. Mureș — 
Poli. Iași; Sportul stud. — F.C. Baia Mare j 
t^nărea C.S.U. — Rapid; Univ. Craiova — Chi
mia Rm.
Dinam-n;

Vîlcea; Jiul — Petrolul; Corvinul —
F.C. Argeș — C.S. Tîrgoviște; S.C. Ba

cău — F.C. Cit; Steaua — F.C. Bihor.

ETAPA VIITOARE : Minerul Motru — Olim
pia S. Mare; „U“ CIuj-Napoca — Minerul Lu
peni; Met. Cugir — C.F.R. Caransebeș; Some
șul S. Mare — Poli. Timișoara; C.F.R. Timi
șoara — Rapid Arad; C.S.M. Reșița — Ind. 
sîrmei C.T. ; Min. Cavnic — Gloria Reșița ; 
Aurul Brad — Armătura Zalău; U.T. Arad — 
Steaua C.F.R.

REZULTATE : Ind. sîrmei C. Turzii — Au
rul ~Bra«i 2—1; Olimpia 3. Mare — Someșul S. 
Mare 2—9; Boli. ’Timîșoar'a — -C.F.R. ‘Timișoara 
3—9; Minețul .Eupenl — .'Minerul Cavnie 1—0; 
Armajasa Zalău — Metalurgistul ’Cugir 3—0; 
W.T. Arad -— Rapid Arad 3—0; -,,U“ :Cluj.4Nșpo- 
«a — Steaua C.F.R. Cluj-'N. 1—9; Gloria Re
șița — C.S.M. Reșița 1—2; C.F.R. Caransebeș — 
Minerul Motru '9—0.

CLASA M E N T U L
1. Poli. Timișoara 23 16 2 5 64-21 34
2. „U“ Cluj-Napoca 23 16 1 6 46-16 33
3. C.S.M. Reșița 23 14 1 8 35-21 29
4. Olimpia S. Mare 23 12 1 10 45-30 25
5. Aurul Brad 23 11 3 9 35-32 25
6. Armătura Zalău 23 11 3 9 31-30 25
7. U.> T. Arad 23 11 2 10 29-31 24
8. Ind. sîrmei C.T. 23 11 1 11 29-28 23
9. Min. Cavnic 23 10 2 11 36-30 22

10. Minerul Lupeni 23 9 4 10 28-29 22
11. Gloria Reșița 23 10 2 11 22-25 22
12. C.F.R. Tiimlș. 23 10 1 12 36-44 21
13. Met. Cugir 23 8 4 11 28-39 20
14. Min. Motru 23 9 2 12 22-36 20
15. C.F.R. C-sebeș 23 9 2 12 20-48 20
16. Someșul S. Mare 23 9 0 14 23-36 18
17. Steaua C.F.R. 23 8 2 13 31-34 16
18. Rapid Arad 23 4 5 14 18-48 13

DIVIZIA C8

REZULTATE : Minerul Oravița — Mecanica ©răști.e 2—8; 
Minerul Certej — Minerul Anina 6-0; .Minerul Știința Vul- 
ean — Constructorul Timișoara 4-1; U.M. Timișoara - Mi
nerul M. Neuă 1—2; Mureșul Explorări — Metalul Bocșa 
1-0; Dacia Orăștie — Minerul ..Aninoasa 0—0; Victoria 
Colan — Minerul Paroșeni 1—0; Metalul Oțelu Roșu — Mi
nerul G he lari 1—0.

CLASAMENTUL

1. Mureșul Explorări 18 12 4 2 33-13 28
2. Victoria Călan 18 9 2 7 24-17 20
3. Minerul Paroșeni 18 8 4 6 28-26 20
4. Minerul Certej 18 9 1 8 35-27 19
5. U.M. Timișoara 18 8 2 8 39-26 18
6. Dacia Orăștie 18 7 4 7 35-26 18
7. Minerul Moldova Nouă 18 9 0 9 26—24 18
8. Metalul Oțelu Roșu 18 9 0 9 25-24 18
9. Constructorul Timișoara 18 7 3 8 29-29 17

10. Minerul Știința Vulcan 18 7 3 8 25-31 17
11. Minerul Anina 18 7 3 8 24-32 17
12. Minerul Oravița 18 8 1 9 23-34 17
13. Mecanica Orăștie 18 8 0 10 22-33 16
14. Minerul Ghelari 18 6 4 8 19-34 16
15. Metalul Bocșa 18 6 3 9 23-20 15
16. Minerul Aninoasa 18 5 4 9 14-28 14

ETAPA VIITOARE : Minerul Paroșeni - Minerul Ghe- 
lari ; Minerul M. Nouă — Dacia Orăștie; Minerul Anina 
— Victeria Călan; Constructorul Timișoara — Metalul Oțelu 
Roșu; Minerul Aninoasa — Minerul Oravița; Mureșul Ex
plorări — Minerul Certej.

Pe o vreme rece, chiar 
dacă elevele lui Teodor 
Mercea au jucat sub posi
bilități, întîlnirea a plăcut 
din punct de vedere tehnic 
și spectacular, mai ales da
torită oaspetelor, care nu 
s-au intimidat de cartea de 
vizită a gazdelor, reușind 
sentraatacuri -periculoase. 
.Leeaitateele, destul de „fra
gede" In apărare, au ataeat 
periculos și au înscris 25 
de goluri, semnate de So
fia Niciofsehi (10), Elena 
Coman (6), Lidia Cătană 
(3), Cristina Răcăuțeanu (2), 
Carmen Vrînceanu, Tama
ra Neagoe, Iuliana Coman 
și Paraschița Mitu — cîte 
unul.

Corect și autoritar arbi
trajul timișorenilor C. Po
pescu și M. Vulcănescu. 
(Ioan Vlad, corespondent).

★
în zilele de 10—11—12 

aprilie, orele 8,30—12,30 și 
16—20, la Sala sporturilor 
din Deva se desfășoară tur
neul interjudețean de ju
niori II (băieți și fete), eu 
participarea reprezentante
lor județelor Sibiu, Covas- 
na, Harghita, Vîlcea, Ti
miș, Sălaj, Bistrița, Mureș.

Pagină realizată de 
MIRCEA DIACONU



încheierea vizitei în țara noastră 
a președintelui R.P. Angola

ÎNCHEIEREA CONVORBRILOR OFICIALE
(brmare din pag. 1)

tă . d.ntre popoarele noas
tre.

Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Jose Eduardo 
dos Santos au stabilit să 
continue dialogul româno- 
angolez la nivel înalt, care 
s-a dovedit a fi un factor 
determinant în amplifica
rea colaborării dintre parti
dele și țările noastre, act 
pe tărim bilateral, cît ș»

in sfera vieții internațio
nale, in folosul și spre bi
nele ambelor popoare, al 
cauzei păcii și cooperării 
intre naUuni.

în legătură ca concluzii, 
le .a rare s-a ajuns in tim- 
pu- coQvact*rtiar privind 
dezvoltarea re .ațiilnr ro- 
mâno-aogoLeze. precum și 
în ăegămră eu evoluția s.- 
tnațiri intemațio- a> se dă 
pgirLua Comunicat

PROTOCOL PRIVIND COLABORAREA 
INTRE P.C.R.

Tovarășii ion St-lan, 
membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv. se
cretar al C.C. al P.CJL șl 
Afonso Domingos Van- 
Du nem „Mbinda“, memo" 
al C.C. și secretar pente* 
relațiile externe al Mfl—A

Și M.P.LA.
— Pac**rt Mbnefi. an sa*- 
nat, Imu <F-nmrața. Proto
colul privind colaborarea 
latre Partidal Comunist 
Ramăm W MPXJL — 
Partid a! Mbo.x din Ango
la in perioada 1994—lăSo.

ACORDURI ÎNTRE GUVERNELE ROMÂN

nele oficiale angoleze care 
îl însoțesc au vizitat uni
tăți economice și cartiere 
de locuințe din Brașov.

Primul obiectiv vizitat a 
fost cunoscuta întreprinde
re de autocamioane, una 
dintre cele mai puternice 
unități industriale ale ju
dețului, care realizează o 
gamă largă de autocamioa
ne pentru piața internă și 
pentru export.

La încheierea vizitei, pre
ședintele Jose Eduardo dos 
Santos a notat în cartea de 
onoare a întreprinderii a- 
precieri deosebite la adre
sa harnicilor constructori 
de mașini și tractoare bra
șoveni.

Solii poporului angolez 
au făcut apoi o vizită 
la întreprinderea agricolă 
Prejzner, unitate fruntașă

a județului, cunoscută pen
tru rezultatele obținute la 
diferite culturi, precum și 
în zootehnie.

în continuare, președin
tele angolez a vizitat unele 
cartiere de locuințe ale 
Brașovului, luînd, astfel, 
cunoștință de rezultatele 
eforturilor făcute de partid 
și de stat pentru moderni
zarea localităților țării, 
pentru îmbunătățirea con
dițiilor de viață ale celor 
ce muncesc.

La amiază, oaspeții au 
vizitat cunoscuta stațiune 
turistică internațională Po
iana Brașov, unde gazdele 
au oferit un dejun în o- 
noarea solilor poporului 
angolez.

După-amiază, președin
tele Jose Eduardo dos San
tos s-a înapoiat în Capi
tală.
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ÎNTREPRINDEREA AGRICOLĂ DE STAT 

MINTIA

încadrează

O un electrician forță, pentru ferma Lăpuș- 
nic

doi lăcătuși mecanici agricoli - atelier
Mintia.

Retribuția majorată, conform Decretului
325/1983.

Informații la telefon 15999.

Șl ANGOLEZ PLECAREA DIN CAPITALĂ

întâlnirile de lucru di» 
tre membrii delegat: or 
română și ar.go-eză, desfă
șurate in spiritul orientă
rilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar 
generai al Partidului Co- 
tnunist Român, președinie- 
le Republicii Socialiste 
România și tovarășul Jose 
Eduardo dos Santos, pre
ședintele M.P.L.A. — Parti
dul Muncii, președintele
Republicii Populare Ango
la, au fost concretizate,
luni dimineața, prin sem
narea unor acorduri între 
guvernele celor două țări.

Ministrul comerțului ex
terior și cooperării econo
mice internaționale, tova
rășul Vasile Pungan, și to
varășul Carlos Antonio

FertiacAes. secretar de scat
pemr cooperare au se—,-ac 
Acordai intre gjre-aefe ce
lor două țări privind orri- 
gatia maritimă, iar —~-is- 
trul afacerilor externe, to
varășul Ștefan Andre.. si 
rninistrai resatiLor extor-

(Urmare din pag. 1)

ai R-P. Ar_gea. tovară-
Paulc Teixeira Jorge,

guveraete țăr&or jar prt- 

ne civile. Mlaștirit de ex
terne ai celor doaă țări ac.
efectuat, de asemenea, 
schimbul instrumeoieiar de 
ratificare a Tratatului de 
prietenie și cooperare intre 
Republica Socialistă Româ
nia și Republica P? pai ară 
Angola, semnat ța 14 apri
lie 1979. la Luanda.

ÎN JUDEȚUL BRAȘOV
Duminică dimineața, pre

ședintele M.P.LA. — Parti
dul Muncii, președintele

Republicii Populare Ango
la, Jose Eduardo dos San
tos. împreună cn persoa

Ceremonia plecării inal- 
-n,,,- oaspete s-a desfășu
rat pe aeroportul Otopeni. 
A.~ erau arborate drape- 
Jefe de stat ale României 
si Angolrt. incadrind por- 
•jetete retor doi conducă
tori de partid și de stat.

Tovarășul Nicolae 
Ceausescu și tovarășul 
Jose Eduardo dos Santos 
aa sosit împreună la ae
roport

Bacureș tenii prezenți la 
plecarea oaspeților ango
lezi au făcut celor doi con
ducători o caldă manifes
tare de dm nație, au ova
ționat și aplaudat îndelung.

O gardă militară a pre
zentat onorul. In timp ce 
erau intonate imnurile de 
stat ale celor două țări, au 
fost trase 21 de salve de 
artilerie.

în continuarea ceremo

niei, cei doi conducători de 
partid și de stat au trecut 
in revistă garda de onoare.

Tovarășul Jose Eduardo 
dos Santos și-a luat apoi 
rămas bun de la persoa
nele oficiale aflate la ae
roport

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a salutat, la sca
ra avionului, pe membrii 
delegației de partid și de 
stat angoleze.

Un grup de pionieri au 
oferit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășului 
Jose Eduardo dos Santos 
buchete de flori.

Luîndu-și un călduros și 
prietenesc rămas bun, cei 
doi conducători de partid 
și de stat și-au strîns mîi- 
nile îndelung, s-au îmbră
țișat

La ora 11,15, aeronava 
cu care călătorește înaltul 
oaspete a decolat.

I
9

I
9

I
9 

I 
9 

I 
9 

I
*

I
I
9

I
9

I
*

I
9

I
9

I
9

I
9

I
9

I
9

I
i

i
9

Vizita la Bagdad a tovarâșalai 
Constantin Dăscâlescu

BAGDAD 9 (Agerpres). 
— Luni dimineață au în
ceput, la Bagdad, convor
birile oficiale dintre tova
rășul Constantin Dăseăles- 
cu, prim-ministru al Gu
vernului Republicii Socia
liste România și Taha 
Yassin Ramadh.an, prim 
viceprim-ministru al guver
nului Republicii Irak.

în cadrul convorbirilor a 
fost exprimată satisfacția 
celor două guverne față de 
cursul ascendent al rapor
torilor bilaterale, în toate 
domeniile de interes co
mun. în acest context, s-a 
subliniat că extinderea și 
adîncirea conlucrării dintre 
cele două țări și popoare 
prietene sînt determinate 
în mod hotărîtor de înțe

legerile convenite în cadrul 
convorbirilor dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România și Saddam 
Hussein, secretar general 
al Partidului Baas Arab 
Socialist, președintele Re
publicii Irak.

Dialogul de lucru, des
fășurat intr-o atmosferă 
cordială, de stimă a inte
res reciproc, a prilejuit un 
schimb de păreri asupra 
unor probleme actuale ale 
vieții internaționale.

Convorbirile româno- 
irakiene, prilejuite de vi
zita la Bagdad a tovară
șului Constantin Dăscăles- 
cu, continuă.

Dezvoltarea sociai-economică a 
R.S.F. Iugoslavia

BELGRAD 9 (Agerpres). 
— Planul de dezvoltare so- 
cial-economică a R.S.F. Iu
goslavia pe anul în curs 
definește politica de ansam
blu a țării, direcțiile de 
acțiune, ca parte a pro
gramului de stabilizare e- 
conomică pe termen lung.

înfăptuirea acestor obiec
tive — relevă agenția Ta- 
niug — va permite ca, în 
anul 1984, produsul social 
să crească cu 2 la sută,

volumul producției indus
triale — cu cca. 3 procen
te, cel al producției agri
cole — cu 2 la sută. O a- 
tenție deosebită se acordă 
exporturilor, care urmează 
să fie sporite cu 17 la 
sută.

Creșterea producției in
dustriale va fi asigurată, 
în principal, pe seama spo
ririi productivității muncii, 
deoarece investițiile capi
tale vor fi reduse cu 10 la 
sută.
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■ MADRID. - La Pala

tul Moncloa, din Madrid, 
s-a desfășurat, simbătă și 
duminică, o intilnire a unor 
lideri ai Internaționalei So
cialiste, care au ezaminat 
aspectele majore ale evolu
ției situației mondiale, cu 
prioritate relațiile Est-Vest, 
criza din Orientul Mijlociu 
ș» dm America Latină și 

pă cum p-eozeazâ agenție 
France Presse, la reun uoe 
au participat președintele 
Internaționalei Socialiste. 
Willy Brandt, fostul cance
lar federal al Austriei, Bru
no Kreisky, și primul minis
tru al Spaniei, Felipe Gon
zales.

■ CAIRO. - Președinte
le Egiptului, Hosni Muba
rak, a subliniat importanța 
mobilizării tuturor eforturi
lor in vederea reglementă
rii cu mijloace politice a 
conflictului irantano-irakian, 
prin angajarea de nego
cieri neîrrtîrziate intre păr
țile beligerante. După cum 
informează agenția MEN, 
Ic un dineu oferit in oroa
rea președintelui Repub - 
ci’i Africa Centrală. Andre 
Kolingba — aflai în vizită 
la Cairo — șeful statului e- 
giptean, a apreciat, totoda
tă, că pentru prevenirea a- 
gravării încordării in Orien
tul Mijlociu este necesară

r israe- ?
teritoriile 1
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retragerea trupelor israe- 
lierte din toate t-----------
arabe ocupate.

3 CIUDAD DE PANA
MA. — Prezența, tot mai 
ostentativă, in America Cen
trală a trupelor ți consi
lierilor militari străini, in
tensificarea procesului de 
inarmare și proliferarea ac
țiunilor și manevrelor mili- 
iare constituie factorii care 
determină creșterea tensiu
nii și neîncrederii in regiune 
— se arată ia comunicatul 
dat oubicității, la Ciudad 
de Panama, la încheierea 
une> reuniuni de urgență a 
miniștrilor relațiilor exter
ne din țoriie mempre ale 
.Grupusui de la Contado- 
ra“ — Columbia, Mexic, 
Panoma și Venezuela — 
informează agențiile de 
p-esă.

■ OTTAWA. - In luna 
martie, in Canada erau în
registrați oficial 1 541 000 
șomeri, ceea ce reprezintă 
11,4 la sută din totalitatea 
forței de muncă a acestei 
țări. Potrivit datelor publi
cate la Ottawa, numai în 
luna martie au rămas fără . 
lucnr 65 000 de persoane.

■ LA PAZ. - Intr-un dis
curs radiotelevizat, pre
ședintele Baiiviei, Hernan 
Sites Zuazo, a reafirmat ca
racterul popular și demo
cratic al procesului de 
transformări structurale aflat 
in curs de desfășurare in 
țară — transmite agenția 
Prensa Latina.
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ÎNTREPRINDEREA MECANICĂ CUGIR

ÎNCADREAZĂ DE URGENȚA:

• zidari

• dulgheri

• instalatori

• izolatori

• mozaicari

• fierari-betoniști

• betonîști.

GRUPUL ÎNTREPRINDERILOR
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DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ

Șl LOCATIVĂ HUNEDOARA-DEVA

str. V. I. Lenin, nr. 6

ÎNCADREAZĂ URGENT :

@ zidari (bărbați)

£ sudori

• automacaragii pentru automacara de

12,5 t
J

• muncitori necalificați (bărbați).

■llhLU"
publicitate

VINZABI

• • Vînd apartament 4 came- 
I re decomandate, diferite mate- 
’ riale de construcții și ciment.
* Deva, telefon 14683. (5078)

• Vînd casă Cristur, nr. 283. 
Informații Deva, telefon 28424, 
după orele 18. (5129)

• Vînd motocicletă I.J. 62, 
stare perfectă. Deva, bulevar
dul Decebal, bloc 15, scara E, 
apartament 21, lingă Ulpia.

(5086|

• Vînd Trabant 601. Deva, 
telefon 14319, orele 10—21.

COLEGIUL DE REDACȚIE : Sabin Cerbu, Ion Ciodei, Tiberiu Istrate (redactor fef)> Luda Elena Liciu, Gheorghe Pavel (redactor șef adjunct)» Vasile Pâtan. Nicolae Tîrcob.

BEBACȚIA $1 ADMINISTRAȚIA: 2 700 Deva, str. Dr. Petru Groza, nr. 35. Telefoane: 11275, 11585, 12157. Telex i 72288. TIPARUL i Tipografia Deva, str. 23 August, nr ?.57


