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PLANTATUL 
GRABNIC

De cînd a început cam
pania agricolă de primă
vară, Cornel Lepădătoni, 
președintele C.A.P. Ostrov, 
este primul om din sat 
care se scoală dimineața și 
ultimul care se culcă 
noaptea târziu. Dimineața, 
încă pe întuneric, intră în 
ferma zootehnică să vadă 
cum se desfășoară progra
mul de grajd, iar cînd zo
rii alungă noaptea intră 
pe poarta sediului unității 
agricole. Aici este, ca de 
obicei, primul. Sosesc a- 
poi brigadierii, cooperato
rii care lucrează la sorta
rea cartofilor, cei ce pun 
tuberculii de sămânță în 
saci și apoi îi încarcă în 
mijloacele de transport ce 
urmează să-i ducă în cîmp.

VINERI, 13 APRILIE 1984

CARTOFILOR - ÎNCHEIAT 
ÎN TOATE UNITĂȚILE!

Puiu Mastraghin, inginerul 
șef, tot dis-de-dimineață, 
nu vine la sediu, ci se du
ce la secția de mecaniza
re unde îi găsește pe toți 
tractoriștii. Mecanizatorii

C.U.A.S.C. Totești

știu încă de seara ce au 
de făcut în ziua urmă
toare și nu stau în secție 
decît pînă își verifică în
că o dată agregatele cu ca
re lucrează și pleacă fie
care să îndeplinească sar
cina încredințată. Cînd se 
face ziuă, cele trei mașini 
de plantat cartofi — con
duse de Ioan Iosivoni, 
Cornel Niculescu și .loan
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Brăila — sînt în tarlalele 
repartizate fiecăruia. în 
dteva minute mașinile sînt 
aprovizionate și pornesc 
să croiască biloanele. Lu
crul în cîmp se desfășoară 
întins, pe tot parcursul zi
lei, pînă ce coboară seara.

— Această primăvară cu 
destule capricii meteorolo
gice — ne spunea Cornel 
Lepădătoni—ne-a creat ne
cazuri în buna desfășura
re a lucrărilor. Ne-atn dat 
seama că le putem învin
ge numai printr-o bună 
organizare a muncii.

— Cum a fost organizat 
plantatul cartofilor ?

TRAIAN BONDOR

(Continuare in pag. a 2-a)

PLECAREA 
DIN BUCUREȘTI
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, a 
plecat, joi dimineața, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, într-o vizită de 
prietenie în Republica So
cialistă Federativă Iugo
slavia, la invitația tovară
șului Mika Șpiliak, pre
ședintele Prezidiului Repu
blicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, și a tovarășului 
Dragoslav Markovici, pre
ședintele Prezidiului Comi
tetului Central al Uniunii 
Comuniștilor din Iugosla
via.

Secretarul generai al 
partidului, președintele Re
publicii este însoțit în a- 
ceastă vizită de tovarășii 
Ion Stoian, membru su
pleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ștefan An
drei, membru supleant al 
Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe, 
Vasile Pungan, ministrul 
comerțului exterior și coo
perării economice interna
ționale, de alte persoane 
oficiale.

(Continuare in pag. a 4-a)

CEREMONIA SOSIRII
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a sosit într-o 
vizită de prietenie în R.S.F. 
Iugoslavia, la invitația pre
ședintelui Prezidiului Re
publicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia, tovarășul 
Mika Șpiliak, și a pre
ședintelui Prezidiului Co
mitetului Central al Uniu
nii Comuniștilor din Iugo
slavia, Dragoslav Marko
vici.

Ceremonia sosirii a avut 
loc pe aeroportul orașului 
Osijek, important centru 
economic al Republicii So
cialiste Croația.

La ora 10,45 — oira loca
lă — avionul prezidențial 
a aterizat. La coborîrea din 
avion, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați 
cu deosebită căldură de to
varășul Mika Șpiliak, pre
ședintele Prezidiului Repu
blicii Socialiste Federative 
Iugoslavia.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul 
Mika Șpiliak și-au strîns 
mîinile cu multă căldură 
și prietenie. Cu deosebită 

ÎNCEPEREA CONVORBIRILOR OFICIALE

stimă i-au fost adresate a- 
celeași cordiale urări de 
bun venit tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu le-au fost pre
zentate persoanele oficiale 
venite în întâmpinare.

O gardă militară a pre
zentat onorul. Au fost in
tonate imnurile de stat ale 
României și Iugoslaviei.

De la aeroportul din Osi
jek, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu șî tovarășa 
Elena Ceaușescu, împreu
nă cu tovarășul Mika Șpi
liak, s-au îndreptat spre 
reședința ce ie-a fost re
zervată, la Karadjordjevo, 

în principalele localități 
străbătute, numeroși locui
tori ai acestor meleaguri 
au salutat cu deosebită cor
dialitate, cu sentimente de 
aleasă prietenie, pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu și pe 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
exprimîndu-și, prin ‘ges
turi spontane de prietenie, 
bucuria de a-i avea ca 
oaspeți dragi.

La reședința oficială de 
la Karadjordjevo, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, îm
preună ou tovarășa Elena 
Ceaușescu au avut cu to
varășul Mika Șpiliak o 
convorbire prietenească.

Mecanizatorii de la C.A.P. Romos au pregătit patul germinativ pe aproape întrea
ga suprafață destinată cultivării porumbului. Foto: N. GHEORGHIU

Joi, 12 aprilie, au avut 
toc convorbiri oficiale în
tre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
și tovarășul Mika Șpiliak, 
președintele Prezidiului 
Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia.

La convorbiri au parti
cipat tovarășa Elena 
Ceaușescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.,*prim vi- 
ceprim-ministru al guver
nului, alți membri ai dele
gațiilor române și iugo
slave.

Tovarășul Mika Șpiliak 
a salutat cu căldură vizita 
pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu o face, împreu

nă cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, ' în Iugoslavia 
subliniind că ea reprezintă 
un nou moment important 
în cronica relațiilor tradi
ționale dintre cele două 
țări și popoare. Totodată, 
tovarășul Mika Șpiliak 
și-a manifestat satisfacția 
de a se reîntâlni cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu și 
de a avea un nou schimb 
de vederi, ce se înscrie in 
cadrul larg al contactelor 
și consultărilor româno- 
iugoslave la nivel înalt, 
care au impulsionat puter
nic întregul proces de dez
voltare a raporturilor din
tre cele două state socia
liste, vecine și prietene.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a mulțumit, în 
numele său și al tovarășei 

Elena Ceaușescu, pentru 
invitația de a vizita Iugo
slavia, pentru primirea os
pitalieră ce li s-a făcut, 
arătând că vede în aceasta 
o expresie a sentimentelor 
de stimă și prietenie ce 
și Ie nutresc reciproc po
poarele noastre.

Profund încredințați că 
schimburile de păreri ce 
le vor avea în aceste zile, 
înțelegerile ce vor fi con
venite vor deschide noi 
perspective colaborării ro- 
mâno-iugoslave, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Mika 
Șpiliak au procedat la am
ple convorbiri, care au 
prilejuit o informare reci
procă privind mersul con
strucției socialiste în cele
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Colectivului întreprinderii electrocentrale Deva i s-a decernat 
Steagul roșu și Diploma de onoare de întreprindere fruntașă pe țară 

în întrecerea socialistă pe anul 1983

Destoinicii; colectiv de 
muncă al L :<;ji indetii e- 
lectrocentrui-: Deva a ob
ținut în anul '983 realizări 
deosebite în producție, si- 
tuîndu-se pe locul al III- 
lea în întrecerea socialistă 
pe țairă și fiind distins cu 
„Ordinul Muncii'1 clasa a 
lll-a. Este confirmarea e- 
locventă a strădaniei și 
angajării plenare în mun
că de a asigura economiei 
naționale cantități sporite 
de energie electrică, este 
continuarea pe un plan su
perior a eforturilor și rea
lizărilor , din anii 1980— 
1982, cînd a ocupat, de 
asemenea, același loc în 
întrecerea socialistă pe ța
ră, conferindu-i-se „Ordi
nul Munciii" clasa a lil-a.

Ieri, la sediul Termocen
tralei Mintia', a avut loc fes
tivitatea decernării acestui 
prestigios colectiv a Stea
gului roșu și a Diplomei de 
onoare de întreprindere 
fruntașă pe anul 1983, 
elocventă confirmate a pre
țuirii de oaire se bucură 

munca și succesele ener- 
geticienilor din partea con
ducerii partidului și sta
tului nostru.

La festivitate au partici

Aspect din timpul decernării drapelului.

pat muncitori, maiștri, in
gineri, oodre cu funcții de 
răspundere de la C.T.E. 
Mintia, U.E. Pairoșeni și 
C.T. Gurabarza, activiști de 

partid și de stat din mu
nicipiul Deva, reprezen
tanți a.i centralei și minis
terului de resort, alți in
vitați.

Au luat parte tovarășii 
Gbeorghe Vasiu, secretar 
al Comitetului județean Hu-

DUMITRU GHEONEA 
încheiat, așadar,

(Continuare in pag. a 2-a)
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de matematică
Prin notele obținute9»

toți copiii sînt premianți
S-a 

faza finală a concursului 
de matematică pentru e- 
levii claselor a VII-a și a 
VTII-a, etapă găzduită, 
după cum se cunoaște, de 
județul Hunedoara. Orga
nizată de Ministerul Edu
cației și învățămîntului 
și Consiliul Național ’ al 
Organizației Pionierilor, 
cu sprijinul Inspectoratu
lui școlar județean, Con
siliului județean al Orga
nizației Pionierilor și Ca
sei personalului didaptic 
Deva, la actuala etapă au 
participat peste 500 de 
elevi din toate județele 
țării. A fost o întrecere a 
celor mai buni dintre cei 
ce acordă obiectului ma
tematică un interes ma
jor, o competiție a pri
ceperii, marele număr de 
lucrări foarte bune in fi
nala națională confirmînd 
aceasta.

— Particip pentru a 
treia oară la o etapă fi
nală alxmcursului de ma
tematică pentru elevi și

44

sînt impresionat de re- 1 
zultatele obținute în acest ’ 
an — apreciază prof. I 
univ. dr. Octavian Stână i 
șilă, șeful catedrei de ma- . 
tematică 11 de la faculta- ’ 
tea de aeronautică a In- \ 
stitutului politehnic Bucu- i 
rești, vicepreședinte al ' 
comisiei de matematică a ț 
Ministerului Educației și i 
învățămîntului. Deși pro- . 
blemele date au avut un 1 
grad sporit de dificultate, ț 
pe care nu-1 imaginam în < 
urmă cu cîțiva ani, iată > 
că sute de copii din țară ț 
le-au abordat cu pricepe- 1 
re, făcând dovada asimi- / 
lări depline a conținutu- 1 
lui programelor de învă- 
țămînt. Am avut surpriza 
plăcută să găsim rezol
vări la care membrii co
misiei centrale nu s-au 
gîndit, rezolvări mai sim-

Reportaj anchetă 
realizat de 

LUCIA LICIU

(Continuare în pag. a 3-a)
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RealizatPlanificat

stadiul plantării 
in celelalte uni-

La erbicidarea 
cerealelor păioase

de la
Prin- 

cărbu- 
prepa-

de să- 
întîr-

i sorturilor 
spălat, care 
în zi mai

desfă- 
împreună
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Va-

ESTERA SÎNA

doi 
mai

șeful 
cadrul 
prepa- 
Valea

suplimentar, în a- 
100 milioane kWh 

electrică.
cuvin tul în cadrul

blocul 
este locatarul 
de semnatarul 
de mai sus ?

gurate, 
tincție 
ctată, 
plifice

ct Comitetului Exe- 
C.C. ol U.G5.R. 
cuvîntul, tovarășul 
Rusan, directorul 

a făcut o

Cinstire hărniciei muncitorești

Pînă in prezent, de la ferma solarii a A.E.S.C.H. Deva au fost livrate către 
landul p:r:»*i 33 tone de spanac. Echipa condusă de Silvia Gircău execută recoltatul spa
nacului din ultimele trei tunele.

fost acor- 
să-și am- 

Și

de âso- 
din ca- 
popular 
în loc 
cu oa-

cupă p 
instalai 
lucruri
De mo 
glăm n 
bitul de apă 
Rheo, densitatea 
de lucru la cuva

Eforturi susținute pentru realizarea 
ritmică a

Șe știe că o mare parte 
din cărbunele de Valea 
Jiului este valorificat în 
centralele electrice 
Mintia și Paroșeni. 
cipalul furnizor de 
ne energetic este 
rația Petrila. Ne-am inte
resat, așadar, cum își ono
rează preparatorii obliga
țiile față de energeticieni. 
de ceilalți beneficiari din 
țară.

noile Instalații

toate tehnolo- 
agere a semi

te.

pinde calitatea 
de cărbune : 
este din zi 
bună.

— Eu 
ta tea

oordonez activ i- 
reguiui flux de 
a adăugat mais- 
pal Viorel Ro
pot spune fără 

jreși că în 
rează bine, 
sal plutirile 

bora torul

Plantatul 
grabnic

— Am început din vre
me sortarea tuberculilor — 
operație care se bucură de 
o numeroasă participare 
din partea cooperatorilor. 
La sortat au participat a- 

■oape toți oamenii din 
vrea să-i eviden- 
brigadierii Paulin

cartofilor - încheiat 
în toate unitățile!

— în primele trei luni 
ale anului — spunea ing. 
Victor Chiaburu, 
secției Petrila din 
întreprinderii de 
rare a cărbunelui 
Jiului — am obținut re
zultate care nu ne mulțu
mesc. Dacă la cărbune net 
livrat, cu excepția lunii 
ianuarie, în februarie și 
martie ne-am depășit sar
cinile planificate, la căr
bune triat-sortat avem plu
suri cuprinse între 30 și 60 
la sută, iar la mixte-șlam 
planul a fost depășit. în 
schimb, la cărbune spălat 
pentru semicocs și spălat 
normal sin tem restanțieri.

— Din toamna anului 
trecut 
se desfășoară 
biectiv, 
sebi pentru sporirea 
ducției 
pentru 
spuneți 
litatea

ceste intens, ci stau în bu- 
let sau se plimbă fără 
treabă : Adi Brăilă, Dorin 
Vîrvescu, Petrîcă Grozoni, 
Mihăilă Isăconi și alții.

— Ce suprafață trebuie 
să se planteze cu cartofi 
și cît s-a realizat pînă a- 
cum ?

— Avem de plantat 100 
ha, din care am realizat 
90 de ha.

Se muncește cu hărnicie 
ia plantarea cartofilor și 
în celelalte unități agrico
le din C.U.AJS.C. Totești. 
Miercuri seara au raportat 

ea lucrării C.A.P. 
Densuș și Ciula

dă. 1 
terme
cu o
3 385
3 319
Situația 
bună parte i 
tehnologiile 
preparare au fos! 
funcțiune pe etape

Șeful 
lători, 
șoniu, 
tegorie

se mun-

inche
Peșteana.
Mare.

Iată 
cartofilor 
lăți:

easză

echipei 
Consta 

munci to 
specială

l nitatea

Totești 220 ha 194 ha
CJLF. Riu de Mori 70 ha 50 ha
CAP. Clopoti va 90 ha 56 ha
C-AJ». Unirea 85 ha 70 ha

unul de altul. La un mo
ment dat însă, una din 
roțile motrice ale mașinii 
de plantat se blochează și 
agregatul înaintează cîțiva 
metri pînă se observă fap
tul. Ce se întîmplase ? S-a 
rupt un bolț. în cîteva mi
nute defecțiunea este în
lăturată și lucrul se reia, 
iar locul rămas neplantat 
se cultivă manual de către 
brigadierul Adam Dumi
trescu și cooperatoarea Li- 
via Dumbravă. Se lucra și 
la scosul pietrei din tar
lale cu ajutorul căruțelor, 
iar un grup de cooperatori 
astupau cartofii rămași a- 
fară la marginea tarlalei. 
Ungur Piști, secretar ad
junct cu probleme de pro
pagandă al comitetului co
munal de partid, pe care 
l-am găsit în cîmp, ne spu
nea că în două-trei zile lu
crarea se va încheia.

15,00 Tel 
15,05 Pol

Alli
15.20 Via 
15,40 La

pen 
aut 

15,50 Em
ger: 
lor)

16.20 Eer
Des

16.30 Inel 
lui.

20,00 Tel 
lor)

20.20 Act 
mie

20.35 Con 
poli 
(col 
con

20,55 Țar 
teri 

21,15 Cad
țial

21.35 Filn
CU1‘

22.20 Tel< 
lor)

22.30 Inel 
lui.

toamna
activitatea .secției 

în noul o— 
construit îndeo- 

p ro
la cărbune spălat 
semicocs. Ce ne 
în legătură cu ca- 
cărbunelui prelu

» bu-

Spațiile de folosință comună 
să fie cu adevărat în folosința 

tuturor locatarilor
„Unul din colocatarii 

noștri a pus yală pe ușa 
uscătoriei, dîndu-ne în 
acest fel de înțeles că ac
cesul celorlalți este inter
zis. A transformat aceas 
tă încăpere într-un depo
zit și ateliei- de reparat 
motociclete": — ne scrie 
Viorel Drăgan din Hune
doara.

Mergind pe urmele sesi
zării. ne deplasăm pe stra
da Mărțișorului.
N 2. Cine ' 
menționat 
rîndurilor 
Ne răspunde Rozalia Mo-

putem folosi fiecare 
tru că de taxele 
dependințele de fol 
comună nu-i nimeni 
Maria Drăgan: Ni.iodată 
n-am putut intra acolc 
Am vrut și noi să ne re 
parăm o canapea, dar 
scos afară, că acolo 
:nai el are voie".

Ce ne spune Vasile Plu
tariu ? _Eu n-am oprit pe 
nimeni. Am pus yală pentru 
că în mai multe rindnri 
am găsit, dimineața, per
soane străine in încăpere*, 

într-adevăr. Vasile Plu
tariu n-a făcut rău că a

UVIU 81A.CA

două mașini. L-am întrebat 
pe mecanizatorul Liviu 
Dăiineseu, cînd a început 
lucrul în cîmp.

— La opt fără douăzeci. 
Am fi putut porni mai 
repede, dar cartofii 
mință au sosit cu 
ziere. . _

Urmărim cum se
oară lucrarea,
u H încă Pascu, inginerul 

al cooperativei. Carto- 
pusi la 14—15

în aceste zile, în nume
roase unități agricole s-a 
declanșat și acțiunea de 
erbicidare a cerealelor 
păioase. Organizîndu-și te- 
meinic 
nizatorii 
Burjuc au realizat, 
acum, lucrarea pe 
proape 100 hectare, 
la C.A.P. Sălciva 
erbicidat peste 40 
tare. Erbicidarea cereale
lor păioase se desfășoară, 
de asemenea, din plin la 
C.A.P. Lăpușnic, Zam, Ilia 
și în alte unități. Cu bune 
rezultate lucrează la erbi- 

losif 
Ște-

activitatea, meca- 
de la C.A.P. 

pînă

cidări tractoriștii 
Orșa, Costică Bogdan, 
fan Opriș și alții.

Deoarece condițiile 
matice sînt favorabile, 
necesar ca lucrarea
combatere pe cale chimică 
a buruienilor să fie mult 
intensificată.

Prin muncă patriotică

BUCUE 
dioprogr; 
La ordir 
cultură ; 
7,30 Anu 
citoresc, 
întîmpin; 
8,00 Revii 
rierul nit 
tin de ști 
ascultăto 
de știri 
viață; 10 
10,50 Pai 
Emisiune 
Buletin c 
să știu ; 
știri ; 12 
tru toți 
Din com 
13,00 
Studc 
de șt 
tor ; xo,a 
nomice ; 
știri ; 17 
18,00 Ore 
internați! 
Muzică, 
20,00 Rai 
culturală 
tiv... ; 
oră: 23. 
gerii Lo 
muzicale 
stop mu:

DEVA 
tria) ; 
rară (An 
Bocet vei 
A): Zile 
dern — 
la barie 
petic de 
tul) ; 
(Arta); 
zul fierb 
ring); B. 
mare (U 
seriile I-

raru, administratorul aso
ciației de locatari-nr. 4G: 
„Este vorba de Vasile Plu- 
tariu, locatar al unui a- 
partament de la parter. 
Situația este arhicunoscu
tă, a fost discutată și In 
cadrul asociației. într-ade- 
văr, uscătoria nu este fo
losită de către toți loca
tarii. Dar între cei 
există și răfuieli 
vechi".

La cererea 1 
sile Plutariu 
ușa uscătoriei. 
depozitate două 
clete, un frigider, 
un pat de copil, o 
obiecte care nu-și 
într-o încăpere cu o ase
menea destinație.

Care-i poziția locatarilor 
de pe scara B ?

Paul Sturzea : Adevărul 
este că nu ne convine că 
nu avem toți acces într-o 
dependință comună. Dar 
nu ne putem certa. Evităm 
discuțiile. Iohana Băbă- 
lău : Locuiesc doar de 
două luni în acest aparta
ment, dar, să fiu sinceră, 
nici n-am știut de exis
tența uscătoriei. Teodora 
Pricop : Unde întind ru
fele la uscat ? în baie, pe 
balcon, afară. Uscătoria e 
Închisă. Bine ar fi s-o

noastră, 
ne deschide

Aici sînt 
motoci- 

o masă, 
ușă, alte 
au locul

avut grijă să oprească 
intrarea unor musafiri 
nepoftiți in acest spațiu. 
Rău este că a transforma
t-o intr-un depozit-garaj. 
unde își parchează moto
cicleta și un— prieten 
din oraș, că a aglomerat 
aici tot felul de obiecte.

— Trebuie să trăim —. 
toate cele 170 de familii — 
ca într-o mare și unită 
familie, ne spunea Ni
colae Moraru, președin
tele asociației de locatari 
nr. 46. N-am avut pînă 
acum probleme de acest 
gen. După cum vedeți 
oamenii au ieșit cu toții 
la acțiunea de curățenie în 
jurul blocurilor. Ar fi de 
dorit însă ca în probleme
le de conviețuire să se 
implice mai mult și facto
rii care răspund 
ciațiiie de locatari 
drul Consiliului 
municipal, care, 
să stea de vorbă 
menii, se mulțumesc de 
obicei să culeagă informa
ții doar de la sediul nos
tru administrativ. Oricum, 
problema se va rezolva în 
folosul tuturor. Cel în 
cauză va elibera spațiul și 
acesta va sta la «dispoziția 
tuturor locatarilor.
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nedoa-o ol P.C.R. Le-u 
Grco, pdm-secretcr ol Co
mitetului municipal de 
partid Deva, Petru Furdui, 
membru — -
cutiv al

Luind 
leronim 
întreprinderii, 
succintă trecere în revistă 
o activității și realizărilor 
în producție ale celor trei 
unități, subliniind abnega
ția cu care s-a acționat 
pentru învingerea unor 
greutăți, îndeosebi 1a Min
tia și Paroșeni; și punerea 
ta dispoziția sistemului na
țional a unor cantități a- 
preciabile de energie elec
trică, angajarea colectivu
lui întreprinderii pentru 
obținerea unor rezultate 
superioare în acest an, în 
întregul cincinal.

Din partea Comitetului 
Executiv ai C.C. al 
U.G.S.R., tovarășul Petru 
Furdui a adresat felicitări

energeticienilor hunedoreni 
pentru activitatea lor per
severentă și realizările deo
sebite obținute in anul 
1983 și in primul trimestru 
din acest an și le-a înmî- 
nat Steagul roșu și Diploma 
de onoare de întreprindere 
fruntașă pe țară.

Au luat apoi cuvîntul to
varășii Constantin Rașcu, 
Aurel Herța, Alexandru A- 
runcuteanu și Nicolae Ca
zan, care s-au referit ta mo
dul angojant și responsabil 
în care au acționat împreu
nă cu colectivele din care 
fac parte, și-au exprimat 
recunoștința față de partid 
pentru condițiile de muncă 
și de viață ce le sînt asi- 

pentru înalta dis- 
ce le-a 
ho-târîțî

preocupările

eforturile in producție, să 
cinstească marile eveni
mente politice ale anului — 
a 40-a aniversare a elibe
rării patriei și Congresul 
al Xlli-lea al partidului - 
cu realizări dintre cele 
mai bune, angajîndu-se să 
producă 
cest an, 
energie

Lui nd 
festivității, tovarășul Gheor- 
ghe Vasiu a relevat aportul 
deosebit al energeticieni- 
lor din județ ta creșterea 
producției de energie elec
trică a țării, i-a felicitat 
pentru hărniciei și dăruirea 
lor patriotică, revoluțio
nară în muncă, pentru fru
moasele rezultate obținute 
în ultimii ani și pentru 
înaltele distincții primite, 
le-a urat noi și importan
te succese în producție,

între acțiunile edilitar-' 
gospodărești efectuate de 
sătenii din Tătărăști în a- 
ceastă primăvară se nu
mără și aceea de decolma- 
tare a unei văi 
gime de 1,3 km. 
lizat cetățenii și 
cipat alături de 
rățarea albiei 
Irina Feher, Cornel Mariș 
și Elena Dragoș.

pe o lun- 
Au mobi- 
au pârti
ei la cu- 
deputații

atît de 
de'asigurare a 

energie electrică, 
atmosferă de en- 

și angajare, parti
ta festivitate a.u 
o telegramă Co

LUPENX,

I-II (bffl

în acest domeniu 
important 
țării cu 

într-o 
tuziasm 
ci p an ți i 
adresat 
mitetului Central al Parti
dului Comunist Român, 
tovarășului NICOLAE 
CEAUSESCU, în care, prin
tre altele, se spune: „Ne 
angajăm în fața conduce
rii partidului și statului, a 
dumneavoastră personal, 
mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, să 
acționăm cu toate forțele 
pentru a ne spori contri
buția la realizarea intr-un 
timp cit mai scurt a inde
pendenței energetice a ță
rii noastre, sâ intîmpinăm 
cu realizări deosebite ma
rile evenimente politice ale 
acestui an - cea de a 40-a 
aniversare a revoluției de 
eliberare socială și națio
nală, antifascistă și anti- 
imperialistă și Congresul al 
Xlll-lea al partidului11.

Baloane 
nevul); z 
omul zăi 
resc); UE 
pădure i 
Drumul 
seriile I- 
ORĂȘTIE 
(Patria) ; 
și diama 
ra); GEC 
nul Milis 
tură); II 
București 
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(Casa tic 
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(Lumina^ 
tenii (Mi

Timpul 
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va fi în 
cu cerul 
Local voi 
ții sub 1 
care vor 
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apă în 2- 
izolat 15 
sufla moc 
cari local 
din nord 
rile minir 
se între : 
cele maxi 
grade.
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zile; Vrer 
neral inst
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nor os în 
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40—50 km
natului și 
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(Urmare din pag. 1)

ple, ceea ce confirmă pe 
deplin că priceperea la 
matematică nu e o ches
tiune de vîrstă.

— Poate sînt subiectiv, 
ca localnic — opiniază 
lector univ. Ion Butules- 
cu, de la Institutul de 
mine Petroșani, membru 
al comisiei centrale de 
concurs — dar așa cum 
a fost organizată etapa 
finală de acum n-am în
tâlnit la alte concursuri, 
pentru că am făcut me
reu parte din comisii la 
întrecerile de matemati
că din licee. Și aceasta, 
începînd cu modul în ca
re au fost date subiecte
le în clasă (fiecare elev 
a primit plicul cu su
biectul) și încheind cu 
partea de corectură a lu
crării. Fiecare problemă 
din cele patru date spre 
rezolvare a fost văzută 
de cel puțin opt oameni 
și de cel mult 12. Aceas
ta a condus la evitarea 
greșelilor. S-au dat foar- 
te multe note bune. Cînd 
a fost vorba de departa
jare, a trebuit să apelăm 
la elemente de detaliu, de 
interpretare, ca să stabi
lim un premiu unic.

— Eram conștient că 
am făcut o lucrare bună, 
dar sincer să fiu, la locui 
I pe țară nu m-am aș
teptat. Bucuria, vă dați 
seama, e mare — ne-a 
mărturisit la cîteva mi
nute după aflarea rezul
tatelor, pionierul George 
Dobre, de la Școala nr. 
156 București. Adevărul 
este că m-am pregătit se
rios pentru acest con
curs.

— Cu siguranță, acest 
foarte frumos rezultat se 
datorează și unei pregă
tiri ..statornice^ . jn dome
niul matematicii.

,,matematica nu are va
canță", iar Bogdan, și el 
premiant la Liceul „Cos- 
tache Negruzzi" din Iași, 
ne mărturisește că se aș
tepta să fie „ceva mai 
dificil" un asemenea con
curs și că emoțiile mari 
acum le încearcă, la cu
noașterea rezultatelor pe 
care în viitor le dorește 
mai frumoase (adică me
dii mai mari de 9,94 !). 
Daniel Irimia — pentru 
care problema a IV-a a 
fost cea mai ușoară (pen
tru alții aceasta a fost 
problema dificilă) !) nu se 
poate 
la fel 
Dacă 
nu ar 
tan, azi m-aș fi aflat la 
concursul de fizică". Și 
nu ne putem desprinde 
de grupul ieșenilor pînă 
nu ne sînt împărtășite 
impresiile frumoase pe 
care le-a lăsat oaspeților 
liceele industrial nr. 4 și 
„Decebal" Deva, Școala 
generală nr. 4 Deva, în
tâlnirea cu scriitorul Radu 
Ciobanu și cu romanul 
său „Călărețul de fum", 
ospitalitatea de care s-au 
bucurat.

De suceveni aproape nu 
te puteai apropia. Dețin 
locurile I si II pe tară

hotărî: „îmi place 
de mult și fizica, 

întrecerea pe țară 
fi avut loc simul-

H SĂPTĂMÎNA VIITOARE LA TELEVIZIUNE

La media 10 nu speram 
— ne spune Cătălin. Dar 
ea este o încununare a 
muncii depuse de-a lun
gul anilor. Locul III pe 
țară, obținut anul trecut, 
m-a stimulat. Și adevă
rul este că urmăresc ma
tematica nu ca obiect de 
învățămînt, ci ca știință". 
..Trăiesc satisfacția pe ca
re nu am visat-o, deși, 
cunosc munca și meritele 
fiului meu. Munca pro
fesorului 
șan,

Dumitru Botu- 
care le-a 

dragostea pentru 
disciplină, e azi 
mată 
oase 
veni 
nală, 
Hunedoara, sub cele mai 
bune auspicii. Atîta aten
ție și grijă față de noi, 
rar am întîlnit!".

Vestea locului I pe ța
ră ocupat de 
Grun, din clasa 
a Liceului pedag 
va, a impresiona 
atît pe elev cît 
profesorul său d 
matică. Viorica 
Un asemenea loc 
ne prin muncă, prin stră
danie. Și Gabriel a do
vedit-o. „în ultimele două 
săptămâni am acordat 
matematicii aproximativ 
șase ore pe zi. De fapt

insuflat 
această 
confir- 

meritu- 
suce-

de locurile 
obținute de 
în această etapă fi- 
organizată aici, la

Gabriel

rut destul de ușoare în 
comparație cu cele de la 
faza județeană a con
cursului ! Oricum, 75 la 
sută din dragostea pen
tru matematică o dato
rez tovarășei profesoare 
și cam tot atît la sută 
revine și tovarășei profe
soare care m-a apropiat 
de fizică").

„Foarte 
cipanți au 
ții originale 
demonstrat o 
deosebită. Este 
atît al elevilor, cît și al 
profesorilor care i-au 
pregătit — apreciază Ion 
Mitrache, inspector gene
ral în Ministerul Educa
ției și învățământului, 
vicepreședinte al Comisiei 
centrale pentru concursul 
de matematică a elevilor 
din clasele 
VIII-a. Prin 
ținute putem 
că toți elevii 
mianți ! Difere 
chiar de ordinul 
lor I Ca să justific aceas
tă idee, iată un singur 
exemplu: la clasa a
VIII-a. între locurile 46 
și 47 diferențierea a fost 
Uf forma 9,125 — 9,120 ! 
In ce privește organiza- 
rea — cu sprijinul 
spectoratului școlar 
tean si Consiliului

multi parti- 
avut solu- 

care au 
pregătire 

meritul

a VII-a și a 
notele ob- 

considera 
sint pre- 
ițicr’le sint 

miimi-
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— Adevărat. încă din 
clasa 1 m-am apropiat 
dc această disciplină, iar 
munca tovarășei profesoa
re Viorica Cușliu m-a 
stimulat continuu. La în
trecerea de matematică 
— faza pe sectoare — am 
obținut nota 10, iar pe 
municipiul București, 9,25. 
Acord matematicii locul 
ce i se cuvine. Vreau să 
spun că,. atunci cînd am 
t’mp, nu stau degeaba.

în jurul profesorilor A- 
lexandrina Jucan și 
Gheorghe Ilie, grupul de 
elevi ieșeni din clasele 
a VII-a e fericit. Doi din
tre ei — Mădălina David 
și Bogdan Mustață au 
obținut medii de 9,94, Da
niel Irimia — 9,87, cei
lalți ii urmează îndea
proape. Mădălina — pre
mianta Liceului „Emil Ra- 
coviță“ din Iași, e încă 
sub impresia emoției pri
mului ei concurs de acest 
gen, dar 
spună

nu uită să 
că, pentru

DE

ne
ea,

Laureați ai „Cintării Romanței" și ai ..Lirei de aur" dc la Școala generală nr. 8 
au oferit oaspeților — elevi și cadre didactice din județele Bislrița-Nâsâud, Sălaj, 

Maramureș și Viicea — momente muzicale de reală înălțare sufletească.

— peste 10 copii au obți- ' 
nut note mari și foarte 
mari în întrecerea națio
nală de matematică. „Că
tălin Zara își privește 
mama — profesoară de 
matematică la Școala ge
nerală nr. 3 Suceava, • 
unde învață și fiul ei. 
Mama își privește fiul și 
îmbrățișarea la care asis
tăm nu mai are nevoie 
de cuvinte. „Mă așteptam 
la o notă eare să nu mă 
facă de rușine, nici pe 
mine, nici școala și jude
țul pe care le reprezint.

de anul trecut, din clasa 
a VII-a, am început să 
lucrez cu multă plăcere 
la această disciplină, 
fiind continuu îndrumat 
de tovarășa profesoară". 
„Rezultatele frumoase se 
datorează muncii lor" — 
intervine prof. V. Bobo- 
șa, referindu-se și la So
rin Cetățan, din clasa a 
VII-a B, a liceului peda
gogic, distins cu premiu 
special. („Este primul meu 
succes de acest gen — 
ne-a mărturisit Sorin — 
și mă bucur ca orice OM! 
Problemele ? Mi s-au pă-

țean al Organizației Pio
nierilor — aceasta a fost 
deosebită ! Hunedoara a 
oferit etapei naționale un 
cadru merituos, care a 
împlinit reconfortant, in
structiv și educativ, com
petiția ..matematicieni
lor", O întrecere - care, 
prin desfășurare și rezul
tate, relevă încă o dată 
rolul pe care această dis
ciplină ii ocupă în 
la româneasca, în 
miniul aflat, prii 
și îndrum 
a conducerii 
intr-o perpe'

Lâ

i
ui.

REZULTATELE ETAPEI REPUBLICANE A CONCURSULUI 
MATEMATICĂ PENTRU ELEVII CLASELOR A VIII-A Șl A VII-A

CLASA A VIII-A

Cătălin (Suceava) 
Gabriel (Hunedoara)Grun

Diaconescu Duiliu (Suceava) 
Șelaru Luminița (Tulcea) 
Cerbu Mihaela (Bacău) 
Fărcășanu Octavian (Dolj) 
Neagovici Mircea (București) 
Viscoțchi lonuț (Brăila) 
Diaconița Florin (Suceava) 
Dinu Adrian (București) 
Radu Ocică (Timiș) 
Strat Daniela (Iași) 
Danu Daniel (Caraș-Severin) 
Bejancu Aurelian (Iași) 
Schillo Vasicș Lisandru (Cluj) 
Vâjae Ionuț (Constanța) 
Nicoraș Marius Avram (Timiș) 
Jalbă Daniel (Prahova) 
Ccacaschi Alina (Iași) 
Kirr Eduard (Bihor) 
Constantin Adrian (Timiș) 
Tantaș Csilla (Harghita) 
Garca Narcis (Argeș) 
Felea Dacian (Maramureș) 
Dima Cătălin (București) 
Constantinescu Mircea (Gorj) 
Stan Mugurel (Olt) 
Pircălăbescu Florina (Olt) 
Ilea Marius (Dolj) 
Roman Anca (Botoșani)

(Brăila)

10
10
9,875
9,875
9,875
9,812
9,812
9,812
9,750
9,750
9,750
9,705
9,687
9,687
9,655
9,625
9,562
9,562
9,562
9,530
9,500
9,500

9,437
9,437
9,437
9,435

I

(mediile obținute peste nota 9)
Paraschiv Nicolae (Teleorman) 
Praja Andreea (Prahova)
Bej an Camelia (Dîmbovița) 
Ciorba Viorica (Bacău) 
Ion Mihai (București)
Petrescu Prodan

Cristina (București)
Moraru Luminița (Mehedinți) 
Mihalaciie Radu Cătălin (Botoșani) 
Deaconu Mădălina (Dolj)
Costin Radu (București) 
Mitrca Irina (Ialomița) 
Ismailescu Laura (Galați) 
Ciobanu Ovidiu (București) 
Toader Anca Maria (Prahova) 
Gangă Ramona (Maramureș) 
Crihan Florin (Suceava)
Popa Andrei Bogdan (București) 
Doncanu Rodiea (Maramureș) 
Vancea loan (Maramureș)
Sava Andrei Alex. (București) 
Popa Dan (Bacău)
Bădulescu Laurențiu Ion (Prahova) 
Gramatovici Radu (București) 
ștefan Dragoș Cătălin (București)

CLASA A VII-A

Dobre George (București) 
fonia Elena (Gorj) 
Săveanu Laura (Suceava) 
David Mădălina (Iași)

9,40.5
9.375
9.375
9.375
9375

9,312
9300
9,267
9,250
9,250
9,217
9,187
9,187
9,125
9,125
9,123
9,112
9,100
9,062
9,062
9,062
9.051)
9,030
9,030

10,00
10,00

9,97
9,94

Mustața Bogdan (lași) 
Soare Radu (București) 
Ciuculete Daniel (Argeș) 
Ene Nicoleta (Caraș-Severin) 
Irintia Daniel (Iași)
Mărăeine Antoanela (Caraș-Severin) 
Teodorescu Titus (Argeș) 
Freier Roman (Suceava)
Nicolae Liviu (Dolj) 
Pop Tudor (Cluj) 
Epureanu Bogdan (Galați) 
Prisecaru Ion (Vaslui)
Szekely Gabriela (Covăsită) 
Bcleuz Mihail (Bacău) 
Cetățan Sorin (Hunedoara) 
Bejait Oana Felicia (Galați) 
Teodorescu Cristian (Buzău) 
Costachc Mihaela (Dîmbovița) 
Vasilev Tonia (Suceava) 
Preda Radu (Botoșani) 
Prisecaru Paula (Bacău) 
Domide Ioana (Timișoara) 
Rusu Corina (București) 
Voisei Mircea (Vaslui) 
Dogaru Ionela (Prahova) 
ștefan Mihaela (Dîmbovița) 
ion Florian (Argeș)
Catanchin Alexandru (Ilfov) 
Petrean Luciana (Mureș)

Au fost obținute 187 de 
nota 7 (Ia clasa a VlII-a) 
peste nota 7 (la clasa a

medii 
și 112 
VII-a).

9,94
9,94
9,87
937
9,87
9,81
9,81
9,81
9,75
9,75
9,«9
9, S3
1,SS
9,53
9,5#
9,50
9,14
9,10
9,38
9,31
9,25
9,22
9.19
3.19
9.19
9,13
9,13
9,00
9,00
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DUMINICĂ, 15 APRILIE
• 8,30 Teleșcoală • 9,00 Almanahul familiei •

9.30 De strajă patriei • 10,00 Muzica pentru toți •
10.30 Viața satului (parțial color) • 11,45 Lumea
copiilor • 12,30 Telefilmoteca de ghiozdan ; „Arabela" 
(color) • 13,00 Album duminical (parțial color). Din 
cuprins : * Telex * Mic concert de prînz * Sub cupola 
circului * Un albastru infinit. Film muzical * Cas
cadorii rîsului * Flori din porți de Maramureș. Mu
zică populară * Farmecul primăverii. Balet • 14,30 
Desene animate * Pe poteca din vîlcea. Cîntece * 
Drumuri printre amintiri. Povestea unei voci: Silvia 
Chicoș ★ Un zîmbet... în vîrful peniței. Caricaturi de 
sezon * Oaspeți ai Bueureștiului: grupul Flairck 
(Olanda) * Secvența telespectatorului • 16,15 Imagini 
contemporane din R.P.D. Coreeană • 16,40 Micul
ecran pentru cei mici • 17,00 Telesport • 18,50 1001 
de seri • 19,00 Telejurnal (parțial color) * Sport • 
19,20 Cîntarea României (color). Concursul cîntecu
lui politic pentru tineret • 20,00 Telecinemateca (co
lor) „întoarcerea marinarului" • 21,35 Pe aripile
cîntecului și dansului • 21,50 Telejurnal (parțial co
lor)-.

LUNI, 16 APRILIE
• 20,00 Telejurnal (parțial color) • 20,20 Orizont 

tehnico-științific • 20,40 A patriei cinstire — Emisiu
ne de muzică și versuri • 20,50 Să dăm viață vieții
• 21,00 Film românesc în serial — Ecranizări după 
opere literare (color). „Atunci i-am condamnat pe 
toți la moarte". Producție a Studiourilor cinematogra
fice „București". Partea I • 21,45 Stop-cadru pe 
mapamond • 22,00 Țara mea, frumoasă floare! — 
Melodii populare (color) • 22,20 Telejurnal (parțial 
color).

MARȚI, 17 APRILIE
• 15,00 Telex • 15,05 Clubul tineretului • 15,35 

Siria : Coordonatele dezvoltării — documentar e 15,55 
Viața școlii • 16,20 Ecran de vacanță. Desene animate
• 20,00 Telejurnal (parțial color) • 20,20 Actualitatea
în economie • 20,30 Tribuna experienței — Orizon
turile noului • 20,45 Teatru Tv. (color). „Florile a- 
mintirilor noastre", de Constantin Munteanu • 22,00 
VideotecaP internațională (color) • 22,20 Telejurnal
(parțial color).

MIERCURI, 18 APRILIE
• 15,00 Telex • 15,05 Consultații în sprijinul învă- 

țămintului politico-ideologic * Critica și autocritica 
— forță motrice în dezvoltarea societății socialiste. 
Sarcinile organelor și organizațiilor de partid privind 
dezvoltarea spiritului critic • 15,15 Popas în Zimbabwe
• 15,50 Emisiune în limba maghiară (parțial color)
• 20,00 Telejurnal (parțial color) • 20,20 Actualitatea
in economie • 20,30 Laudă patriei. Emisiune de cîn
tece • 20,40 Forum politico-ideologic • 20,55 Film
artistic (color). „Dacă ne vom întîlni". Premieră pe 
țară. Producție a studiourilor poloneze • 22,20 Tele
jurnal (partial color) * Sport.

JOI, 19 APRILIE
• 15,30 Telex • 15,35 Ecran de vacanță. Desene 

animate • 15,45 Studioul tineretului • 20,00 Telejur
nal (parțial color) • 20,20 Actualitatea în economie • 
20,35 Mult mi-e drag unde trăiesc ! (color). Melodii 
populare • 20,50 Marea forță a unității de acțiune a 
clasei muncitoare. 40 de ani de la realizarea Fron
tului Unic Muncitoresc • 21,10 Film. „Tovarășii". 
Prima parte • 21,55 Concursul cîntecului politie pen
tru tineret (color) • 22,15 Telejurnal (parțial color).

VINERI, 20 APRILIE
• 15,00 Telex • 15,05 Agronomia Tv. • 15,20 Via

ța culturală • 15,40 La volan • 15,50 Emisiune în
limba germană (parțial color) • 16,20 Ecran de va
canță. Desene animate • 20,00 Telejurnal (parțial co
lor) • 20,20 Actualitatea în economie • 20,40 împli
niri și perspective • 21,10 Cadran mondial (parțial 
color) • 21,30 Telefilmoteca de aur. Medalion teatral 
și cinematografic Lucia Sturdza-Bulandra • 22,15
Telejurnal (partial color).

SÎMBĂTA, 21 APRILIE
• 13,30 Telex • 13,35 La sfîrșit de săptămînă

(parțial color). Din sumar : * Gala desenului animat
• Cîntece de pe la noi * Șah* Autograf muzical
• Mereu împreună — reportaj * Comoara din adîn- 
curi * Armonii... Melodii cunoscute * Marile monien-

I te ale baletului * Tablouri din... viață — reportaj
• Magnetoscop muzical * Surpriza muzicală a emi- 

| siunii * Muppets • 16,35 Spiritul creator — izvorul 
' forței teoriei revoluționare. 114 ani de la nașterea lui

V. I. Lenin • 16,45 Săptămina politică • 19,00 Tele-
■ jurnal (parțial color) • 19,20 M-am născut în Romă- 
' nia — emisiune muzicală • 19,30 Teleenciclopedia • 
i 20,00 Film serial: „Un august in flăcări" • 20,50 Cas- 
I cadorii rîsului • 21,00 Primăvara rîde, cîntă și dan

sează ! Spectacol de varietăți cu public (color) • 
22,00 Telejurnal (parțial color) * Sport • 22,15 Ro
manțe și melodii de neuitat.

peste 
medii

t

! [REFLECTOR
■ Prietenii lui Bachus. 

| Ion Turiceanu, cocsar la 
» C.S.V, Călan, Costache Po- 
| pescu, șef de manevră la 
' Preparația Coroești, și Zol- 
Itan Gomboș, artificier la 

I. M. Lupeni au fost găsiți 
(' sub influența alcoolului la 

locul de muncă. S-au con- 
J vins fiecare pe propria-i 
| piele că prietenia cu 
s Bachus nu le poate aduce 
| laude.

■ Amendă. Nicolae Răs- 
| colean din Petrila, str. Bi- I răcni, nr. 99, a primit o J amendă usturătoare pentru I făptui că a „uitat" să de- 
' cla-re un vițel pe care-l 
ij avea • in gospodăria pro- 
— prie.

■ Nu-i pioceo munca. |
Haralambie Gîscă a aban- ș 
donat serviciu-l Io I. L. | 
Chișcădaga, trăind din ex- * 
pediente. De curând a fost | 
prins în timp ce a încer- J 
cat să fure încălțăminte | 
de la magazinul „Ulpia" ‘ 
din Deva. Nu o apucat j 
însă nici să facă proba Io | 
încălțămintea furată. *

■ Curajoșii. Deși nu I 
posedau permis de condu- J 
cere, Constantin Faur, din | 
Rișculița și Aurel Cucora- * 
nu, mecanic la S.U.T. De- | 
va au fost găsiți condu- * 
cînd aufoturîsmui și, res- j 
pectiv, motocicleta, punînd ; 
în pericol siguranța circu- | 
lației. Vor suporta conse- J 
cințele.

Rubrică realizată '
cu sprijinul Inspectoratului | 

județean de interne .
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Vizita de prietenie a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa 

Elena Ceaușescu, in R.S.F. Iugoslavia

| Comentarii după prima manșă a semifinalelor 
Cupelor europene de fotbal

PLECAREA DIN BUCUREȘTI
(Urmare din pag. 1)

Ceremonia plecării s-a 
desfășurat la aeroportul O- 
topeni.

La plecare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați de tovarășul 
Constantin Dăscălescu. de

DEJUN ÎN ONOAREA INALȚ1LOR 
OASPEȚI ROMÂNI

publicii Socialiste Fed eraJoi, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și 
tovarășa Elena Ceaușescu 
au luat parte la un dejun 
oferit in onoarea lor, la 
Palatul din Karadjordjevo, 
de tovarășul Mika Șpiiiak. 
președintele Prezidiului Re-

ÎNCEPEREA CONVORBIRILOR OFICIALE
(Urmare din pag. 1)

două țări, la o analiză a- 
profundată a evoluției ac
tuale și viitoare a relații
lor bilaterale.

Cei doi președinți au a- 
preciat că raporturile din
tre România și Iugoslavia 
s-au extins și îmbogățit 
continuu, prin transpune
rea în viață a hotărîrilor 
stabilite la cel mai înalt 
nivel. S-au evidențiat, în 
acest sens, progresele în

rea de partid și de scat.
Pfoaieri români și iugo

slavi au oferit tovarășului 
Xlcclae Ceaușescu si tov*. 
râșei E& Ceaușescu bu
chete de Bort

La ora 15J0. aeronava 
prezider.tiaLă a deco.at. to- 
dreptindu-se spre R-S F. 
Iugoslavia.

tive Iugoslavia.
în timpul dejunului, ca

re s-a desfășurat Intr-o at
mosferă cordială, priete
nească, tovarășul NicoLae 
Ceaușescu și tovarășul 
Mika Șpiiiak au rostit 
toasturi, urmărite cs deo
sebită atenție și viu aplau
date de cei prezenți.

registrate in promovarea 
colaborării pe "Sărim poli
tic, economic, tehr.ico-stiin- 
țific și cultural. Totodată, 
pornindu-se de la posibi
litățile de care dispun eco
nomiile celor două țări, de 
la prioritățile programelor 
lor de dezvoltare țconomi- 
co-socială. a fost sublinia
tă necesitatea de a se ac
ționa, în continuare, pen
tru amplificarea și mai pu
ternică a colaborării ro
mâno - iugoslave, pentru 

creșterea puternică, prin 
eforturi comune, a volu
mului schimburilor econo
mice și a cooperării in pro
ducție, îndeosebi in dome
niul energeticii, chimiei, 
metalurgiei, electronicii, 
construcției de mașini, pre
cum și in alte domenii de 
interes comun. S-a subli
niat, de asemenea, impor
tanța lărgirii legăturilor in 
domeniul științei, culturii, 
artei și in alte sfere de 
activitate. S-a subliniat că 
ace&sta este In interesul 
dezvoltării ambelor țări, 
al caroxei păcii, destinderii 
și colaborării internațio
nale.

Tovarășii Xîcolae 
Ceaușescu și M_ka Șpiiiak 
as stabilit ca crgar.-ele de 
resort și Comisia mixtă 
rvmâDO-iugoslavă de cola
borare economică și tehni- 
co-ști:r.tifxă și ministerele 
de specialitate din cele 
două țări să examineze 
căile și posibilitățile con

DINEU
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu. secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au luat parte 
joi seară la dineul oferit 
ir. onoarea lor de tovară
șul Dragoslav Marko viei, 
președintele Prezidiului Co. 
miletului Central al Uniu
nii Comuniștilor din Iugo
slavia. 

crete de creștere mai pu
ternică a schimburilor eco
nomice, a colaborării și 
cooperării româno-iugosla- 
ve. De asemenea, s-a sub
liniat necesitatea de a se 
trece la pregătirea unui a- 
cord program de lungă du
rată, care să dea o per
spectivă largă colaborării 
și cooperării economice ro- 
mâno-iugoslave.

în cadrul convorbirilor 
s-a făcut, de asemenea, un 
schimb de păreri în legă
tură cu mersul construc
ției socialiste în cele două 
țări, cu rezultatele obținu
te in dezvoltarea econo- 
mico-socială și cu preocu
pările actuale și de viitor 
ale României și Iugoslaviei.

Convorbirile s-au desfă
șurat intr-o atmosferă de 
prietenie, înțelegere și sti
mă reciprocă, sub semnul 
dorinței comune de a dez
volta și aprofunda relațiile 
româno-iugoslave.

A participat tovarășul 
Mika Șpiiiak, președintele 
Prezidiului R.S.F. Iugosla
via, alte oficialități din ța
ra gazdă.

La dineu au luat parte 
oficialitățile române care 
însoțesc în această vizită 
pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Tovarășii Dragoslav Mar- 
kovici și Nicolae Ceaușescu 
au rostit toasturi, care au 
fost viu aplaudate de cei 
prezenți.

LONDRA 12 (Agerpres).
— în comentariile pe mar
ginea meciurilor din pri
ma manșă a semifinalelor 
Cupelor europene de fot
bal, corespondenții sportivi 
ai agențiilor internaționale 

Ide presă menționează în
tre altele faptul că marea 
favorită a „Cupei campio
nilor europeni", echipa en
gleză F.C. Liverpool, a ob
ținut, pe teren propriu, o 
victorie la limită, cu 1—0, 
în fața formației Dinamo 
București.

Astfel, în comentariul a- 
genției France Presse se 
scrie: „Pe stadionul „An
field Park", F.C. Liverpool 
a obținut. un succes dificil 
în meciul cu Dinamo Bucu
rești, echipa română păs- 
trînd șanse de calificare 
în finala competiției. Fot- 

Ibaliștii englezi au avut 
probleme în acest joc, în 
-----------------------------------------------------------------------a

U.J.E.COOP. DEVA
ÎNCADREAZĂ URGENT:

• lucrători gestionari pentru magazinul uni
versal Ilia, raioanele tricotaje și textile

• lucrători gestionari pentru magazinul și 
campingul din Lăpugiu.

Solicitanții trebuie sâ îndeplinească condiții
le de studii și stagiu prevăzute de Legea nr- 22/ 
1969 și indicatoarele de pregătire și stagiu.

Retribuția se face conform Legii nr. 57/1974.
Informații suplimentare la U.J.E.COOP. Deva, 

biroul personal, telefon 14530, sau la sediile 
cooperativelor Ilia si Lăpugiu.----------- :---------------

care echipa română s-a 
dovedit periculoasă pe 
contraatac".

Comentatorul agenției 
„Associated Press" remar
că: „în plină dominare a 
gazdelor, marea șansă de 
a deschide scorul a avut-o 
echipa română prin Au
gustin care, în minutul 19, 
după ce a driblat doi a- 
părători, a șutat balonul 
în bară".

Comentatorul agenției 
Reuter notează: „După vic
toria doar cu 1—0 obținu
tă miercuri seara pe „An
field Park", F.C. Liverpool 
are acum în față un mun
te pe care va trebui să-1 
urce în tentativa de cali
ficare în finala „C.C.E.". 
Fotbaliștii de la Dinamo 
București au practicat un 
joc combinativ, care a îm
binat contraatacul ea ac
țiunile de temporizare. A- 
ceastă tactică nu le-a în
găduit gazdelor să-și des
fășoare jocul în ritmul lor 
obișnuit".

încheierea lucrărilor sesiunii Sovietului
Suprem al U.R.S.S.

MOSCOVA 12. — Trimi
sul Agerpres, S. Morcoves- 
cu, transmite: La Moscova 
s-au invhelat lucrările pri
mei sesiuni a Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., ales 
la 4 martie 1984.

în ședința de joi a fost 
aprobată componența gu
vernului U.R.S.S., prezen
tată de Nikolai Tihonov, 
președintele Consiliului de 
Miniștri.

în cadrul sesiunii. N. Ti
honov a prezentat direc
țiile principale ale activi
tății guvernului sovietic, 
pe plan intern și extern, 
în perioada următoare.

Sovietul Suprem a adop
tat hotărîrea .Privind di
recțiile de bază ale refor
mei învățămintului de cul
tură generală și profesio
nal ■“

După consu țările prehmi are pentru 
alegerile prezidențiale

WASHINGTON 12 (A- 
gerpres). — în urma ale
gerilor preliminare desfă
șurate în statul Pennsyl
vania, fostul vicepreședin
te Walter Mondale a obți
nut, potrivit primelor re
zultate, un număr de 120 
delegați la Convenția na
țională a Partidului Demo
crat. Principalul său opo
nent, Gary Hart, a obținut 
16 delegați, iar Jesse Jack- 

son, celălalt candidat ră
mas în cursa pentru înves

titura Partidului Democrat 
in vederea alegerilor prezi
dențiale din noiembrie a.c, 
și-a adjudecat sprijinul a 
5 delegați.

în urma consultărilor 
preliminare ce au avut loc 
pînă in prezent. Waiter 
Mondale beneficiază de 
sprijinul a 1069 delegați, 
Gary Hart — de sufragiile 
a 573 delegați," iar Jesse 
Jackson a cîștigat voturile 
a 145 delegați.

Situația din Liban
BEIRUT 12 (Agerpres) 

— Postul de rad'.o Beirut, 
reluat de agenția Reuter, 

informează că președintele 
Libanului, Amin Gemayel, 
a dat instrucțiuni ambasa
dorului libanez la O.N.U., 
Rashid Fakhoury, să depu
nă un protest in Consiliul 
de Securitate împotriva în
chiderii, în ultimele două 
săptămîni, de către trupele

israeliene, a ultimei legă
turi rutiere dintre sudul 
Libanului și restul țării. 
Potrivit postului de radio, 
președintele Amin Gemayel 
a afirmat că acțiunea Is
raelului dezmembrează Li
banul prin izolarea sudu
lui de restul țării și supu
nerea acestei regiuni unui 
sistem social și economic 
separat.
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■ VARȘOVIA. - La Var
șovia s-au desfășurat lu
crările unei consfătuiri a 
reprezentanților organelor 
de autoconducere din în
treprinderi, consacrată pro
blemelor funcționării aces
tora.
• Vuind cuvin tui, Wojciech 
kxuzelski, prim-secretor oi 
CC ai P.M.U.P., președin
tele Consiliului de Miniștri 
ol R.P. Polone, a arătat că 
dezbaterile ou confirmot 
faptul că autoconducerea 
acționează activ, este con
structivă, a devenit o ve
rigă importantă a sistemu
lui economic din Polonia.

■ BEIJING. - După cum 
transmite agenția China 
Nouă, in zilele de 11 și 12 
aprilie, la Beijing a avut 
loc cea de-a 12-a rundă 
de convorbiri chino-brita- 
nice in problema Hong 
Kong-ului. S-o convenit ca 
următoarea rundă de ne
gocieri în această chestiu
ne să se desfășoare în zi
lele de 27 și 28 aprilie, 
tot în capitala R.P. Chi
neze.

■ CONAKRY. - Prezen- 
tind declarația-program □ 
noii conduceri a țării, pre
ședintele Guineei, colone
lul Lansana Conte, a sub
liniat că, in domeniul po
liticii externe, Comitetul 
Militar de Redresare Na
țională (C.M.R.N.) va ac
ționa pentru extinderea re
lațiilor cu toate statele 
care doresc să coopereze 
cu Guineea. O atenție deo

sebită va fi acordată ra
porturilor cu statele afri
cane. problemelor cu care 
se confruntă continentul.

■ WASHINGTON. - Co
mitetul pentru afacerile ex
terne al Camerei Repre
zentanților a Congresului 
S.U.A. a adoptat o rezo
luție in care condamnă ac
țiunea de minare a portu
rilor nicaraguane, condusă 
de C.I.A., și se pronunță 
împotriva alocării de fon
duri in acest scop, anunță 
agențiile UPI și Associated 
Press.

Votul de condamnare 
pronunțat de acest impor
tant comitet a intervenit 
la mai puțin de 24 de ore 
după ce Senatul american 
votase, in majoritatea sa, 
o rezoluție similară.

■ ATENA. - Grecia va 
continua lupta pentru recu
perarea frizelor Partheno- 
nului in pofida refuzului o- 
fieial al guvernului Marii 
Britanii de a le restitui, 
a dectorot ogenției France 
Presse un purtător de cu- 
vint al Ministerului elen al 
Culturii și Științei. Chestiu
nea restituirii frizelor, cum
părate la începutul secolu
lui XIX de lordul Elgin de 
la Poarta otomană, care 
ocupa atunci Grecia, va fi 
prezentată în fața Comite
tului interguvernaimental 
pentru restituirea bunuri
lor culturale al UNESCO, 
a adăugat purtătorul de 
cuvînt.
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FABRICA DE PRODUCȚIE INDUSTRIALĂ 
MICĂ Și PRESTĂRI SERVICII HUNEDOARA,

str. Ecaterina Varga nr. 3, telefon 12933, 
ÎNCADREAZĂ DE URGENȚĂ :

• 2 tîmplari
• 1 absolvent liceu arte plastice.

I COOPERATIVA DE PRODUCȚIE, ACHIZIȚII 
Șl DESFACEREA MĂRFURILOR ZAM

ÎNCADREAZĂ:

• lucrător gestionar la depozitul tranzit Zam
• lucrător gestionar și vînzător la magazi

nul metalo-chimice Zam.
Condițiile de încadrare sînt cele prevăzute 

de Legea 57/1974 și Decizia Centrocoop nr. 13/ 
I 1972.

Informații suplimentare la telefon 108 Zam.

publicitate
VINZARI

I* ■ Vînd apartament două ca-
mere, confort I sporit. Deva, 

w telefon 28537, orele 18—20. (5149) 
|a Vînd casă (grădină). Șoi- 

muș, 385, situată pe șoseaua 
« spre Brad. (5167)

II Vînd Lada 1500, la bord 
20 000 km, stare excepțională.

* Deva, telefon 28143. (5130)

a Vînd Skoda 1000 și moto
retă „Mobra“ nouă. Deva, te
lefon 22375. (5126)

ÎNCHIRIERE

a Tineri căsătoriți căutăm 
garsonieră sau apartament de 
închiriat. Deva, telefon 15821, 
orele 18—20. (5172)

ANIVERSARE

8 Azi, cînd prinzi al 18-lea 
trandafir în buchetul vieții 
tale Marius Gabriel Popa, iți 
urăm sănătate, fericire, noroc 
și însănătoșire grabnică. La 
mulți ani !
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