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Lună de lună, planul trebuie îndeplinit 
printr-o strînsă conlucrare intre toți factorii

CAMPANIA AGRICOLĂ OE PRIMĂVARA

La însămințarea porumbului 
cu toate forțele I

în primele două luni ale 
anului, producția pentru 
export la întreprinderea de 
lianți Deva a înregistrat 
nerealizări. Aceasta îndeo
sebi din lipsa vagoanelor 
pentru expedierea cimen
tului și a unor neajunsuri 
interne. în fața acestei 
situații, comitetele jude
țean și municipal de partid 
Deva au luat măsuri hotă- 
rîte atît în privința asigu
rării necesarului de va

ACTIVITATEA DE EXPORT 
calitate « dinamism • eficiență

goane, cit și a organizării 
și urmăririi realizării și li
vrării producției pentru 
export.

— Ca urmare —■ sublinia 
Aurel Daric'u, directorul 
comercial al l. L. Deva — 
arii intensificat activitatea 
în secția expediție, cu ac
cent pe mai buna organi
zare a lucrului pe forma
ții și schimburi, pe exploa
tarea rațională a agrega
telor și instalațiilor, pe 
operativitate la însăcuire. 
De asemenea, pe lingă co
lectivul de lâ expediție am 
detașat aici și o echipă de 
la morile de ciment, iar 
șefilor de secții Ștefan Țip- 
țer, • Sergiu Ghizelea și 
Dorel Sinaci le-am încre
dințat sarcini clare de 
coordonare a activității de 
export pe schimburi. în 
același timp, colectivul de 
la C.F.U. a acționat mai 
insistent pentru asigurarea 
continuă a vagoanelor, iar

CINSTIRE HĂRNICIEI MUNCITOREȘTI
Colectivului Exploatării miniere Coranda—Certej i s-a decernat 

Steagul Roșu și Diploma de onoare de unitate fruntașă pe ramură 
în întrecerea socialistă pe anul 1983.

in ultimii ani, cu precă
dere de la începutul a- 
cestui cincinal, Exploata
rea minieră Coranda—Certej 
a beneficiat de importante 
fonduri de Investiții în sco
pul identificării și deschi
derii în zonă de noi ză
căminte prețioase pentru 
economic națională. înțe
legi nd să răspundă prin 
fapte acestei griji a partidu

Aspect din timpul decernă rll drapelului.

personalul TESA a ajutat 
la aprovizionarea continuă 
cu saci. Deosebit de im
portant a fost ajutorul dat 
de R.C.M. Deva în apro
barea numărului necesar 
de vagoane, motiv pentru 
care le mulțumim celor de 
aici și am flori în conti
nuare același sprijin 
prețios.

— Iar rezultatul concret 
al acestor preocupări și 
eforturi conjugate...

— ... se regăsește din 
plin in realizările obținute 
pe luna martie, cînd am 
livrat la export cea mai 
mare cantitate de ciment 
din istoria fabricii. Am 
depășit planul valoric al 
lunii cu 522 000 dolari, re- 
cuperînd integral restan
țele valorice pe lunile ia
nuarie și februarie a.c. și 
încheind trimestrul 1 cu 
o însemnată depășire.

Ce semnifică aceste fru
moase realizări la export 
ale colectivului I. L. Deva?. 
Că acolo unde se acțio
nează cu dăruire și res
ponsabilitate, unde toți, 
factorii răspunzători de o 
anume activitate își con
jugă eforturile și străda
niile în muncă, asigurînd 
în timp oportun condițiile 
de derulare normală a 
producției, succesele vin ca 
o răsplată firească, neîn
târziată.

lui nostru, oamenii mun
cii din cadrul prestigiosu
lui! colectiv și-au amplificat 
continuu eforturile, reușind 
oa în anul 1983 să ocupe 
locul ai lll-lea pe ramură 
în întrecerea socialistă a 
unităților de profil, prin 
extracția și prelucrarea u- 
nor cantități suplimentare 
de minereuri complexe, 
prin realizarea unor consu

Discutînd și cu alți fac
tori din unitate — Cornel 
Sav, șeful secției materii 
prime, Vanea Corogeanu, 
muncitor specialist la ate
lierul mori-ciment, loan 
Mariș, șeful atelierului re
parații mecanice — despre 
activitatea și realizările lor 
din primul semestru al 
anului și mai ales din 
luna martie, cu toții erau 
de acord că față de lunile 
anterioare este vizibil sal
tul calitativ făcut de în
tregul. colectiv, salt hotă- 
rîtor în îndeplinirea și de
pășirea prevederilor de 
plan. „Este adevărat, re
marca George Grozav, se
cretarul . comitetului de 
partid al întreprinderii, că 
meritul principal în depă
șirea planului la export 
revine colectivului secției 
expediție, condusă de Vic
tor Bădin, evidențiindu-se 
mai ales oamenii din for
mațiile lui Vasile Deac, 
Nicu Degan, Marcel Pavel, 
Octavian Nialcoș, dar a- 
ceastă activitate a anga
jat, într-o formă sau alta, 
direct sau indirect, toate 
forțele colectivului de ci- 
mentiști de la Chișcădaga. 
Sprijiniți și în continuare 
de organele de resort și 
asigurați în permanență 
cu necesarul de vagoane, 
ne vom - îndeplini ritmic 
prevederile la export — 
mai ales că nivelul cali
tativ al cimentului nos
tru este apreciat de be-

DUMITRU GHEONEA

(Continuare in pag. a 2-a}

muri reduse de materiale, 
de energie și combustibili.

Aceste rezultate deosebite 
au fost relevate încă o 
dată, recent, cu ocazia 
decernării Exploatării mi
niere Coranda—Certej a 
Steagului Roșu și a Diplo
mei de onoare de unitate 
fruntașă pe «mură pe anul 
1983.

La festivitate au luat

Răspunzînd imperativelor formulate de secreta
rul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
privind realizarea în cele mai bune condiții a lu
crărilor agricole de primăvară, pentru obținerea în 
acest an a unor producții agricole record, duminică, 
lucrătorii ogoarelor din județul nostru au acționat cu 
forțe sporite la pregătirea terenului, însămînțări și 
combaterea buruienilor din culturile de cereale pă» 
ioase. Prezentă pe ogoare, brigada „Fulger" a con
semnat principalele aspecte de muncă întîlnite în con
siliile unice agroindustriale Deva, Ilia și Hațeg.

PREZENȚĂ BUNĂ, REZULTATE PE MĂSURĂ
Ca în oricare altă zi din 

săptămînă, duminică pe o- 
goarele C.A.P. Deva S-a lu
crat din plin la pregătirea 
terenului, însămințarea 
porumbului și erbicidarea 
cerealelor păioase. Tracto
riștii Gheorghe Asimionesei, 
Ion Brezeanu, Gavrilă Săl- 
van și Ion Nodiș au con
tinuat pregătirea patului 
germinativ, iar Ion Borodi 
și Petru Gavrilă au fost 
prezenți la semănat.

La erbicidarea cereale
lor păioase au lucrat cu 
spor tractoriștii Vasile Bob 
și Dumitru Andreucă, aju
tați la jalonatul terenului

C.A.P. Deva. Controlul ca- 
lliațli la insămințarea po
rumbului 11 asigură cu 
competență specialiștii din 
unitate împreună cu șeful 
secției mecanizare.

Foto
NICOLAE GHEORGIU
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APRILIE - LUNA GOSPODĂRIRII 
Șl ÎNFRUMUSEȚĂRII LOCALITĂȚILOR

Este necesară o participare largă, 
zilnică la toate acțiunile

parte mineri și operatori 
fruntași, maiștri și tehni- 
oteni, geologi, ingineri spe
cialiști in extracția și pre
lucrarea minereurilor, acti
viști de partid și de stat, 
alți invitați.

Au luat parte tovarășii 
Gheorghe Matei, secretar 
al Comitetului județean 
Hunedoara al P.C.R. și 
Constantin Coloji, secretar 
al Uniunii Sindicatelor din 
întreprinderile miniere, pe
trol, geologie și energie e- 
lecbică.

Rezultatele obținute în 
1983 și pe primul trimes
tru al anului 1984 au fost 
reliefate, in cuvîntul său, 
de inginerul Gherasim Fe
lea, directorul unității.

Pentru succesele deosebi 
te înregistrate in muncă și 
inaltele distincții primite, 
tovarășul Constantin Colo
ji a felicitat călduros în
tregul colectiv, subliniind 
importanța rezultatelor ob
ținute pentru economia na
țională, apoi a înminat 
prețioasele distincții decer
nate unității.

în cuvîntul lor. Con
stantin Șufană, Marton Fe- 
renez, Petru Crainic și 
Apostol Eugen - oameni 
ai muncii din colectivul 
premiat — s-au referit la 
experiența dobindită în

MARIN NEGOIȚĂ
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și alimentatul mașinii de 
cooperatorii Damian Junea 
și Ion Maier. Coordonarea 
lucrărilor a fost asigurată 
de inginerii Sergiu Sbu-

Brigada „fulger" 
pe ogoare

chea și Maria Călușer, ca
re au urmărit nemijlocit 
efectuarea semănatului și 
erbicidarea în cele mai 
bune condiții, cu respecta
rea riguroasă a normelor 
tehnice de calitate.

în tarlaua „La Mureș” 
l-am găâit pe tractoristul

Sîmbătă după-amiază și 
duminică înainte de masă 
s-a putut lucra în condiții 
excelente la gospodărirea 
și înfrumusețarea localită
ților. în unele localități 
însă, datorită faptului că 
nu s-a acționat pentru 
mobilizarea cetățenilor, bi
lanțul celor două zile este 
nesemnificativ.

D^va. Duminică înainte 
de masă am trecut prin 
locurile pe care le-am 
străbătut în urmă cu o 
săptămînă și ceva, criti- 
cînd starea de inerție a 
unor asociații de locatari. 
Nici de data aceasta însă 
nu am putut consemna 
vreo activitate deosebită. 
Semnalăm în schimb că, 
pe DN 7, unde pînă la 
această dată trebuiau să 
fie încheiate multe din lu
crările de amenajare a zo
nelor marginale, o serie de 
unități socialiste au rămas 
datoare. Astfel,’ în con
trast cu ordinea desăvârși
tă din curtea Oficiului 
farmaceutic, porțiunea de 
zonă marginală din dreptul 
incintei arăta că spiritul 
de inițiativă trebuie să 
treacă neapărat și dincolo 
de gardul oficiului. La doi 
pași distanță, locatarii blo
cului 80/2 (garsoniere) au 
demonstrat cu prisosință 
ce pot face niște buni 
gospodari. în același timp, 
e regretabil că atît cit 
ține incinta ștrandului ad
ministrat de G.I.G.C.L., 
ba chiar la intrarea în 
ștrand, nu se simte în 
nici un fel mina de gos

Horia Cuteanu care conti
nua semănatul porumbului 
la C.A.P. Șoimuș. Concomi
tent cu s^pănatul, aici se 
face și fertilizarea terenu
lui cu azotat de amoniu. 
Președintele unității, Aurel 
Luca, ne-a spus că Ia bri
gada din Păuliș a fost însă- 
mînțat porumbul pc toată 
suprafața planificată. Pre
gătirea în avans a patului 
germinativ au asigurat-o 
tractoriștii Ion Popescu, Ion 
Raț și Sorin Bota. Ingi
nerul șef al unității, Ion 
Herț, ne-a relatat că pa
ralel cu semănatul porum
bului s-ă lucrat și va con
tinua erbicidarea cereale
lor păioase (acțiune încre
dințată tractoristului Ion 
Pantea), s-a pregătit tere
nul și se va trece la însă- 
mînțatul fasolei pe 35 de 
hectare. De asemenea, în

Brigada de reporteri : 
N. TIRCOB, 
TR. BONDOR, 
N. BADIU
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podar. Și asta tocmai la... 
gospodarii orașului.

Tot la fel stau lucrurile 
și cu zona din jurul com
plexului meșteșugăresc din 
strada Mărăști. Meșteșuga
rii de aici s-au molipsit 
de la colegii lor din strada 
Kogălniceanu pe care i-am 
criticat în urmă cu o 
săptămînă ?

Brad. Despre ceea ce 
s-a făcut sîmbătă și dumi
nică în orașul de pe Crișul 
Alb ne-a informat tovară
șul loan Bașa, vicepreședin
tele biroului executiv al 
consiliului popular orășe
nesc. S-au terminat lu
crările de amenajare a 
spațiilor verzi în ansamblul 
de locuințe „188 de apar
tamente". în zona centra
lă, lîngă cinematograf s-a 
amenajat un scuar în su
prafață de 300 m,p. Pe 
străzile Avram Iancu Vâ
nătorilor, Moților, Horea, 
cetățenii și-au zugrăvit 
fațadele caselor.

Orăștie. Și aici ziua de 
sîmbătă a fost întrebuin
țată cu folos în scopul 
mai bunei gospodăriri și 
înfrumusețări a orașului. 
150 de oameni ai muncii 
de la întreprinderea „Chi
mica" și alți cetățeni au 
plantat tei pitic în incinta 
întreprinderii și pe stră
zile Barițiu, Căstăului și 
Kogălniceanu. Pe străzile 
Avram Iancu, Pricazuluî 
și Mureșul s-au efectuat 
lucrări de extindere a zo
nelor verzi și plantate, iar 
în Micro 2 s-au făcut 
nivelări după o, seamă de 
lucrări edilitare.
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La însămînțarea porumbului- 
• cu toate forțele!

Moment de însemnătate istorică in lupta 
de eliberare socială și națională 

a poporului român
(Urmare din pag. 1)

raport de evoluția culturi
lor de cartofi și sfeclă, ca
re sînt răsărite, se va trece 
la întreținerea lor.

La cooperativa agricolă 
din Hărău azi se însămîn- 
țează porumbul pe ultimele 
hectare, pînă la realizarea 
planului rămînînd de se
mănat încă 10 ha care ur
mează după recoltatul se
carei masă-verde. Duminică 
a lucrat cu spor la semă
nat tractoristul Iosif Țîr. 
ajutat de cooperatorul Ro
mulus Șerban și de briga
diera Maria Loghin. Pre
zent la locul unde se lu
cra la însămînțatul porum
bului, inginerul șef al 
C.A.P., Andrei Dima, s-a 
declarat mulțumit de cali
tatea lucrării, densitatea la 
semănat fiind de 71000 
plante la hectar. Terenul a 
fost erbicidat și fertilizat

C.A.P. Șoimuș. Tractoristul Horia Couan scai 
rumb și concomitent administreazâ ingri«âsunie

CU RĂSPUNDERE MAXIMĂ FATA DE SOARTA 
RECOLTEI ACESTUI AN

în cooperativele agricole 
de producție de pe raza co
munei Lăpugiu de Jos — 
Ohaba, Teiu și Lăsău — în
sămînțarea porumbului se 
desfășoară în ritm intens. 
Caracterizînd modul cum se 
muncește pe ogoare, loan 
Cîmpureanu, primarul co
munei, spunea :
~— Se lucrează cu hărni

cie și răspundere în toate 
cele trei cooperative. Im
perativele sub care se des
fășoară însămînțarea po
rumbului și erbicidarea pă- 
ioaselor sînt încadrarea în 
epoca optimă și _ efectuarea 
unor lucrări de cea mai 
bună calitate.

— în ce stadiu se află 
semănatul porumbului ?

— La C.A.P. Teiu, din 
cele 92 de ha planificate 
au fost semănate, pînă în 
prezent, 25 ha, la Lăsău s-a 
însămînțat jumătate din 
suprafața planificată, iar la 
C.A.P. Ohaba din 256 ha 
s-au realizat 60 de ha.

Duminică, s-a lucrat cu 
hărnicie în toate unitățile 
agricole din C.U.A.S.C. Ilia. 
Ioan Cionca, inginerul șef 
al C.A.P. Ilia, ne spunea 
că se muncește la pregăti
rea terenului cu trei a- 
gregate, la însămînțarea 
porumbului — mecanizato
rul Roman Dănilă —și la 
erbicidarea culturilor pă
ioase, lucrare pe care o 
execută Petru Grozav. La 
cooperativa agricolă din 
Sălciva s-a lucrat dumini
că, de dimineața devreme 
pînă seara tîrziu, la pregă
tirea terenului, însămînța
rea porumbului și la erbi
cidarea griului și orzului. 
Mecanizatorul Viorel Florea 
a încheiat ieri administra-

CU SPOR Șl GRIJĂ FAȚĂ DE CALITATE

Activitatea desfășurată 
de către macanizatorii, coo
peratorii și specialiștii din 

în prealabil cu 600 kg în
grășăminte chimice la hec
tar* * La această unitate trac
toristul Nicolae Hogman a 
încheiat erbicidarea cerea
lelor păioase.

C.C. al P.C.R., a expus 
punctul de vedere al parti
dului, subliniind necesita
tea de a atrage la acțiune 
toate elementele democra
te, de a găsi formele co
respunzătoare în vederea 
conlucrării cu P.S.D.

Drept rezultat al acțiu
nilor desfășurate, în cursul 
lunii septembrie 1943 în
tre P.C.R. și PJS.D. se rea
lizează un acord de prin
cipiu în vederea partici
pării Partidului social-de
mocrat la constituirea Co
mitetului Național și a 
Frontului patriotic antihi
tlerist.

Ca urmare, tratativele 
dintre delegațiile celor două 
partide au dus la contu
rarea platformei pe baza 
căreia urma să se reali
zeze acordul de colabora
re dintre P.C.R. și P.S.D., 
la stabilirea strategiei și 
tacticii de urmat și la în
cheierea, in prima jumă
tate a lunii aprilie 1944, a 
Frontului Unic Muncitoresc.

După definitivarea înțe
legerii de front unic, re
prezentanții celor două 
partide au hotărît. de co
mun acord, ca această ști
re să fie adusă la cunoș

frumos reprezentate in fes
tival.

La concursul de poezie, 
premiile I și trofeul „Lampa 
m aerului' au revenit mi- 
neru.u. Ion Jiganteie din 
Urcan,, — II (și trofeul) 
m serului Constantin Aie- 
rondru dm Urrcani, — III 
(și troleul) ing. miner Ion 
G'f Deoc, din Lupeni. Pre
miul ziarului „Steagul roșu* 
a fost cucerit de Sever 
Rădutîcâ, miner la I.M. Uri- 
coni. La muzică ușoară, 
pr.me e trei locuri și trofeul 
„Lampa minerului' au re
venit, in ordine, lui Nicolae 
Popa (miner — I.M. Barbă- 
ten.'). Ana Cojocaru (Hu
nedoara), lieana Berki (Vul
can), ior premiul ziarului 
„Steagul roșu', minerului

cât în 1984 întregul nece
sar al țării de plumb și 
zinc se va acoperi di.n 
producția internă, iar pon
derea cuprului și a altor 
minereuri crește hotărîtor. 
Ară tind că în 1984 va 
intra în funcțiune noul o- 
biectiv Coran da—Hondol și 
că planul la materii prime 
poate fi depășit nelimitat, 
vorbitorul a recomandat 
colectivului premiat să-și 
multiplice preocupările și 
eforturile în producție, i-a 
urat noi și importante suc
cese în nobila sa activitate 
de asigurare a economiei 
naționale ou cantități spo
rite de resurse minerale 
utile.

Dovedind răspundere fa
ță de soarta recoltei, du
minică tractoriștii Gavrilă 
Cașvan și Sebastian Pădu- 
reanu au lucrat cu spor la 
pregătirea terenului și se
mănatul porumbului. La 
efectuarea semănatului au 
dat ajutor cooperatorii Ion 
Gabor și Maria Lugojan.

La C.AP. Cristur. po
rumbul s-a fnsămînțat pe 
55 ha din 102 planificate. 
Tractoristul Gheorghe Be
teag a lucrat duminică și 
ieri cu spor pentru a fi
naliza grabnic lucrarea, 
avînd pregătit patul ger
minativ pe întreaga supra
față destinată culturii po
rumbului.

rea erb:c;dului pe cele 220 
ha insămințate cu păioase, 
iar Ștefan Ciutina a semă
nat încă 12 ha cu porumb. 
Lucrăr.le sint coordcnate 
îndeaproape de către L. lia
na Hodor Crișan, inginerul 
șef al unității, care s-a a- 
fiat. în aceste zile de ma
xim efort pe ogoare, tot 
timpul in cimp, indremind 
îndeaproape munca mecani
zatorilor și cooperatorilor. 
La Cooperativa agricolă de 
producție din Sîrbi — cum 
ne spunea Gheorghe Pop. 
președintele unității — s-a 
muncit duminică ia erbici
darea culturilor păioase — 
lucrare ce a efectuat-o me
canizatorul Valentin I|an- 
cu — și la curățarea și fer
tilizarea pășunilor și fîne- 
țelor. La această lucrare 
au luat parte — răspun- 
zînd chemării organizației 
de partid din sat — un nu
măr de peste 120 de cetă
țeni.

La C.A.P. Lăsău, Petru 
Mironiuc, inginerul șef al 
unității, pe care l-am gă
sit coordonînd semănatul 
porumbului, ne spunea că 
mecanizatorul Iosif Mundu- 
ca lucrează cu conștiincio
zitate și răspundere reali- 
zînd zilnic la semănat cîte 
12—13 ha. loan Căta, șe
ful secției de mecanizare 
din Ohaba, ne spunea :

— Toate cele 14 tractoare 
ale unității sînt în activi
tate. loan Troznai și Iosif 
Simoc pregătesc terenul, 
iar Dorin Drăgănescu și 
Moise Birăiesc erbicidează 
la C.A.P. Teiu, Gheorghe 
Brîndușesc, Liviu Herd, 
Romulus Herci și Gheorghe 
Herț discuie, iar Iosif Pă- 
durean seamănă porumb la 
C.A.P. Ohaba.

cadrul Consiliului unic a- 
groindustrial Hațeg s-a 
concretizat în fapte de 

muncă ce ilustrează efor
turile și strădaniile ce se 
depun acum pe ogoare pen
tru a se obține în acest an 
recolte cît mai bogate la 
toate culturile, în unitățile 
din acest consiliu s-au în- 
sămînțat 120 ha cu po
rumb, s-au erbicidat 232 ha 
păioase, au continuat lu
crările de pregătire a pa
tului germinativ și planta
rea legumelor, s-au făcut 
lucrări de pregătire a te
renului pentru porumb și 
s-au organizat acțiuni . de 
masă la curățarea pășunilor. 
La C AP. Hațeg — unita
te care a terminat planta
tul cartofilor s-a trecut și 
se lucrează intens la pre
gătirea terenului și semă
natul porumbului, lucrare 
care, așa cum ne spunea 
A rente Viționescu, preșe
dintele C-A.P, se va ter
mina pînă miercuri. Insă- 
mînțarea acestei culturi o 
face mecanizatorul Viorel 
Vlăiconi, ajutat de coope
ratorii Trandafir Ștefoni, 
Romulus Fona și Tranda
fir Mihăiesc, sub directa 
îndrumare a ing. Eufrosina 
Bufnea. Concomitent cu 
insămintarea se face ferti
lizarea cu îngrășăminte chi
mice și erbicidarea. Peste 
30 cooperatori au continuat 
plantarea celor 6 ha cu 
varză timpurie, realizîn- 
du-se pînă acunî 2 ha. Îna
inte și după plantare se 
irigă terenul cu două mo- 
topompe pentru a se asi
gura o bună prindere a 
plantelor. La ferma legu
micolă. condusă de ing. Oc
tavian Zepa, s-au insămîn- 
țat morcovii, mazărea și 
s-au plantat ridichile. Me
canizatorii Alexandru și 
loan Brejan, tată și fiu. au 
erbicidat In total 90' de ha 
păioase și azi termină lu
crarea pe toată suprafața 
de 138 ha.

Cu mult sirg s-a ipuncit 
si la CAP. Sînpetru și Sin- 
tămărie-Orie*.  Marin Mă 
lăescu. secretar adjunct al 
comitetului comuna] de 
part.d. a ținut să ne infor
meze că s-au plantat car
tofii pe toată suprafața pla
nificată — 210 ha și că în 
următoarele trei zHe se va 
termina și insămintarea 
porumbului, acțiune la care 
acum lucrează de zor me
canizatorii loan MIhăilesc. 
Viorel Enășescu. Radu Tă- 
bîrgic și Băiuț Mitucă, îm
preună cu inginerii Ștefan 
Iovănescu, Radu Batizan și 
Ovidiu Migea. La C-A.P. 
Sălașu de Jos se aflau in 
brazdă la pregătirea tere
nului și la semănat meca
nizatorii Marin Spătărelu 
și Constantin Cocoloș. Azi 
(duminică n.n.) — ne spu
nea Francisc Vlădoane, pre
ședintele C.A.P. Pui, ter
minăm plantarea celor 95 
ha cu cartofi. însămîn
țarea porumbului • o ter
minăm în 6 zile. Avem te
ren pregătit și mecaniza
tori pricepuți, iar semăna
tul se face în cele mai bune 
condiții. Inginerul șef al 
C.A.P. Livadia, Virgil Ra
du, ne-a informat că în
sămînțarea porumbului se 
va încheia în 4—5 zile. în 
satele comunei Baru s-a or
ganizat de către consiliul 
popular o acțiune de masă 
la curățatul pășunilor de 
deal, lucrare realizată du- 
min;că pe mai bine de 50 
de ha. Intens s-a lucrat și 
în celelalte unități din a- 
cest consiliu — Silvaș, Rîu 
Bărbat, Sălașu de Sus, Se
rei, Rîu Alb, precum și în 
fermele I.A.S. Hațeg, atît 
la pregătirea terenului, cît 
și la însămînțarea porum
bului.

Se împlinesc astăzi pa
tru decenii de la crearea 
Frontului Unic Muncito
resc, moment de însemnă
tate deosebită pentru gră
birea procesului de unire 
a tuturor forțelor democra
tice și patriotice în vede
rea răsturnării guvernului 
de dictatură fascistă și for. 
mării unui guvern de uniu
ne națională, a scoaterii 
țării din războiul antiso- 
vietic. Crearea Frontului 
Unic Muncitoresc a consti
tuit coloana vertebrală a 
coalizării tuturor grupări
lor patriotice și democrati- 
oe, embrionul unității În
tregului popor în lupta 
pentru salvgardarea inte
reselor sale fundamentale.

Procesul de realizare a 
unității muncitorești a fost 
puternic stimulat de evo
luția situației interne și 
internaționale a României, 
în anii celui de-al II-lea 
război mondial, de crește
rea rolului mișcării mun
citorești în lupta antifas
cistă, pentru democrație, 
de victoriile istorice obți
nute de forțele armate din 
coaliția antihitleristă.

în timpul războiului. 
Partidul Comunist Român 
a chemat în mod consec
vent cadrele și membrii 
săi să militeze pentru rea
lizarea unității de luptă a 
clasei muncitoare din țara 
noastră, trasînd organiza
țiilor sale sarcina să „în
trebuințeze toate posibili
tățile legale pentru orga
nizarea comitetelor de 
front unic". Concomitent, 
în anii 1941—1942, P.C.R. 
s-a adresat de mai multe 
ori conducerii P.S.D., orga
nizațiilor locale ale acestui 
partid, pentru a acționa 
împreună pe baza fron
tului unic. După ce în fe
bruarie 1943 C.C. al P.S.D. 
a adoptat rezoluția privind 
unitatea de acțiune a parti
delor muncitorești și cea

Festivalul
La Petroșani s-a încheiat 

cea de a Xlll-a edțe a 
Festivalului concurs de mu
zică ușooră și poezie „Cin- 
tecui adlncului*.

5> in acest an numărul 
potLcipanțiLor și calitățile 
ior poetice și interpretative 
au rid:cat se- oase prob-e- 
me jurii.or. in ocomponm- 
mentui grupului voca.-.nstru- 
mental „Acustic*,  in ce e 
două concursuri de muzică 
ușooră au evo'uat repre
zentanți ai tuturor clubu
rilor ți caselor de cultură 
din Va.ec Jiului, Hațeg, 
S mer a și Hunedoara. Fără 
ocoperire ni s-a părut lip
sa unor sol. ști de la clu
burile ș. co see de cultură 
din Cătan, Orăștie, Brad, 
Gurabarza. Deva, altădată

Cinstire hărniciei 
muncitorești

(Urmare din pag. 1) 

muncă și au exprimat ho- 
târîreo de a-și continua 
eforturile pentru realizarea 
unor producții și mai mari.

Ing. loan Popa, direc
tor general al C. M. Deva, 
a felicitat colectivul pentru 
succesul obținut, i-a urat 
noi realizări pe viitor.

La festivitate a luat cu- 
vîntul tovarășul Gheorghe 
Matei, care a felicitat har
nicul colectiv al unității 
pentru rezultatele bune ob
ținute sub conducerea com
petentă a organizațiilor de 
partid. Vorbitorul a relevat 
importanța extracției a cît 
mai multe minereuri, întru

referitoare la necesitatea 
unei singure mișcări sin
dicale, se constată mai 
multă receptivitate față 
de propunerile de front 
unic făcute de comuniști.

Diferitele probleme ridi
cate de colaborarea dintre 
P.C.R. și P.S.D., relațiile 
cu alte forțe politice sînt 
discutate și în ședințele 
conducerii P.C.R. din au
gust și septembrie 1943. 
Cu acest prilej, Ștefan 
Foriș, secretar general al

40 DE ANI 
DE LA CREAREA 

FRONTULUI 
UNIC 

MUNCITORESC 

„Cintecul adîncului“

tința maselor muncitoare 
în ziua marii sărbători a 
unității și solidarității in
ternaționale a celor ce 
muncesț — 1 Mai —, zi 
în care clasa muncitoare 
din România își manifes
tase în mod deosebit ho- 
tăirîrea sa de unitate. în 
acest scop, s-a stabilit ne
cesitatea elaborării unui 
manifest care să cuprindă 
principiile și obiectivele 
colaborării dintre cele 
două partide și să cheme 
întreaga clasă muncitoare 
la acțiune.

Manifestul-apel a fost 
predat tipografiei clandes
tine a P.C.R. în ziua de 21 
aprilie, dată la care s-a și 
început tipărirea lui, iar 
în zilele următoare a fost 
difuzat. Manifestul arăta 
că P.C.R. și P.S.D. au pus 
la temelia activității Fron
tului Unic Muncitoresc 
lupta pentru satisfacerea 
intereselor fundamentale 
ale țării, i independența și 
suveranitatea acesteia, ca 
și cerințele imediate, eco
nomice și social-politice 
ale oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate.

Realizarea unității de 
acțiune a clasei muncitoa
re prin crearea Frontului 
Unic Muncitoresc a contri
buit la creșterea capaci
tății . ei de luptă, a posibi
lităților de dinamizare și 
conducere a celorlalte ca
tegorii de oameni ai mun
cii, a tuturor forțelor pa
triotice și antifasciste din 
România.

Este meritul P.C.R. de 
a fi militat cu succes pen
tru realizarea unității de 
acțiune a clasei muncitoa
re, a Frontului Unic Mun
citoresc, de a fi organizat 
și unit în jurul său toate 
forțele patriotice, de a fi 
răsturnat, împreună cu a- 
ceste forțe, dictatura mili- 
tară-fascistă.

Prof. MIRCEA VALEA
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Gheorghe Știr din Petrila. 
Mențiuni: lo'sît Acs (Vul
can) și lieana Dumitru (A- 
nlnoaso). Cea mai reușită 
prezență în festival, încunu
nată cu premiul special al 
juriului a constituit-o inspi
ratul trio vocal „Telex' al 
Case: de cultură din Pe
troșani : Aida Anghelache, 
Liliana Nițescu loniță și 
prof. Angela Olaru, Cei 
2 000 de spectatori au trăit, 
alături de concurenți, pu
ternice emoții artistice, păs- 
trînd, ca in fiecare an, 
o frumoasă amintire galei 
lauteațlor, încununare a 
festivalului, în cadrul că
reia au evoluat ca invitați 
Eva Kiș și Adrian Rom- 
cescu.

MIRCEA BUJORESCU
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Lună de lună, 
planul trebuie 

îndeplinit
(Urmare din pag. 1)

Rezu 
ționalc 

Ex.
30, 12,

Ex.
33, 38,

Ex.
33, 43,

Ex. j 
16, 3.

Ex. i 
3, 17.

Ex. ;
20, 7.

Fond
1 340 901

neficiarii externi —, răs- 
punzînd astfel imperative
lor majore subliniate de 
secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la plenara C.C. 
al P.C.R. din 21—22 martie 
ax., de a realiza planul 
comerțului exterior pe toa
te relațiile, atît pe țări
socialiste, cît și pe deviz< 
convertibile. Iar aport
nostru va fi cu atît 
mare, avînd în vede: 
exportăm în princi- 
devize convertibili 
cîndu-ne contribuk 
echilibrarea balanței ae 
plăți a țării.

Timpi 
azi, 17 j 
mea v 
mo- 
sei 
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Poziția Corvinului în „Cupa 
României" reflecta mai 
fidel valoarea echipei...

Interviu cu
MIRCEA LUCESCU
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Intre întoarcerea, dumini
ca trecută, seara târziu, 
de la Liverpool, unde a 
observat, pentru Dinamo, pe 
partenera sa din semifina
lele C.C.E, și plecarea la 
Oradea, pentru meciul na
ționalei cu Israelal, lunea 
trecută antrenorul Mircea 
Lucescu a acordat ziarului 
nostru, cu aceeași bună
voință, un interviu.

— Deși sînt destul de 
bine cunoscute opiniile 
dumneavoastră vizavi de 
șansele echipei României 
la turneul final Euro '84, 
nu putem. evita întreba
rea : ce șanse avem în 
Franța ?

•- Cum am mai spus, 
plecăm de la locul 8, care 
este al nostru fiindcă cete- 
l'Jilte participante la tur
neul final sint, oricum, și 
mai experimentate și mo 
bine cotate in fotoalu-i con
tinental. Acolo, insa, va 
trebui să ne măsurăm ade
vărata valoare in întrecere 
cu partenerii cunoscuți și 
orice succes este un pas 
înainte ; o realizare demnă 
care ne poate conylida 
o certitudine pentru per
spectiva preliminariilor cam
pionatului mondial. Să nu 
uităm că la două luni 
după Franța avem meciul 
cu Irlanda de Nord, care 
depinde mult, mal ales 
psihic, de ceea ce vom 
face la Eutq '84. Dorim 
foarte muit - și jucătorii 
și noi — să reușim în Fran
ța să convingem că ceea 
ce am făcut pină acum n-a 
fost în zadar. De aceea 
lucrăm mult, folosim orice 
prilej pentru convocarea 
lotului și susținerea unor 
meciuri de verificare, pen
tru a menține mai ales 
starea de spirit, atitudinea 
jucătorilor - specifice din 
păcate doar lotului, nu și 
echipelor de club. Așa au 
apărut meciurile cu Gre
cia, Kuweit, Israel, folosind 
întreruperile de campio
nat.

— Campionat, care, deși 
mereu întrerupt, este foar
te comprimat în timp.

— Da, calificarea națio
nalei a determinat o a-iiă 
privire asupra campionatu
lui, justificată de necesi
tățile de pregătire dinain
tea turneului finali. Com
primarea campionatului a 
implicat greutăți în des
fășurare, in cursivitate, in- 
fluențînd și totodată solici- 
tînd randamentul jucători
lor, starea lor disciplinară 
și de sănătate, stair ea te
renurilor. Practica a de
monstrat, din păcate, că s-a 
diminuat calitatea jocurilor. 
Un alt sistem competițio- 
nal, propus de mine, pe 
grupe valorice, n-ar fi avut 
cred acest rezultat. Activi
tatea internațională a echi
pelor noastre se intensifică 
mereu și faptul determină 
automat o restructurare a 
calendarului intern, pentru 
a nu mal întrerupe cam
pionatul. Naționala, Univer
sitatea Craiova și acum 
Dinamo au demostrat că

"ă o pregătire specială 
onfruntărilor oficiale in- 

lonale nu se pot do- 
mairile rezultate. Pro- 

campio natul ui tre- 
j^ă seama de a- 
pri. Și nici echi- 
Bdă n-ar fi avut

de suferit neîntilnindu-se în 
plen de la Bratislava... Am 
folosit datele libere impuse 
de meciurile olimpicilor și 
ale lui Dinamo, dar fără a 
avea disponibili toți selec- 
ționabilii. Or, obligațiile 
noastre reclamă cel puțin 
o reunite lunară de mini
mum două zile a întregului 
lot.

— Știm cu toții ce ați 
realizat de la plecarea din 
Hunedoara și ne bucurăm 
mult de aceste realizări...

— In principal am reali
zat că de la 15—16 jucă
tori cu ați am pornit, am 
ajuns Io 25—26 de selectio- 
nabili în lot, care au tre
cut prin diverse meciuri, 
au luat contact cu cerin
țele, cu exigențele lotului, 
pentru adaotare imediată 
și în perspectivă și porțile 
rămîn deschise.

— Am văzut, s-aU deschis 
și pentru Mateuț... Da>r, 
apropo,. ce ziceți de Cor
vinul azi ?

— Susțin că valoarea lo
tului nu-i dădea dreptul să 
fie atît de jos în clasa
ment. Situația echipei se 
leagă de pornirea slabă 
în campionatul .acesta. 
Acum, deși s-a mai așezat, 
încă nu reușește să revină 
pentru co una e să lupți 
pentru evitarea retrogradă
rii . și alta să joci fără 
obsesia lipsei de puncte. 
Oricum, trebuie ca toți cei 
de la Corvinul să revină, 
cum am mai spus, la sta
tutul de permanență de 
frunte a campionatului nos
tru. lată, însăși prezența 
în semifinalele Cupei 
României reflectă mo* 1 ade
vărat valoarea Corvinului ; 
o poziție mai firească decît 
în campionat. Meciurile de 
cupă în fazele superioare 
exprimă mai convingător 
prestațiile echipelor, dealt 
în campionat.

Această victorie cu sco
rul de 2—0, obținută de 
fotbaliștii brădeni, nu 
oglindește nici pe departe 
situația și raportul forțe
lor din teren între cele 
două combatante. Deoare
ce in prima parte a jocu
lui localnicii, care au do
minat repriza de la un 
capăt la celălalt, cu cîte
va bune momente cînd 
și-au sufocat adversarul în 
propriul careu, au irosit 
numeroase ocazii de gol, 
una mai favorabilă ca 
cealaltă. Ciontoș în min. 6, 
IO* 8 și 22, Ormenișan 
(min. 11, 14, 35 — mingea 
a lovit transversala), Ște- 
fănescu (min. 3, 28, 42) au 
avut cele mai favorabile 
ocazii de gol. Dar asediul 
la poarta oaspeților a fost 
concretizat în min. 31, 
de către Ștefănescu. A- 
cesta, printr-un șut bine 
plasat, la colț, a făcut 
inutili plonjonul talentatu
lui portar Lăzăreanu. în 
replică, oaspeții, prin Tăș-
nadi, au avut o bună oca
zie dar Rudisuli, ca un 
veritabil fundaș, a respins 
cu piciorul la 25 de metri 
de poartă.

La reluare, localnicii au 
greșit scăzînd ritmul de 
joc și nici „capul limpede" 
din compartimentul median 
nu s-a văzut. Acest „puls"* 
a fost repede sesizat în 
tabăra adversă, iar jocul 
s-a echilibrat simțitor. Bră- 
denii au ratat din nou cîte
va ocazii de a majora sco
rul, iar Ormenișan, scăpat 
singur, a fost blocat cu
rajos de Lăzăreanu. Apoi, 
șutul lui Merlă a fost res
pins uimitor în corner de 
către Vasi.liu. Dar, în min. 
75 s-a făcut liniște în ta-Pe de altă parte, însă, 

Corvi nul nu a mai lansat 
nici un jucător de la 
Mateuț încoace, nu a mai 
apărut nici un junior de 
mare valoare și perspecti
vă și văd că unii dispar, 
ca Tîrnoveanu. Și nu-mi 
vine să cred că la Hune- 
.doara nu mar sînt copii 
talentați.

— Ce ați dori să transmi
teți suporterilor fotbalului 
hunedorean, simpatizanților 
dumneavoastră ?

— Că am convingerea și 
toată încrederea în Corvi
nul, în fotbalul hunedo
rean, că aștept noi selec- 
ționabili de aici, că încă 
îl mai aștept pe Petcu și 
numai de el singur depin
de convocarea sa. Păs
trez frumoase amintiri de 
la Hunedoara și-i iubesc 
pe oamenii ei, dar timpul 
și obligațiile nu-m,i permit 
să revin atît de des între 
ei precum îmi doresc.

— Vă mulțumim mult.
— Cu mare plăcere.

NICOLAE STANCIU

DIVIZIA A

Prima jumătate de oră, 
datorită jocului anost și 
deslinat practicat de gaz
de, a lăsat impresia aban
donării deliberate a șan
selor. In perioada amintită, 
pasele dezordonate ale 
mijlocașilor nu legau com
partimentele extreme, Lăs- 
coni a irosit niște ocazii, 
în vreme ce petroliștii aș
teptau doar șansa... neșan
sei Jiului. în min. 7, la o 
fază fierbinte în careul 
lui Jipa, după șuturile 
consecutive expediate de 
Lăsconi, Cura și Vizitiu, 
balonul a ajuns în corner. 
Nereușitele tehnice au pro
vocat nervozitate. în acest 
sens, duelul nesportiv Gă
man—Bărbulescu (min. 13, 
14. 35), soldat cu carto
naș galben pentru mijlo
cașul Jiului, a stîrnit 
dezaprobarea publicului, 
în min. 17. pus în cursă 
de... Szekely, Ion Gușă a 
trecut lejer pe lingă Mir
cea Popa, dar a șutat slab. 
După alte trei minute, 
același înaintaș ploieștean 
a fost „agățat" in ultimă 
instanță de Vesa.

Soluția tactică impusă 
de antrenorii Tonca și 
Cavai, surprinzătoare și 
pentru suporteri — cu Bă- 
luță pe post de mijlocaș, 
cu „viteziștii" Vesa și Sze
kely fundași marginali — 
și-a arătat consecințele 
favorabile, așa cum amin
team, incepînd din min. 
30. Ofensiva Jiului a creat 
numeroase ocazii și, cu 
două minute înainte de fi
nal, în cea mai frumoasă 
fază a reprizei, „diagona
la" lui Varga a fost re
luată din plonjon cu capul 
de Cura, pe lingă butul 
sting.

La reluare, fotbaliștii din

Corvinul—Dinamo 2-2 (1-0)
Primit cu tribunele pline 

— adevărat record de spec
tatori în ultimele două 
sezoane, explicația stînd în 
dorința de a saluta pe 
semifinalista C.C.E., veni
tă de la Liverpool cu o 
mare șansă pentru me
ciul retur de la București, 
în 25 aprilie —, derbiul 
de la Hunedoara s-a des
fășurat sub semnul echi
librului, ambele echipe 
mulțumindu-se. cu cite un 
punct.

Cu un început mai bun, 
campionii au avut cîteva 
incursiuni spre poarta 
lui Ioniță, prin Orac, Au

DIVIZIA A
REZULTATE : A.S.A. Tg. Mureș — Poli.

Iași 2—0; Sportul stud. — F.C. Baia Mare'6—2 ; 
Dunărea C.S.U. — Rapid 0—0; Univ. Craiova — 
Chimia Rm. Vilcea 6—1; Jiul Petroșani — Pe
trolul Ploiești 2—0; Corvinul Hunedoara — Di-
namo 2—2 ; F. C. Argeș — C.S. Tirgoviște 1—0;
S. C. Bacău — F. C. Olt 2—1 ; 
Bihor 1—0.

CLASAMENTl

Steaua —

J L

F.C.

1. Steaua 27 17 4 6 51-19 38
2. Dinamo 25 13 9 3 46-25 35
3. Univ. Craiova 28 15 4 9 47-23 34
4. Sportul stud. 28 14 6 8 43-30 34
5. F.C. Argeș 27 15 3 9 34-25 33
6. S.C. Bacău 28 13 4 11 29-37 30
7. F.C. Bihor 28 12 5 11 43-36 29
8. Jiul Petroșani 28 11 7 10 25-28 29
9. Chimia 28 11 6 11 34-42 28

10. F.C. Olt 27 8 11 8 26-20 27
11. Corvinul Huned. 28 10 7 11 38-34 27
12. Rapid 28 9 8 11 25-27 26
13. Poli, lași 28 8 10 10 25-31 26
14. F.C. B. Mare 28 10 5 13 33-51 25
15. A.SA. Tg. M. 28 10 4 14 26-38 24
16. Dunărea CSU 28 6 9 13 22-32 21
17. Petrolul PI. 28 7 6 15 22-40 20
18. C.S. T-goviște 28 3 6 19 20-51 12

ETAPA VIITOARE î F. C. Olt — Jiul ; F.C.
Bihor — Univ. Craiova ț Rapid — A.S.A. •Bg.
Mureș ; Poli. Iași — F.C. Baia Mare ; Dinamo 
— C.S. Tirgoviște ; Petrolul Ploiești — Corvinul 
Hunedoara ; Dunărea C.S.U. — F.C, Argeș ; 
Chimia Rm. Vîlcea — Steaua ; S.C. Bacău — 
Sportul studențesc.

DIVIZIA B3
REZULTATE : Someșul Satu Mare — Poli. 

Timișoara 0—3; Aurul Brad — Armătura Zalău 
2—0 ; Minerul Cavnic — Gloria Reșița 2—0 ; 
C.S.M. Reșița — Ind. sirmei C. Turzii 4—0 ; „U“ 
Cluj-Napoca — Minerul Lupenl 3—0; Minerul 
Motru — Olimpia Satu Mare 1—0; Metalurgistul 
Cugir — C.F.R. Vict. Caransebeș 1—0; U. T. 
Arad — Steaua C.F.R. Cluj-N. 4—0; C.F.R. Ti
mișoara — Ra^id Arad 4—0.

CLASAMENTUL
1. Poli, Timiș. 24 17 2 5 67-21 36
2. „U" Cluj-N. 24 17 1 6 49-16 35
3. C.S.M. Reșița 24 15 1 8 39-21 31
4. Aurul Brad 24 12 3 9 37-32 27
5. U.T. Arad 24 12 2 10 33-31 26
6. Olimpia S. Mare 24 12 1 11 45-31 25
7. Armătura Z. 24 11 3 10 31-32 25
8. Min. Cavnic 24 11 2 11 38-30 24
9. Ind. sirmei C.T. 24 11 1 12 29-32 23

10. C.F.R. Timiș. 24 11 1 12 40-44 23
11. Min. Lupeni 24 9 4 11 28-32 22
12. Gloria Reșița 24 10 2 12 22-27 22
13. Met. Cugir 24 9 4 11 29-39 22
14. Min. Motru 24 10 2 12 23-36 22
15. C.F.R. Vic. C. 24 9 2 13 20-49 20
16. Someșul S. M. 24 9 0 15 23-39 18
17. St. C.F.R. Cj-N.*) 24 8 2 14 31-38 16
18. Rapid Arad 24 4 5 15 18-52 13

*) Echipă penalizată cu două puncte.
ETAPA VIITOARE î Gloria Reșița — U . T.

Arad ; C.F.R. Vict. Caransebeș — C.S.M. Reșița; 
Olimpia S. Mare — „U" Cluj-Napoca; Steaua 
C.F.R. Cluj-N. — Min. Cavnic ; Min. Lupeni — 
Aurul Brad ; Min. Motru — Metalurg. Cugir ; 
Poli. Timișoara — Ind. sirmei C. T. ; Rapid 
Arad — Someșul S.' Mare ; Armătura Zalău — 
C.F.R. Timișoara.

Jiul—Petrolul 
2-0 (0-0)

Petroșani n-au mai lăsat 
loc nici unor interpretări 
malițioase din tribune. 
S-au aruncat cu toate 
forțele în careul advers, 
uneori chiar neglijînd a- 
părarea. După o suită de 
lovituri libere și cornere, 
la o altă fază fixă cen
trarea de pe aripa dreaptă 
a fost reluată, în dreapta 
lui Jipa, de Lăsconi : 1—0. 
Era min. 51. Antrenorul 
Dragomir a aruncat ulti
ma sa carte — atacul cu 
orice preț, înlocuindu-1 pe 
Mocanu cu Gălățeanu. De
cizia sa n-a putut deveni 
realitate, tntrucît repre
zentanții culorilor minie
re nu și-au mai permis 
momente de respiro, ca în 
alte partide la scorul de 
1—0. Numeroasele atacuri 
s-au soldat cu șuturi — 
Găman (’53), Moldoveanu 
(’61) —, apoi o nouă fază 
de mare spectacol : din
foarfecă lui Mircea Popa, 
La centrarea lui Cura, min
gea a trecut cu puțin 
peste transversală (’65). 
Mărirea handicapului s-a 
produs în min. 72, tot 
dintr-o fază fixă : centra
rea înapoi a lui Varga a 
fost reluată sub transver
sală de Găman. Partida 
era deja jucată. Alte lo
vituri libere (’75, ’78. ’80) 
au fost barate de ultimul 
apărător petroHst sau au 
ocolit buturile. în consecin
ță, o victorie meritată a 
Jiului, după practicarea 
unui fotbal bun în ultima 
oră de joc.

JIUL : Cavai (Homan) — 
Vesa, Vizitiu. Mircea Popa, 
Szekely, Băluță, Varga, 
Găman (Dosan), Stoinescu, 
Lăsconi, Cura.

ION VULPE

gustin și Stănescu, pentru 
ca apoi Cojocaru (min. 
12), L. Moldovan (min. 18) 
și Klein (min. 23) să echi
libreze... scorul ocaziilor, 
în min. 29, Cojocaru, 
foarte activ, a insistat la 
o minge, a șutat-o în An- 
done, i-a revenit, și-a 
ocolit adversarul și a tri
mis-o frumos în gol : 1—0. 
Tot Cojocaru a mai avut 
o bună ocazie în min. 37, 
după care Ioniță a inter
venit temerar la picioa
rele lui Augustin (min. 
40).

După pauză, Orac a 
adus egalarea în min. 52,

;is 

cînd Ioniță, accidentat, n-a 
putut interveni. După go
lul primit, Ioniță a și fost 
schimbat cu Alexa. Meciul 
a continuat cu un joc 
mai mult la centrul tere
nului, pînă în min. 73, 
cînd Mulțescu a adus pe 
Dinamo în avantaj, cu un 
șut frumos. Corvinul a 
ratat o mare ocazie de 
egalare în miri. 75 prin 
Dubinciuc, dar trei minu
te mai tîrziu a reușit; 
Petcu a pătruns în fentă, 
lateral, în careu, I. Marin 
nu l-a putut opri decît 
cu prețul uriui fault și tot 
Petcu a transformat pe- 
naltiul : 2—2.

Ambele echipe au în
cheiat meciul în cîte 10 
oameni — Văetuș fiind 

DIVIZIA Oi

retras de pe teren de an
trenor, pentru temperare, 
iar Țălnar a ieșit acciden
tat.

A arbitrat bine FI. 
Popescu -(Ploiești).

CORVINUL: -Ioniță
(Alexa — min. 52) — Vlad, 
Oncu, Gălan, Văetuș, Pet
cu, L. Moldovan, Klein, 
Nicșa, Cojocaru, Gabor 
(Dubinciuc — min. 65).

DINAMO: Moraru —
Rednic, Al. Nicolae (Iaman- 
di — min. 61), I. Marin, 
Stănescu (Mărginean — 
min. 46), Mulțescu, Ando- 
ne, Custov, Țălnar, Augus
tin, Orac.

La tineret-speranțe : Cor
vinul — Dinamo 3—4. 
Golurile Corvinului au fost 
marcate de Dorin Mateuț.

AURUL BRAD - 
ARMĂTURA ZALĂU 

2-0 (1-0)
băra locală, după ce Merlă 
a transformat precis lovi
tura de la 11 m acordată 
just, după ce Ștefănescu a 
fost faultat în careu de 
către fundașul Tercheș. 
Oaspeții puteau reduce din 
handicat în min. 86, dar 
Rudisuli a ieșit inspirat, 
blocînd pe atacantul Boca.

A arbitrat corect Gheor- 
ghe Ofițeru (București).

Aurul Brad : Rudisuli — 
Dudaș, Prigore, Faur. Gus
tar, Ciontoș, Merlă, Lăcă
tuș, Ormenișan (min. 65 — 
Petrișor), Ștefănescu, Giur
giu (min. 80 — Tirchineci).

ALEX. JURCA, 
corespondent

MUREȘUL EXPLORĂRI 
DEVA' - MiNERUL 

CERTEJ 4-1 (3-1)
Scorul a fpst deschis 

printr-un autogol al oas
peților, care la o centrare 
de pe dreapta bîlbîie o 
minge între portarul Se- 
liuc. și fundașul Mateș, 
ultimul trimițînd în plasă 
1—0. Peste 3 minute, Mir
cea Marin îi pune cu capul 
o minge înapoi lui Tirchi
neci și acesta trage pu
ternic ; 2—0. De notat și 
faza in care Vălășutean 
preia o centrare lungă a 
lui Bucur, acesta îl întoar
ce pe fundașul central 
Miculescu și, de la 20 m 
trage puternic, dar puțin 
pe lingă poartă. Pe fondul 
dominării locale, oaspeții 
scapă pe contraatac și la o 
minge „șnur", Bicu trimi
te pe stingă, Dimcea cen
trează în interiorul careu
lui, de unde Boc reia din
tr-o bucată : 2—1. Cînd
mai erau 2 minute, exce
lentul Ștefănescu ia o min
ge pe cont propriu, ajunge 
aproape de tușa dreaptă, 
de unde centrează impeca
bil — cap Mechinici si 
3—1.

Pauza ne-a adus o cursă 
feminină de 800 m, cîști- 
gată impresionant de Ma
ria Pintea (Bistrița).

Cînd conturile păreau 
încheiate. Bucur a centrat 
bine în careu, de unde 
Preda a trimis mingea cu 
capul jos, în stingă, și 
t 1.

A arbitrat foarte bine 
M. Dărăban (Cisnădie;.

La juniori, gazdele au 
învins cu 3—1.

Mureșul Explorări : Balla 
— Bucur, Ștef, Mechinici, 
Fogoroși, Tirchineci, Ște- 
fănescu, Pălăcean (Oloșu- 
tean), Vălășutean, M. Ma
rian (Preda), I. Popa.

Minerul : Seliuc — Chi- 
ra, Mateș, Miculescu, Re- 
begilă. Gogoașă (Ceaușu), 
Bicu, Puiu. Boc, Jicmon 
(Szabados), Dimcea. (Voicu 
Lăzăruț, corespondent).
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Intervenția reprezentantului României 
la reuniunea Comitetului Internațional 

pentru Securitate 
și Cooperare in Europa 

crete. constructive.BRUXELLES 16 (Ager- 
pt^s) — La Bruxel.es a 
avui loc -euniunea Comi
tetului Internațional pentru 
Securltav și Coope-are 
in Europa (C.1-S.C E.V cor<- 
sacrată examinării țtodiș- 
lui actua. al sîîxxațîeî oe 
pe continent, probfcemetor 
destinderii, și
cooperării europene șă per
spectivelor reuniuni 
Stockholm At: luat 
reprezentanți din 
state ai comitetelor 
nale pentru pace, precum 
și ai unor organizați: in
ternaționale.

Luind cuvintul, 
zentatul român a 
tat pe larg poziția 
niei, a președintelui 
Ceaușeseu privind 
tatea opririi 'agravării si
tuației internaționale, pro
punerile și inițiativele con-

de la 
parte 

2t de 
r.atio-

repre- 
prezen- 
Româ- 

Nicolae 
necesi-

Acțiuni in favoarea
BELGRAD 16 (Agerpresi 

— La Belgrad s-a încheiat 
reuniunea pregătitoare a 
Conferinței partidelor și 
mișcărilor progresiste din 
țările mediteraneene, care 
urmează să aibă loc în 
capitala Iugoslaviei în pe
rioada 7—9 iulie, sub devi
za: „Pacea — securitatea — 
colaborarea — progresul so
cial", transmite agenția 

. Taniug.
Obiectivul prioritar al 

lucrărilor conferinței îl va 
constitui realizarea unui 
acord asupra inițiativelor 
și măsurilor orientate spre 
transformarea Meditera- 
nei într-o 
securității 
au arătat 
reuniunea

Meditera- 
zonâ a păcii, 

și colaborării — 
participanții ia 

pregătitoare.
★

LONDRA 16 (Agerpres).
— La manifestațiile pen
tru pace care s-au desfășu
rat duminică în Marea 
Britanie au luat parte 

Situația dramatică a
WASHINGTON 16 (A- 

gerpres). — Situația dra
matică a indienilor din 
Texax — unul dintre ceie' 
mai bogate state din S.UA.
— este relevată de un ra
port al Comisiei pentru 
problemele indienilor, cu 
sediul la El Paso, repre- 
zentînd aproximativ 40 009 
de urmași ai populației 
indigene. Potrivit docu-

■ HAVANA. - In Cuba 
au avut loc, duminică, ale
geri pentru desemnarea de- 
legaților in Adunările Mu
nicipale ale Puterii Popu
lare locale, formă de gu- 
vernămînt instituită în a- 
ceasto țară în 1976, — 
transmite agenția Prensa 
Latina. Cei peste 6 milioa
ne de alegători au desem
nat delegați pentru 
fiecare din cele 10 961 de 
circumscripții electorale lo
cale. Acești delegați îi vor 
desemna, ulterior, pe depu
tății Adunării Naționale a 
Puterii Populare din Cuba.

■ MANAGUA. - In co
dru! unei conferințe de 
presă radiotelevizate, coor
donatorul Juntei Guvernu
lui de Reconstrucție Națio
nală din Nicaragua, Daniel

ale

păcii si dezarmării

a anșnțat Camparia pen
tru Dezarmare Nucleară 
(C.N.D L cea mai mare or
ganizație britarveâ de lup
tă pentru pace. Oixeciva 
acestei zile «ie acțiune a 
fost să se scoată in evi
dentă importanța prezenței 
militare americane ic 
Marea Britanie. C.N.D. a- 
preciind că oficialitățile 
ascund opiniei publice bri
tanice amploarea potenția
lului militar american sta
ționat în

PARIS
Mișcarea---- --------„
pace a dat publicității. la 
Paris. o declarație prin 
care cheamă Ia adoptarea 
unor măsuri de înghețare 
a armamentelor nucleare 
și pe această baza la 
inițierea de negocieri se
rioase. care să conducă la 
reducerea acestor atua- 
mente.

indienilor din S.U.A.
meniului, citat de agenția 
Reuter, rata șomajului ir. 
ricdul indienilor este de 
patru ori mai mare dedt 
pe ansamblul S.UA. iar 
in raport cu situația din 
Texax diferențele slut ți 
mai mari: 37 la sută, 
la Houston, față de media 
locală de 5,2 la sută, și 
45,6 la sută, la Dallas, 
față de 5.4 la sută.

Prezențe românești peste hotare
PHENIAN 16 (Agerpres) 

— La. invitația Federației 
Generale a Sindicatelor din 
Coreea, o delegație a U- 
niunii Generale a Sindica
telor "din România, condu
să de tovarășul Nicolae 
Constantin. membru, al Co
mitetului Politic Executiv 
a C.C. ai PCJl, președin- 
t Jt Consiliului Central 
al U.G.S.R.. a făcut, în 
erinada 10—16 aprilie, o 

. .ziuă de prietenie și schimb 
de experiență in RJ’.D. 
Coreeană.

Delegația VXJSJl. a 
arat convorbiri cu o dele
gație a sindicatelor co
reene, ceedusă de tovarâ- 
țal Km Bang JtL ocn- 
bru supleant al CjC. al 
PUC președintele Cotai- 
tetaluî Centrai al F G-S.C.

★
BERLIN li (AgerpresL 

K_rt Hager. wrwbng al 
BL-cciai Pbirtăc. secretar al 
CC al PJSLt’G, a primit

pe tovarășa Tamara Do- 
brin, vicepreședinte, al Con
siliului Culturii și Educa
ției Socialiste, care a parti
cipat la Berlin la lucră
rile eelei de-a III-a se
siuni a Comisiei mixte 
guvernamentale de colabo
rare culturala dintre Re
publica Socialistă România 
și R.D.G. și a „Zilelor 
culturii românești*  în 
R.D.G.

A fost evocată 
facție dezvoltarea 
tipie planuri a 
tradiționale de 
intre cele două partide, 
stole și popoare, pe baza 
înțelegerilor dintre tovară- 
șu Nicolae Ceausescu. se
cretar general al Partidu- 
hxi Comunist Român, pre
ședintele Republicii So
cialisto România, și Erich 
Honecker, secretar genera’, 
al CC al P-S.U.G . pre
ședintele Consiliului de 
Stat ai R.D.G.

cu satis- 
pe mul- 
relațiilor 
prietenie

L rile Ceai siei permanente C.A.E.R., 
pevtra colaborare in domeniul 

industriei ușoare
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FABRICA DE PRODUCȚIE INDUSTRIALĂ 
MICĂ Șl PRESTĂRI SERVICII HUNEDOARA,

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

tîmplari

str.

• 2

• 1 absolvent liceu arte plastice.

U.J.C.M. HUNEDOARA - DEVA

ÎNCADREAZĂ

• PAZNICI LA SEDIUL UNIUNII, 
care să îndeplinească următoarele condiții :

- stagiul militar satisfăcut;
- școala de cultură generală.

Ortega Soavedra, a men
ționat că aproximați» 11 000 
de contrarevoluționari iau 
parte la o vastă ofensivă 
militară împotriva Repu
blicii Nicaragua — transmi
te agenția P'er.sa Latina. 
El c precizat că 5-6 000 
luptători oi forțeio- inva
datoare iau porte e^ectjv 
la luptă, in prezent, in 
zonele de frontieră tfcr. 
nordul și sudul țării, unde — 
se desfășoară lupte apri
ge pentru respingerea ata
cului forțelor contrarevo
luționare agresoare.

■ SAN SALVADOR. - 
Forțele salvadoriene insur
gente, grupate in Frontul 
Farabundo Marti pentru 
Eliberare Națională 
(F.M.L.N.) au atacat Garni
zoana Gărzii Naționale din 
localitatea Tecoluca, în 
departamentul Son Vicente 
— transmite postul de radio 
„Farabundo Marti”, citat 
de agenția Prensa Latina. 
Atacul s-a soldat cu cap
turarea de către insurgenți

ure impo'Kxate canti- 
și muciț.e

a
toc de arme 
oftate in gamzococ.

CIFRĂ RECORD
DE SINUCIDERI

I
I

■ MADRID. - Tribuna
lul militar din Madrid a 
pronunțat sentința in pro
cesul intentat unui grup 
de patru ofițeri superiori 
ocuzoți de complot, in 
octombrie 1982, in vederea 
răsturnării, prin forță, o 
actualului regim politic din 
Spania — informează a- 
genția France Presse. Trei 
dintre acuzați au fost con
damnați, fiecare, la cite 
12 ar» și o zi de închisoa
re, cel de-af patrulea fiind 
achitat.

■ TEL AVIV. - Rata in
flației a fost in (una mar
tie, în Israel, de 10,7 la 
sută, făcind ca în primul 
trimestru cri acestui an pre
țurile să fie cu 42,4 la 
sută mai mari decit in 
aceeași perioadă □ anului 
trecut, a anunțat Biroul 
central de statistică, citat 
de agenția Reuter.

PotrÂrjf 
d-ic rate 
neazâ, 
slue 's in 1933 peste 25 206 | 

pe.-soo/’e, dfro-flecad pen
tru pe' oodc postbe^că.
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COMBINATUL SIDERURGIC CĂLĂRAȘI 
ÎNCADREAZĂ DE URGENȚĂ

• Muncitori calificați (bărbați) în vîrstă de 
18-45 ani în meseriile de : cocsar, lăcătuș, me- 
canic, electrician, operator chimist, operator tra
tarea apei, sudor, strungar, frezor, rabotor, vul
can zator, pompagiu, instalator, fochist cazane 
ab-r și apă fierbinte, mecanic turbine, laborant, 
mecanic locomotivă, ajutor mecanic locomotivă, 
zidar șamotor.

• Absolvenți de școală profesională ^băr
bați calificați în meseriile de mai sus.

• Muncitori necalificați (bărbați) în vîrstă 
de 17—35 ani pentru calificare în meseriile de : 
operator chimist, instalații cocso-chimice, cocsar, 
ăcctuș mecanic, electrician, ajutor mecanic lo-

.c -o egat mișcare, compresorist, prelu- 
crător prin așchiere, modeller, turnător, forjor 
fete- entist. operator turbine, fochist cazane 
abur ți apă fierbinte.

• Absolvenți de treapta I și II de liceu 
bărbați prof le mecanic pentru calificare prim

stagiul de practicanturâ în meseriile de : prelu
crător prin așchiere și modeller, profil metalurgic 
pentru calificare prin stagiul de practicanturâ în 
meseria de cocsar precum și din profilul con
st'jcții pentru calificare prin stagiul de practi
canturâ în meseria de zidar șamotor. «

• Muncitori calificați în ultima sau pen
ultima categorie pentru înscrierea la școala de 
maiștri în profilurile : cocsari, oțelari, prelucră
tor pr’n așchiere, electromecanici, turnători, fur- 
nai iști.

Combinatul siderurgic Călărași asigură re- 
tnbuț a majorată conform decretului 325/1983.

Pe timpul calificării cursanții și practicanții 
abso'venf ai treptei I de liceu primesc o indem
nizație de 1 613 lei, iar absolvenții de treapta a 
ll-a de liceu — 1926 lei lunar.

După absolvirea cursului de calificare și a 
stagiului de practicanturâ, muncitorii care vor 
lucra la cocsificare vor fi încadrați cu categoria 
1 bază, cu o retribuție de 2 072 lei.

Pentru toți încadrații se acordă cazare in 
căminele de nefamiliști, dacă sînt necăsătorit^f 
precum și locuințe pentru cei ce sînt căsătoriți.

Relații suplimentare la telefon 13522, 13523, 
interior 1026, 1020, sau la telefon direct 13340.

DECESE

■llhGU"
publicitate

V I N Z A R I

■ Vind casă veche, satul
Almășu Sec. Informații, Deva, 
Gojdu, bloc O 3, scara III, 
apartament 4. (5147)

■ Vînd Dacia 1 300 neridi
cată. Termen de ridicare — 
imediat. Pui, telefon 117.

(5179)
■ Vînd una pereche cai

sănătoși, vîrstă 5 ani. Densuș, 
83. (c. 2)

PIERDERE

■ Pierdut legitimație de ser
viciu, pe humele Șovrea Ga- 
vril, eliberată de C. S. Hune
doara, secția Laminorul 809, 
cu nr. 5 644. O declar nulă.

(c. 3)

■ Colectivul de muncă 
al S.I.R.D.S.C. Deva 
transmite sincere condo
leanțe familiei Bîrcean 
Florin, îndoliată prin 
pierderea celui ce a fost 
un bun soț, tată și bunic

BÎRCEAN NICOLAE.
(5213)

■ Soția Mărioara, fiii 
Nicu și Silvică, soacra 
Elena anunță cu adîncă 
durere încetarea fulgeră
toare din viață a celui ce 
a fost

BOZAN AVEL, 
în vîrstă de 54 ani.

înmormîntârea are loc 
astăzi, 17 aprilie, orele 
14, la cimitirul din stra
da Eminescu, Deva.

Nu-1 vom uita nicioda
tă. (5222)

■ Cu adîncă durere 
soția, fiul, nora și ne
poții anunță încetarea din 
viață, la 15 aprilie 1984, 
a scumpului lor soț, tată 
și bunic

IOVAN DIONISIE, 
în vîrstă de 65 ani.

înmormântarea va avea 
loc miercuri, 18 aprilie, 
la cimitirul din Oraștie.

■ Vasile ta 
lan, Leonid, 
Minerva și E 
cu familiile, 
durerați de 
neașteptată 
fratelui.

BOZAN 
îi aducem un 
giu.

Vei fi veșni 
tirea noastră.
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