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CAMPANIA agricola de primavara 

Legumicultorii Devei își onorează 
cu cinste sarcinile de autoaprovizionare

Sîntem convinși că multi 
locuitori ai municipiului 
Deva și din alte localități 
ale județului nostru au ob
servat că unitățile de des
facere a legumelor și fruc
telor dispun de un bogat 
fond de marfă, pun la dis
poziția cumpărătorilor un 
larg sortiment de legume- 
verdețuri de sezon. Aceas
tă marfă provine — în 
principal — din fermele 
Asociației economice de 
stat și cooperatiste hortico
le Deva. O convorbire cu 
tovarășul Radu Balog, di
rectorul A.E.S.C.H. Deva, 
va evidenția, credem, pre
ocupările și eforturile a- 
cestui colectiv pentru creș
terea producției horticole.

— Deși ne aflăm la fi
nele lunii aprilie, v-am 
ruga, tovarășe director, să 
ne spuneți cu ce rezultate 
ați încheiat anul 1983.

— Am livrat beneficia
rilor noștri cu 160 tone le
gume mai mult decît can
titatea planificată. Am a- 
vut recolte superioare pla
nului la tomate (28 tone), 
ceapă uscată (101 tone), 
Vărzoase (600 tone) și alte 
sortimente. Anul trecut a 
fost al doilea an cînd am

obținut beneficii în va
loare de 24 000 lei. Cifra 
beneficiilor nu este mare 
și acest fapt se datorează 
condițiilor nefavorabile din 
punct de vedere meteoro
logic ale anului 1983, dar 
reflectă strădania ce o de
punem pentru reducerea 
continuă a costurilor de 
producție — una din preo
cupările prioritare ale co
lectivului unității noastre.

— Ce sarcini are asocia
ția pe anul în curs ?

— Va trebui să produ
cem 6 400 tone legume, cu 
200 mai mult decît am 
realizat în 1983. In gene
ral structura producției se 
menține, adică vom produ
ce, în principal, ceapă, 
vărzoase și rădăcinoase.

— Există, sau mai bine 
zis ați;creat,' Condiții pen
tru îndeplinirea sarcinilor 
ce vă revin ?

— Am semănat în toam
nă 62 ha cu spanac, sala
tă, ceapă și usturoi. în so- 
lariile de la Sîntandrei a- 
vem semănate 10 milioane 
fire de răsaduri care aco
peră. necesarul asociației, 
vom livra și altor unități 
agricole din județ, vom 
desface și către populație.

— In ce stadiu se află 
însămînțările de primăva-
ră?

— Am semănat toate sor
timentele ce trebuiau insă- 
mînțate pină acum, respec- 
tînd cu strictețe epoca op
timă și normele agrotehni
ce. Am efectuat lucrări de 
bună calitate, am realizat 
o densitate optimă. Recent 
am început într eți nerea 
culturii de ceapă.

— O condiție esențială 
pentru obținerea de pro
ducții mari în legumicul- 
tură este asigurarea apei 
pentru plante. Care este 
situația din acest punct de

— Din cele 340 ha, 240 
ha dispun de sistem de 
irigații prin aspersiune. U- 
tilajele de udare — elec- 
tropompele, motopompele, 
sistemul de conducte — au 
fost revizuite și reparate, 
fiind în perfectă stare de 
funcționare. De fapt, aces
tea funcționează, în pre
zent udăm ceapa și varza. 
Pe cele 100 ha ce nu sînt 
irigate, — este vorba de
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C.A.P. Deva. Erbicidarca cerealelor păioase s-a realizat în perioada optimă și la un 
inalt nivel calitativ. Foto: N. GHEORGHIU

Simpozion Partidul Comunist Român—
ț ÎN 1NTÎMPINAREA jA

ZILEI DE 1 MAl'

25 000 TONE CĂRBUNE 1 
PESTE PLAN ț 

Minerii de Ia Petrila j 
continuă seria bunelor ț 
realizări obținute în pri-
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mul trimestru al anului. < 
La cele aproape 20 500 1
tone de cărbune extrase 
in plus in perioada a- i 
mintită au adăugat, de ' 
la începutul lunii apri
lie, alte circa 4 500 tone, 
urcind sporul de pro
ducție ..la zi~ la 25 000 
tone. Cele mai mari de
pășiri de plan le înre
gistrează sectoarele IV 

( — cu mai mult de 10 000 
tone de cărbune es 
se suplimentar. I — 
peste 6 000 tone. II 
cu 3 600 tone și V 
cu 2 200 tone. Intre 
găzi. continuă să 
mențină in frunte, 
însemnate depășiri 
plan, cele conduse 
Ștefan Alba si loan 
Radu — de la produc
ție; de la înaintări și 
pregătiri — cea condu
să de Kovacs Francisc. 
iar de la investiții — 
cea condusă de Vasile 
PaveL

nti!

ț 
ț 
ț 
ț 
ț

forța conducătoare a poporului 
nostru în lupta antifascistă și 
antirăzboinică pentru dreptate 
socială și libertate națională

Sub auspiciile Consiliului 
județean de educație politi
că și cultură socialistă, ieri 
a avut loc la Deva un im
portant simpozion consacrat 
aniversării a 45 de ani de 
la marea demonstrație anti
fascistă și antirăzboinică din 
1 Mai 1939 și aniversării a 
40 de ani de la crearea 
Frontului Unic Muncitoresc 
din România.

La manifestare au parti
cipat muncitori, ingineri, teh

nicieni din unități productive 
ale municipiului Deva, acti
viști de partid, profesori de 
științe sociale, lucrători din 
instituții de cultură, muzeale, 
învâțămînt și artă. în comu
nicările lor, tovarășii Maria 
Mitrofan, secretar al Comi
tetului județean de partid, 
loachim Lazăr, Viorel Vină- 
toru, Vasile lonaș, dr. Mir
cea Valea și Ovidiu Popescu

(Continuare în pag. a 2-a)

Ritm și calitate în realizarea 
INVESTIȚIILORCalculele din birou să fieacoperite cu fapte pe șantiere
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Harnicii constructori . 
de mașini de la Intre- l 
prinderea mecanică O- ■ 
răștie raportează însem
nate depășiri de plan la 
toți indicatorii. Astfel, 
printr-o bună mobiliza
re și organizare a mun

ți cii — arăta tovarășa 
• Maria Popa, din cadrul 

compartimentului plan 
—, în perioada trecută 
din acest an, producția 
globală a fost realizată 
în proporție de 109 la 
sută, producția marfă 
101 la sută, producția 
netă 114 la sută, pro
ducția fizică 104 Ia sută 
și producția marfă vîn- 
dută și încasată 103 la 
sută. La piese de schimb, 
sarcinile planificate au 
fost depășite, în ace- l 
eași perioadă, cil 1,1 mi- < 
lioane Iei, iar Ia recon- > 
diționări piese cu peste ț 
400 000 Iei. De aseme- ( 
nea, demn de remarcat ■ 
este faptul că producti- ț 
vitatea muncii, raporta- 1 
tă la valoarea nou crea-
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tă, a 
peste 
drat, 
materiale la 1000 
producție marfă au fost
diminuate cu 15 lei.

fost mai mare cu 
1 500 lei pe înca- 
iar cheltuielile <

Iei 1

*

începem raidul nostru 
pe șantierele de locuințe 
din Vulcan la primăria 
orașului. Tovarășa Ana 
Giurgiulescu, subinginer la 
compartimentul arhitectu- 
ră-sistematizare, ne pune 
in temă :

— în orașul Vulcan se 
vor construi anul acesta 
85 de apartamente date în 
seama șantierului nr. 3 — 
Vulcan, din cadrul între
prinderii de antrepriză Va
lea Jiului, a T.A.G.C.M. 
Deva. Pe un alt șantier^. 
I.C.M.M. Petroșani are sar
cina să construiască 129 
apartamente, beneficiarul 
acestora fiind Combinatul 
minier Valea Jiului.

întrebăm ^are sînt sta
diile lucrărilor, termenele 
de dare în folosință, ritmu
rile zilnice de lucru. Aflăm 
că anul acesta nu s-a pre
dat nici un apartament, 
dar că blocul 64 se află 
în stadiul finisajelor fi
nale și că „săptămîna vii
toare se predă". Blocul 65 
are parterul gata, continuă 
zidăria etajului I. La blo
cul 3 C-l, lucrările sînt la 
parter, se execută structu
ra de rezistență a magazi
nelor, iar la 2A-1 se sapă 
fundațiile. Asemenea și la 
blocul Q. în ce privește 
celălalt șantier, al I.C.M.M., 
lucrurile stau bine.

Cu datele din birou în 
carnețel, să vedem realita
tea la punctele de lucru. 
Blocurile 64 și 65 sînt 
amplasate sus pe deal, în 
noul cartier al Vulcanului. 
Echipa de zidari condusă 
de Mihai Dudaș muncește 
la fațadele lui „64“. Zu
gravii, în frunte cu Marin 
Dragu, zugrăvesc și vop
sesc în apartamente. Dar 
aici sînt mult întîrziate 
lucrările la instalațiile in
terioare — sanitare și ter
mice — ceea ce face să 
stagneze vopsitul și zu- 
grăvitul. „De cîteva zile 
instalatorii au fost retrași

— aflăm de la sub- 
inginerul Mircea Jucan, 
care răspunde de instalații. 
Au mai rămas doar 
doi la partea termică a 
blocului 65“. Deci, .zicem 
noi, „64“ nu va putea fi 
„predat săptămîna viitoa
re". „Dacă revin instala
torii poate îl predăm de 
1 Mai" — completează mai
strul Alexandru Anghel, 
șeful punctului de lucru.

— în loc de 10 metri 
cubi zidărie pe zi am pu
tea realiza mai mult. Dar 
uitați-vă, cărămida ni se 
aduce amestecată, sînt mai 
multe dimensiuni care nu 
se potrivesc în zid r— ară
ta zidarul șef de echipă 
Dumitru Anastasiei, la 
blocul 65. Muncim 10—12 
ore pe zi. Dacă am avea 
tot ce ne trebuie, rezul
tatele muncii noastre ar 
fi mai bune. Blocul ar 
putea fi gata la timp.

■Trei dulgheri Mihai 
Tîrrioveanu, frații Mihai 
și Nicolae Savin — am gă
sit la blocul 3 C-l. „Ce 
munciți azi 7“ i-am între
bat. „Așteptăm. Pierdem 
timpul de pomană — 
ne-au răspuns. Nu ni se 
aduc prefabricate, n-avem 
stîlpi telescopici. Am pu
tea monta 50, chiar 60 de 
planșee pe zi. Dacă mon
tăm 20 e mult..."

— Avem încă greutăți în 
aprovizionarea cu betoane 
și prefabricate, iar la blo
cul 3A-1, proiectantul nu 
a dat soluțiile definitive 
pentru fundații — preci
zează maistrul Anghel. 
Toate acestea micșorează 
ritmurile muncii de fiecare 
zi, mai cu seamă la blo
curile aflate la fundații, 
unde turnarea betonului 
este lucrarea de bază.
-Maistrul Ștefan Nedelcu. 

care conduce lucrările pe

GH. I. NEGREA
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APRILIE - LUNA GOSPODĂRIRII ȘI ÎNFRUMUSEfĂRII LOCALITĂȚILOR

Oameni care creează frumosul, 
„oameni" care privesc pasivi sau distrug 

ceea ce au făcut alții
Sîmbătă, la primele ore 

ale zilei am străbătut din 
nou porțiunea dinspre au
togara Deva și intrarea 
dinspre Șoimuș de pe 
drumul național nr. 7. 
Este o arteră de circu
lație pe care s-a muncit 
mult și încă mai e ne
voie să se muncească pen
tru a o face plăcută ve
derii pe toată lungimea în

care ea străbate munici
piul reședință de județ, 
în parcul dintre autogară 
și bulevardul Lenin — gru
puri compacte de elevi de 
la liceele „Decebal", in
dustrial nr. 3, peda
gogic nivelau pămînt, 
sădeau pomi. „Cei de 
la „Decebal" în special 
s-au dovedit foarte har
nici — ne spune Mircea 
Hoinic, tehnician în cadrul

consiliului popular muni
cipal. Vineri și sîmbătă 
elevii au săpat gropi și 
au plantat 200 de arbori 
ornamentali, au împrăș
tiat peste 70 mc pămînt 
vegetal". De altfel — 
după cum ne-a informat

ION CI0CLE1
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Asociațiile de locatari-mai mult implicate 
in menținerea curățeniei In cartiere

— în Hunedoara, comite
tele celor 48 de asociații 
de locatari au mobilizat 
cetățenii la acțiunile de 
gospodărire și înfrumuse
țare a cartierelor și stră
zilor și aproape peste tot 
în municipiu se văd con
turate zone noi, împrospă
tate altele, aleile dintre 
blocuri sînt măturate, se 
observă că mulți locui
tori își cunosc îndatori
rile derivate din lege — 
ne declara Aurel Bugnaru,

șeful oficiului organizato
ric al Consiliului popular 
municipal.

în raidul-anchetă organi
zat în cîteva cartiere am 
urmărit cum se implică 
asociațiile de locatari în a 
face cît mai frumoase îm
prejurimile și intrările din 
față blocurilor, cum arată 
platformele gospodărești.

Foarte multe străzi ca 
Theodor Aman, Pictor Gri- 
gorescu, Brâncuși, Gheorghe 
Lazăr, Bulevardul 1848

nu-șî dezmint rezonanța 
denumirilor pe care le 
poartă, întrunind toate 
acele amănunte ce le con
feră atributele civilizației.

— Am dat viață tuturor 
gardurilor vii, am reparat 
trotuarele și aleile dintre 
blocuri, au fost vopsiți re- 
cipienții și containerele — 
precizează Alexandru Stan
ca, președintele asociației

ESTERA ȘINA
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' CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ

Legumicultorii Devei își onorează cu 
cinste sarcinile de autoaprovizionare

(Urmare din pag. 1)

ferma ar. 2 Deva — vom 
folosi instalațiile de udare 
ale celorlalte două ferme, 
în timpul nopții. Am sta
bilit — ținind s- i.~_a de 
seceta din această perioadă 
— un program concret de 
udare, în așa fel incit să 
asigurăm în întregime ne
cesarul de apă al plante
lor.

— Vă rugăm să ne vor
biți mai mult despre ferma 
de solarii din Sîntandrei. 
care are un rol important 
în aprovizionarea popu
lației cu legume.

— Ferma nr. 4 este o 
unitate bună. Vă spuneam 
că are semănate circa 10 
milioane fire de răsaduri, 
în prezent se desfășoară 
plantarea tomatelor, în 
curînd va începe planta
rea ardeioaselor. Liviu Ar- 
deanu, șeful de fermă, și-a 
constituit un colectiv bun, 
și-a format legumicultori

pricepuți. Intre muncitorii 
sezonieri sînt oameni care 
lucrează de an* de zile fn 
fermi Bune sint și cele
lalte ferme ale asociației 
aoas^-e. cooduse de Geo.- 
geta Vlad. loan Făgă-arc

vînd contribuție la inie- 
piîrirea sarcinilor ce os 
revin.

— IX tcoe »
tone ceapă verde. 11 toce 
salată și mai multe -nu de 
legături de usture-, '.enle. 
Recoltarea continuă <i. du
pă aprecierile noastre, rar 
livra in această primăva
ră 150 tone spanac (fată 
de 110 tone, cit avem In 
plan), 110 tone ceapă ver
de (sarcina este de 60 to
ne), 35 tone salată (plan 
25 tone) și usturoi verde 
cît ne va solicita rețeaua 
de desfacere.

— Secretarul general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a cerut 
tuturor lucrătorilor din a- 
gricultttră să obțină în a- 
cest an producții record. 
Cum realizează acest impe
rativ Asociația legumicolă 
din Deva ?

— Avem o recoltă bună 
de legume-verdețuri. Am 
realizat cină în prezent, 
ații la pregătirea terenu
lui efi ți Ia fnsămtnțat lu
crări de benă calitate. în

;?'■ harnici și pricepeți. 
Vom acorda o atenție ma
ximă irigării și întreținerii 
cxîtariJor ca ți lucrăriiar 
de recoiîare. Vam extinde 
sesamul de transport a re
colte fia rtmp direct la 
—atgariirte de desfare-e. 
Țșate acestea =ă Irxirep- 
tățese să _ ci vom 
realiza la acest aa recolte 
record la tw rT w. c-et.-u 
buind la Infăpcnaea amo- 
aproviziaaăru teritoriale.

Partidul Comunist 
Român — forța 

conducătoare a 
poporului nostru 

în lupta antifascistă 
și antirăzboinică, 
pentru dreptate 

socială și libertate 
națională

(Urmare din pag. 1)

Calculele (lin birou să fie acoperite 
cu fapte pe șautiere

au evocat principalele mo- 
nente ale luptei -maselor 
populare din țara noastră, 
sub conducerea Partidului 
Comunist Român, pentru ba- 
rarea ascensiunii fascismului 
in România, a pregătirii de 
către tezism o celui de-al 
da ea război mondial.

In cce'ași timp, simpozio- 
*- a reicvot multitudinea de 
- /occe și forme folosite 
oe partid pentru mobilizarea 
oasei muncitoare, țărănimii 
muncitoare, intelectualității 
progresiste, a tuturor cate- 
goritar și păturilor sociale 
c lupta pentru răsturnarea 
c-terii bu-ghezo-moșierești și 
ir stau narea puterii populare, 
per-tru dreotate socială și li
bertate naționalâ.

Cams*evert strategiei sale 
fimdam 11 ■ tji l. pc-Laul nos- 
tw S-s as- -ct răspunderea 
•tartă de a conduce no-

r

(Urmare din pag. 1)

șantierul de locuințe din 
Vulcan al I.C.M.M. Petro
șani, era tare necăjit.

— Cum să- nu fiu ? 
Avem de construit aici 
blocurile A, B și C, cu un 
total de 129 apartamente. 
Termen de predare — 31 
septembrie. Priviți stadiile: 
blocul A se află la parter, 
blocul B are turnată o 
singură talpă de fundație, 
iar blocului C încă nu i s-a 
asigurat amplasamentul în 
schimb, iată curtea plină 
cu prefabricate sosite de la 
LM.C. Deva, prefabricate 
de care nu avem nevoie

în stadiul actual Cele 
care ne sînt de maximă 
trebuință lipsesc, deoare
ce I.M.C. Deva nu res
pectă graficul livrărilor sta
bilit în funcție de cerin
țele fluxului firesc al con
strucției blocurilor. în a- 
semenea situație mai pu
tem preda apartamentele 
la timpul sjabilit ? Noi 
lucrăm 9 ore zilnic. Pre
zența este sută la sută 
a celor 65 de zidari, dul
gheri, betoniștl Numai să 
ni se asigure condiții de 
lucru.

Am reținut și sînt de 
evidențiat citeva aspecte 
pozitive intilnite pe șan

tierele de locuințe din Vul
can : in pontaje nu exis
tau nemotivați; curata 
programului de muncă se 
stabilește in funcție ce ce
rințe și urgențe ; in spri
jinul constructorilor vin 
zilnic 8—10 lucrători de
tașați de la unitățile be
neficiare de apartamente. 
Dar pentru a garanta pre
darea la termen a ceior 
214 apartamente din planul 
acestui an se impun efor
turi stăruitoare la toate 
punctele de lucru, pe care 
primăria orașului este 
chemată să le coordoneze 
tot mai bine, mai cu 
folos.

■*. ie ocest contest, comu- 
mcârie au mAefot merite 
tfonstansâri m«cn .*<asa«e oc- 
țmuta ee paper-- nostru in 
=-4 mne-jețu scoc -ste, 
moi c-es ie eneoa de cind 
m fcu-lea pcrtrdiAa și sto- 
trh>» se rfâ taverâșui 
Nicoioe Cecușesca. ccrocte- 
■ul p-orund trcnsfomctoc ol 
orientărilor date de Congre
sul ol Xi'-lea și Conferința 
Națională ale partidului pen
tru realizarea noii calități in 
toate domeniile și trecerii ță
rii in stadiu] mediu de dez
voltare — obiective ce dina
mizează eforturile întregului 
popor.

I
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o nLUNA CÂRTII IN ÎN
TREPRINDERI Șl INSTITUȚII" 
continuă să ofere manifes
tări cu larg caracter in
formativ. In organizarea Co
mitetului județean de cultu
ră și educație socialistă, 
Consiliului județean al sin
dicatelor și Bibliotecii ju
dețene, la Hunedoara și 
Deva s-au desfășurat con
sfătuiri cu cadrele tehnice 
pe tema .Rolul ini or măr ii 
și documentării in activi
tatea de creație tehnlco- 
șt:lnțifică. Surse și instru
mente de informare edita
te de Institutul Național de 
Informare și Documentare". 
Dezbaterea, deosebit de in
structivă, la care au parti
cipat numeroase cadre teh
nice, a fast condusă de 
Gheorghe Anghel, directo
rul Institutului Național de 
Informare și Documentare. 
Cu același prilej, redacto
rul SteHan Neicu a pre
zentat publicațiile editate 
de I.N.I.D.

în cadrul reușitelor ma
nifestări cu cartea se în
scrie și roti Ini rea cu redac
torul loan Cismaș, de la 
Editura Tehnică, organizată 
de Consiliul județean al 
sindicatelor și B'blioteca 
județeană la I.P.E.G. Deva. 
IntTln cea a prilejuit un viu 
dialog pe terna .Cartea 
științifică și tehnică in 
sprijinul perfecționării pro
fesionale și al creșterii pro
ductivității muncii*.

La Șantierul nr. 1 a! 
Trustului de antrepriză ge
nerală pentru construcții- 
montoj Deva a fost orga
nizată o consfătuire pe 
marginea cărții .Organiza
rea muncii in construcții" 
de Ștefan Gheorghlță. La 
rea., zarea ei ou colaborat 
cu competență profesională 
mg. Mircea Chirilă. mg. Mi- 
hai Șohiu și sing. Si mi on 
Dudoș.

© DIALOG CULTURAL- 
ARTISTIC ÎNTRE SATE. Ca
sa de cultura din Hunedoa
ra a găzduit un reușit dia

log pe aceeași scenă intre i 
formațiile artistice din sa- 1 
tele Răcăștie, Hășdat, Zlaști i 
și Boș. Timp de patru ore, i 
artiștii amatori au susținut f 
un program vioi cu un re- I 
pertoriu in care mesajul ț 
patriotic și folclorul local ( 
au creat o ambianță deo- î 
sebit de plăcută. O pre- ț 
zență lăudabilă, in care 
s-a simțit preocuparea con
stantă a directorilor cămi
nelor culturale — învățăto
rii Cătălina lacob, Paras- 
chiva Vasiu, Mircea Lazăr, 
Ana Crișan — au avut bri
găzile artistice, montajele 
literare, grupurile vocale, 
formațiile de dansuri, gru
purile folk, tarafurile, reci
tatorii artistici și soliștii Ag
neta Naghi, Rodica Mic, 
Eugen llea, Emilia Gostian, 
Aurel Cristea, Maria Cristea 
și alții.

© „SALONUL CĂRȚII" 
de la Petroșani, ajuns la 
ediția a lll-a, a*oferit pu
blicului iubitor al literaturii 
plăcute întâlniri Cu scriitori 
hunedoreni. Cu acest pri
lej, a avut loc lansarea 
noului volum al scriitorului 
Gligor Hașa, „Stejarul cor
bului alb", apărut la Edi
tura „Facla", și a fost pre
zentată cartea poetului i 
Neculai Chirica — „Simfo- ( 
nie in albastru". La mani- i 
festâri au participat auto- / 
rii celor două volume, iar ț 
membri ai cenaclului „Pa- i 
nait Istrati" au susținut un i 
moment poetic. >

© TRECERE ÎN REVISTA. 
la Căminul cultural din sa- ( 
tul Mintia a avut loc, du- 1 
minlcă, trecerea in revistă 1 
a formațiilor artistice locale ț 
instruite de învățătoarele i 
Maria Strungaru și Ileana J 
Groza. Montajul literar 1 
.Odă partidului", piesa de 
teatru „Ce ție nu-ți place", 
dansurile populare ardele
nești, suita de cîntece sus
ținută de taraf și soliștii 
Nicolae Cocoș, Liliana Bu
ruiană, Ovidiu Dobre au 
relevat potențialul artistic 
și repertorial cu care că
minul cultural din sat s-a 
înscris in noua ediție a 
festivalului .Cintarea Româ
niei*.
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APRILIE-LUNA GOSPODĂRIRII ȘI ÎNFRUMUSEȚĂRII LOCALITĂȚILOR
Asociațiile de locatari — mai mult implicate 

în menținerea curâțeniei în cartiere
(Urmare din pag. 1)

de locatari ar. 12. Toate 
acestea cu sprijinul mem
brilor comitetului, între 
care Adam Vasilievici, Au
rel Gligor, Aurel Corpaciu, 
loan Fățean, care au fost 
repartizați pe străzi, fiecare 
răspunzînd de curățenia ei, 
al deputaților Vasiie Doji- 
ca și Maria Sabău, al lo
catarilor Ștefan Tripșa, An
ton Calisaridis ș.a.

Bine întreținute și fru
moase sînt și intrările blo
cului C 21 din strada 
Cîmpului șl B 3 din bule
vardul Dacia, 10, aparțină
toare asociației de locatari 
nr. 26. Unde a dispărut 
însă fostul „covor" cu 
trandafiri din preajma blo
cului CI — Dacia 8?

— O echipă a I.G.C.L., 
care a făcut aici săpături 
pentru un canal menajer, 
ne-a scos și florile; deși 
ne-au promis că vor 
planta din nou trandafiri, 
zona a rămas pustie — 
ne spune Lucia Troia, ad
ministratorul asociației, 
deputată în circumscripția 
electorală nr. 28. în spa
țiile verzi din spatele blo
curilor mulți locatari au 
semănat iarbă, au plantat 
gard viu, au săpat cărări
le bătătorite din zonele 
verzi, au sădit sute de 
flori. Mereu însă, de ani 
și ani, răspund prezent 
doar aceiași oameni, ca de 
exemplu laminatorul șef 
Gavrilă Ciubucă, cocsarul 
loan Tirchlnici, pensionarii

loan Hidan. Alevandru 
Istrate și Gheorghe lacob, 
minerul Gberasim Mure- 
șan, ing. Viorel Ignat, prof. 
Kuna Otto, ing. Dan Ciubo
tarii, Constantin Săulea. 
loan Oproiu, Alexandru 
Miron și alții în generai 
cei certați cu disciplina, 
eu regulile de comporta
ment în colectivitate nu 
ies nici la acțiunile gos
podărești. Viorel Tuca, de 
exemplu, locatar al apar
tamentului 44 din blocul 
C21 n-a răspuns niciodată 
apelurilor asociației Nici 
loan Grancea și Lucian 
Zamfir nu ies alături de 
ceilalți locatari la acțiuni
le pe care le organizăm.

Continuăm raidul în 
Micro III, în jurul blocu
rilor aparținătoare asocia
ției nr. 30. Pe alocuri zo
na din fața blocului K3 
este bătătorită, iarba n-a 
mai fost semănată pe por
țiuni mari, iar aceea care 
a mai rămas este îm
pestrițată cu diferite gu
noaie. Un bătător de co
voare demolat, trei reci
pient: din care iese fumul, 
rufe întinse la uscat în 
fața blocurilor întregesc 
acest „decor" respingător. 
Strada Cerbului ește mă
turată, numai că gunoaiele 
zac în grămezi la margi
nea ei și multe dintre bal
coanele blocului Y 3 au 
fost transformate în maga
zii pentru tot felul de 
obiecte nefolositoare. Fa
țadele blocurilor K2 și 
B1, scara A sînt deterio

rate, o grăntodă de fier 
vechi este părăsită lingă 
intrarea blocului B 1.

DGcă zonele centrale, cu 
tot ce ține de ele — 
spații verzi, trotuare, vi
trine. fațade — rint bine 
intreținute. in unele car
tiere, după cum am con
statat, spațiile dintre blo
curi sini insuficient gos
podărite. Asociația de lo
catari nr. 30 (președinte 
Marius Bocșițan și admi
nistrator Maria Bistrian), 
ca și cele de care aparțin 
blocurile amintite, trebuie 
să se implice mai mult 
in mobilizarea cetățenilor 
la efectuarea și menținerea 
ordinii pe aleile dintre 
blocuri și platformele gos
podărești, în propriile bal
coane și fațadele scărilor.

Oameni care creeazâ frumosul, „oameni" 
care privesc pasivi sau distrug

ceea ce au fâcut alții
(Urmare din pog. 1)

tovarășul Minică Neagoe, 
prim-vicepreședinte al Co
mitetului executiv al Con
siliului popular municipal, 
vineri și sîmbătă peste 700 
de elevi au lucrat pe D.N. 
7 și bulevardul Decebal 
la înfrumusețarea orașu
lui.

în zona de lingă blocul 
I de pe strada Lenin atît 
pe latura dinspre D.N. 7 cit 
ți pe cea dinspre blocul 4A 
lucrau elevi de la li
ceul industrial. nr. 1. 
Este de-a dreptul con
damnabilă atitudinea lo
catarilor din blocul I, 
care vreme de 10 zile n-au 
găsit cu cale să împrăștie

măcar un metru cub de 
pămînt vegetal adus cu 
eforturi pînă sub balcoa
nele lor. Au venit elevii 
de la liceu să facă acest 
lucru. Socotim că în a- 
semenea cazuri de indife
rență sfidătoare consiliul 
popular ar trebui să apli
ce sever prevederile legii.

în zona marginală din
tre postul trafo Decebal și 
intrarea spre Preparația 
de minereuri, prin hărni
cia oamenilor muncii de 
la Ocolul silvic Simeria 
și a celor de la Consiliul 
popular municipal taluzul 
a fost amenajat și plantat 
cu brazi, s-a turnat tro
tuar de beton pentru 
intrarea la preparație.

Am întilnit 
care distrug

și oameni 
nepăsători

ceea ce au făcut alții, 
în zona barierei de cale
ferată de la intrarea spre 
abator unii șoferi și-au 
făcut obiceiul prost de a 
traversa D.N. 7 direct pes
te zona verde dintre ben
zile de circulație. Unul 
dintre ei este șoferul de 
pe autofurgoneta 31 HD 137 
surprins de fotoreporterul 
nostru în „flagrant". Ase
menea oameni care se
uită pasivi cum alții mun
cesc la înfrumusețarea o- 
rașului sau care distrug 
ceea ce au făcut alții tre
buie să primească o ripos
tă hdtărîtă, potrivit pre
vederilor legale.

AȘA DA!
Elevi ai Liceului „Decebal" Deva participă la amenajarea 

zonelor verzi din preajma Bulevardului „Decebal" — D.N. î 
Deva. Foto: N. gheorghiu

AȘA NU!
Autovehiculul din imagine, cu nr. 31 HD 137, este una 

din multele mașini care, sfidînd munca cetățenilor, își 
scurtează traseul peste zona verde recent amenajată pe a- 
XUl D.N. 7.
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Telespectator la un 
meci bun

Ă fost bun și, mai cu 
seamă, eficient meciul 
Corvinului la Ploiești. 
Telespectatorii au luat 
cunoștință în mod convin
gător de revenirea, în 
acest retur, a echipei hu- 
nedorene mai aproape de 
valoarea sa de ansamblu, 
de nivelul jocului său 
spectaculos și eficace de 
acum doi ani. De altfel 
este edificator în acest 
sens că în retur realiză
rile Corvinului însumea
ză 15 puncte din 12 me
ciuri, la golaverajul 
19—12, situîndu-se pe lo
cul 1 în clasamentul re
turului, urmată de F. C. 
Argeș (15 puncte, gola
veraj 12—8) și Steaua (14 
p). Și în clasamentul a- 
devărului, pe retur, Cor- 
vinul are acum +3 (5
puncte din deplasare — 
două victorii la Tîrgoviș- 
te și Ploiești și un egal 
la Petroșani) și două ega- 
luri acasă, cu Chimia și 
Dinamo — ajungînd ast
fel la —1 în clasamentul 
general al adevărului 
(—4 în tur și +3 în re
tur). Mai notăm că în a- 
ceastă parte a campio
natului echipa a marcat 
10 goluri în deplasare și 
numai 9 pe teren propriu 
— fapt revelator al spi
ritului combativ, ofensiv 
care tinde să se relan
seze în specificul jocului 
echipei.

Sigur, aceste realizări 
au la temelie pregătirea 
și conducerea echipei cu 
multă perseverență și 
competență de către an
trenorii Ion Nunweiller și 
Spiridon Niculescu, preo
cuparea susținută a con
ducerii clubului, sprijinul 
conducerii C. S. Hune
doara și al factorilor lo
cali și județeni — care 
au asigurat condițiile ne
cesare redresării șl relan
sării formației pe traseul 
bunelor evoluții, încunu
nate de‘ rezultate cores
punzătoare. Nu trebuie 
însă să omitem că a- 
ceastă muncă s-a făcut 
cu jucătorii, cei ce au 
realizat redresarea, prin 
revitalizarea, în primul 
rînd morală, a propriei 
atitudini față de soarta 
echipei.

Aportul deosebit al in
ternaționalului Mișu 
Klein, jucător parcă ine
puizabil, de o energie și 
vitalitate rar văzute, s-a 
aflat mult în zona invi
zibilă a procesului de re
dresare. Creșterea efica
cității lui Gabor (9 go
luri) și Petcu (8), lansa
rea cu curaj a lui Co- 
jocaru în vîrful atacului, 
constanța lui Mateuț, cu 
servicii precise pentru 
coechipierii din față, va
loarea și dîrzenia lui 
Dubinciuc în apărare, 
prestațiile lui icșa, L. 
Moldovan, Petcu — toa
te au reechilibrat și re
calibrat echipa, aducîn- 
d-o la potențialul ac
tual, capabil să asigure 
un mers ascendent în a- 
cest retur de campionat.

Apoi, pregătirea tac
tică a asigurat capaci
tatea echipei, — cum 
s-a văzut și la Ploiești — 
de a menține inițiativa 
în joc. Duminică cel pu
țin, Corvinul a etalat po
tente tactice deosebite, 
ieșind din apărare, în 
două-trei pase, cu aplomb, 
cu grad sporit de incisi
vitate în faza ofensivă.

A fost un meci reușit' 
sub aspectul reflectării po
tențialului real al echi
pei, care, iată, a retezat 
șansele de salvare ale 
Petrolului, săltînd însă 
pe Corvinul mai aproape 
de locul ce i s-ar fi 
cuvenit, dacă pornirea în 
campionat n-ar fi fost 
atît de precară. Rămîne 
ca anul acesta Corvinul 
să se mulțumească cu 
mai puțin în campionat, 
dar să încerce totul pen
tru a compensa în „Cupa 
României1', unde a rămas 
singura reprezentantă a 
provinciei în semifinale...

★

Un scor prea aspru a 
înregistrat Jiul Ia F. C. 
Olt — ceea ce nu-i este 
specific echipei din Pe
troșani. Unde au fost 
mobilizarea și ambiția 
din meciul de la Craio
va ?...

NICOLAE STA NC IU

Suporterii echipei locale 
veniți în număr foarte 
mare la stadion au fost 
nemulțumiți de arbitrajul 
slab al lui C. Olteanu, 
din Drobeta Turnu-Severin, 
care a fragmentat mult 
jocul, frustrînd echipa lo
cală de multe faze fiv- 
moase de fotbal. Echipa 
Aurul Brad nu a confir
mat locul pe care îl ocu
pă în clasament și, în ace
lași timp, jocul frumos 
pe care de fiecare dată îl 
făcea pe stadionul din 
Lupeni.

Partida începe în nota 
de dominare a echipei 
gazdă, care stăpînește mij
locul terenului, creînd 
multe faze de gol. Cea 
mai mare posibilitate de a 
deschide scorul a fost cea 
din minutul 10: Mușat a 
primit o minge în careu și, 
singur cu portarul, a tri
mis-o pe lingă bară. Pînă 
la deschiderea scorului. 
Minerul mai are două 
ocazii bune în min. 12 și 
22, prin P. Popa și I. 
Popa, dar portarul oaspe
ților se remarcă. Scorul 
a fost deschis în min. 26, 
centrarea lui Voicu, în 
careu, ajungînd la Col- 
ceag și acesta, cu capul, 
a trimis în plasă : 1—0.

încă din start gazdele 
atacă dezlănțuit poarta 
adversă, dar prima ocazie 
mare o notăm abia în mi
nutul 10, cînd Matula 
ratează, dintr-o poziție fa
vorabilă. După aceasta, 
jocul se echilibrează, ju- 
cîndu-se mai mult între 
cele două careuri, dar în 
min. 26 Matula execută o 
lovitură de colț și Miatov, 
aflat într-o poziție bună, 
trimite un șut-bombă des- 
chizînd scorul : 1—0. Ur
mează apoi două mari oca
zii de gol ratate incredibil 
de același Matula, în min. 
35, singur cu portarul și în 
min. 39 cînd, cu un reflex 
uimitor, portarul oaspete 
va respinge în corner. Tot 
de la Matula a plecat și 
golul al doilea al gazde
lor. în min. 35, pășind lui 
Rizescu, acesta trimite cu 
un șut năprasnic în bară, 
mingea revine la Pintilie, 
care înscrie plasat.

După pauză, oaspeții ies

MINERUL LUPENI — 
AURUL BRAD 

2—0 (1—0)

După înscrierea golului, 
cei care insistă mai mult 
sînt tot localnicii, care în 
min. 31 și 39 sînt pe 
punctul de a majora sco
rul prin Sălăjan și Voicu.

La reluare. Minerul își 
păstrează inițiativa și are 
cîteva ocazii bune în mi
nutele 46, 53 și 55 prin 
Colceag (de două ori) 
și Truică. Din min. 60, 
gazdele slăbesc ritmul și 
dau posibilitate oaspeți
lor să treacă în jumă
tatea terenului Minerului, 
dar nu au nici o ocazie 
claia de gol. în ultimele 
15 minute. Minerul preia 
din nou inițiativa și. în min. 
84, același Colceag. cu 
capul, înscrie în colțul 
stîng : 2—0.

Minerul Lupeni : Lixan- 
dru — Tereche, Vlnâtoru, 
Truică, Pântelimon. I. Po
pa (min. 85 — Sebestyen), 
Mușat (min. 86 — Moraru), 
Voicu, Sălăjan, P. Popa, 
Colceag.

Aurul Brad : Rudisuli
— Lăcătuș, Merlă, Costar, 
Prigore, Gălușcă, Petri- 
șor, Micu, Ștefănescu (min. 
60 — Ormenișan), Văcaru, 
Giurgiu (min. 72' — Tir- 
chinici). (I. Cotescu, co
respondent).

Victoria Călan — 
Mecanica Orăștie 

2—1 (2—0)
mai hotărît la atac și reu
șesc să reducă din handi
cap prin Popescu L., în 
min. 53. în min. 55 por
tarul Alexoi se remarcă 
la un șut-bombă al ace
luiași Popescu L., salvând 
poarta de Ia un gol gata 
făcut. Gazdele mai au o 
zvîcnire în min. 60, dar 
ratează încă o dată prin 
Miatov, cînd dintr-o pozi
ție bună a trimis mingea 
cu capul în brațele por
tarului oaspete.

A arbitrat o brigadă din 
Oradea, condusă bine de 
T. Bone.

Victoria Călan : Alexoi 
— Moț (min. 46 — Toma), 
Mravușca, Toderici, Lazăr, 
Popescu, Miatov, Bujor, 
Pintilie, Matula, Rizescu.

Mecanica Orăștie: Hor- 
vat — Szatmari, Sterie, 
Bodea, Chirocet, Vîrtanu, 
Pop, Cristian, Dănăiață, 
Popescu L., Kaslaș.

La juniori: Victoria — 
Mecanica 11—1. (Tiberiu 
Mîndrescu, corespondent).

A.C.R.-prezență activă în 
activitatea automobilistică (fin 

județul Hunedoara
- Pentru început, am dori, 

tovarășe președinte, să ne 
prezentați un tablou sinte
tic al activității A.C.R. des
fășurate in județul Hune
doara.

— în județul Hunedoara, 
Asociația Automobil Clubul 
Român s-a constituit acum 
17 ani. In perioada de în
ceput treburile au mers mai 
anevoios. In 1974, respectiv 
cu 10 ani în urmă, asociația 
avea doar 1 209 membri. Cu 
vremea, și mai ales în ul
timii cițiva ani, situația s-a 
schimbat. Așa s-a ajuns ca 
in 1983 Filiala AC.R. din ju
dețul Hunedoara să numere 
11 627 membri.

in ceea ce privește preve
derile de plan, aș dori să re
liefez că acestea, de cițiva 

Convorbire cu tovarășul GAȘPAR FRANCiSC, 
președintele comitetului de conducere 
al Filialei județene A.C.R. Hunedoara

ani, sînt nu numai îndepli
nite, ci chiar depășite. Refe
ritor la ’83, ca să dau un 
singur exemplu, planul va
loric a fost depășit cu aproa
pe 900 000 lei. După păre
rea noastră valoros este și 
faptul că in 1984 am pornit, 
de asemenea bine, cum s-ar 
spune „cu dreptul". Pe pe
rioada care a trecut din a- 
cest an, prevederile de plan 
au fost realizate și chiar de
pășite, dind in acest fel îm
plinire angajamentelor luate 
de a face din Filiala jude
țeană Hunedoara o unitate 
de prestigiu în rețeaua Au
tomobil Clubului Român.
- în ce privește baza teh- 

nico-materială a asociației, 
ce ne puteți spune ?

— începutul, din acest 
punct de vedere, a fost des
tul de sărac. Dintr-o maga
zie s-a amenajat un atelier; 
s-a angajat un mecanic auto; 
s-au procurat cîteva scule. 
Aceasta era în urmă cu 16-17 
ani „zestrea" Asociației 
A.C.R. din județul nostru. Si
tuația este acum de nease
muit. In județ funcționează 
4 stații de asistență tehnică 
încadrate cu muncitori de 
înaltă calificare, cu apara
tură modernă, dispozitive 
și scule etc. în acest context 
mi-aș îngădui să reliefez ter
minarea in cursul ultimilor 
doi ani a unor moderne sta
ții A.C.R. în municipiile Deva 
și Hunedoara, în cadrul că
rora sint create cele mai 
bune condiții de asistență 
tehnică, de întreținere și re
parații ale autoturismelor 

membrilor asociației. La a* 
cestea se adaugă desigur și 
frumosul sediu al filialei noas- 
tre, inaugurat acum cîteva 
luni în plin centrul muni» 
cipiului Deva. Prin condițiile 
create se poate spune cu 
toată convingerea că A.C.R. 
își face din ce în ce mai 
mult simțită prezența activă 
în întreaga activitate a aut® 
mobiliștilor din județul Hu« 
nedoara.

- Care este părerea dum
neavoastră despre cadre, de
spre personalul de deservire 
a stațiilor de asistență teh
nică ?

— în această privință ar 
fi bine să fie întrebați mem
brii asociației. Automobiliștii 
ar putea să-și spună poate 
chiar mai bine părerea. Con

vingerea noastră este că cei 
care „calcă" pragul unei 
stații de asistență tehnică din 
județul nostru sînt mulțumiți, 
în această direcție aș sub
linia că în centrul preocu
părilor noastre a fost și este 
grija deosebită pentru a da 
lucrului calitate, pentru a 
dovedi în orice împrejurare 
solicitudine față de cerințele 
fiecărui conducător auto, 
membru al asociației A.C.R. 
Acesta este de altfel și „se
cretul" atragerii unui număr 
din ce în ce mai mare de 
membri.

— Ce alte probleme aveți 
pe agenda de lucru a Filia
lei A.C.R. Hunedoara.
- Am dori ca în viitor bi

lanțul activității să fie, și mai 
bogat, să obținem în întîm- 
pinarea celei de o 40-a ani
versări a revoluției de eli
berare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialis- 
tă și a celui de-al Xlll-lea 
Congres al P.C.R. un loc 
fruntaș în mareo întrecere 
ce se desfășoară. în acest 
scop vom pune In continuare 
în centrul atenției grija de 
a sluji pe fiecare membru 
al asociației A.C.R. cu deo
sebită atenție, fopttrl care 
să ne dea în fiecore zi. fie
căruia dintre noi,. satisfac
ția datoriei pe deplin împli
nite.

— Vă dorim să vă reali
zați această dorință și o 
reținem ca un angajament 
luat de conducerea Filialei 
județene A.C.R.

G. CĂUNESCU

il

in

DIVIZIA A"te

Rezultate : F.C. Olt — Jiul 5—0; F.C. Bihor 
— Univ. Craiova 1—1 ; S.C. Bacău — Sportul 
studențesc 2—0; Rapid — A.S.A. 1—1 ; Poli. 
Iași — F.C. Baia Mare 1—0; Chimia — Steaua 
1—0; Dinamo — C. S. Tîrgoviște 3—0; Petrolul 

1 — Corvinul 2—4; Dunărea C.s.U. — F.C. Argeș 
1—0.

DIVIZIA B 3
Rezultate : Gloria Reșița — U.T.A. 2—2 ;

C.F.R. Caransebeș — C.S.M. Reșița 2—1 ; Olim
pia S. Mare — ,,U“ Cluj-N. 2—1 ; Steaua C.F.R. 
Cluj-N. — Minerul Cavnic 2—0 ; Minerul Mo- 
tru — Metalurgistul Cugir 5—0 ; Poli. Timișoa
ra — Ind. sirmei C. Turzii 3—0 ; Rapid Arad — 
Someșul S. Mare 3—1 ; Minerul Lupeni — Au
rul Brad 2—0 ; Armătura Zalău — C.F.R. Ti
mișoara 2—1.

Minerul Ghelari — Minerul Certej
1—

CLASAMENTUL

1. Steaua 28 17 4 7 51-20 38
2. Dinainte 26 14 9 3 49-25 37
3. Univ. Craiova 29 15 5 9 48-24 35
4. Sportuil stud. 29 14 6 9 43-32 34
5. F.C. Argeș 28 15 3 10 34-26 33
6. S.C. Bacău 29 14 4 11 31-37 32
7. F.C. Bihor 29 12 6 11 44-37 30
8. Chimia 29 12 6 11 35-42 30
9. F.C. Ollt 28 9 11 8 31-20 29

10. Corvinul 29 11 7 11 42-36 29
11. Jiul 29 11 7 11 25-33 29
12. Poll, lași 29 9 10 10 26-31 28
13. Rapid 29 9 9 11 26-28 27
14. A. S. A. 29 10 5 14 27-39 25
15. F.C. B. Mare 29 10 5 14 33-52 25
16. Dunărea C.S.U. 29 7 9 13 23-32 23
17. Petrolul 29 7 6 16 24-44 20
18. C.S. Tîrgoviște 29 3 6 20 20-54 12

Etapa viitoare (joi, 26 apr.) : F.C. Bihor —
S.C. Bacău; F.C. Argeș — Corvinul; Steaua — 
F.C. Olt; Univ. Craiova — Dunărea C.S.U. ; 
Poli, iași — Rapid; F.C. Bala Mare — Petrolul; 
"portul stud. — Chimia; C.S. Tîrgoviște — Jiul 
Petroșani.

A.S.A. Tg. Mureș

■ * p

Ip'
Dinamo amlnat,

CLASAMENTUL

1. Poli. Timișoara 25 18 2 5 70-21 38
2. „U” Cluj-Napoca 25 17 1 7 50-18 35
3. C.S.M. Reșița 25 15 1 9 40-23 31
4. Olimpia S. Mare 25 13 1 11 47-32 27
5. Aurul Brad 25 12 3 10 37-34 27
6. U.T. Arad 25 12 3 10 35-33 27
7. Armătura Zalău 25 12 3 10 33-33 27
8. Minerul Cavnic 25 11 2 12 38-32 24
9. Minerul Lupeni 25 10 4 11 30-32 24

10. Minerul Motru 25 11 2 12 28-36 24
11. C.F.R. Timiș. 25 11 1 13 41-46 23
12. Gloria Reșița 25 10 3 12 24-29 23
13. Ind. sirmei C.T. 25 11 1 13 29-35 23
14. Metalurg. Cugiir 25 9 4 12 29-44 22
15. C.F.R. Caransebeș 25 10 2 13 22-50 22
16. Steaua C.F.R. 25 9 2 14 33-38 18
17. Someșul S. Mare 25 9 0 16 24-42 18
18. Rapid Arad 25 5 5 15 21-53 15

Etapa viitoare : Minerul Lupeni — Poli. Ti
mișoara ; Rapid Arad — Armătura ; C.S.M. Re
șița — Metalurg. Cugir; „U“ Cluj-N. — Glo
ria Reșița ; Someșul — Steaua C.F.R. ; Min. 
Cavnic — Olimpia ; C.F.R. Timiș. — C.F.R. 
Caransebeș ; Ind. s. C. Turzii — U.T.A. ; 
Aurul Brad —• Minerul Motru.

Meci foarte disputat, în
tre două formații din ju
dețul' nostru și, spre bu
curia spectatorilor, jocul 
a fost plăcut, în limitele 
sportivității, deși cîștigat 
de gazde la limită. Fiind 
într-o situație critică, gaz
dele au pregătit cu atenție 
acest joc, cunoscînd că for
mația din Certej este o 
echipă bună. Gazdele dor
nice de victorie au domi
nat, dar Nacu, în min. 7, 
ratează de la 6 m, Badea 
îl imită în min. 23, dar 
nu greșește în min. 30, 
cînd Dragomir centrează 
în careu și Badea reia în 
gol.

La reluare, același joc 
dinamic, dar Nacu nime
rește bara în min. 50, 
Cornea, singur cu portarul, 
în min. 55, și Gyenge, cu 
poarta goală, în min. _ 70, 
trag alături.' Oaspeții se

0 (1—0)

apără foarte bine și sînt 
periculoși pe contraatac, 
dar gazdele destramă toa
te acțiunile lor și rezulta
tul rămîne neschimbat.

O victorie meritată și « 
două puncte pentru evita
rea retrogradării.

Foarte bun arbitrajul 
brigăzii din Brașov, avînd 
la centru pe Al. Barabaș.

Minerul Ghelari : Roman 
—Cornea, Curcă (C. Popa 
— min. 3), Dragomir, Ba
dea, Gyenge, Mora, Gan- 
țolea, Nacu, Sușnea, Neag 
(Prună — min. 70).

Minerul Certej : Precup 
— Gogoașă, Matei, Rebe- 
gilă, Adam, Miculescu, 
Halga, Boc (Dimcea — 
min. 60), Petru (Bicu — 
min. 75), Cucu, Stoica.

La juniori : Minerul Ghe
lari — Minerul Certej 1—1 
(0—.0). (Florian Oprița, co
respondent).

REZULTATE BUNE 
ALE TINERILOR

JUDOKA DEVENI

La Iași s-a desfășurat, 
în zilele de 20—22 aprilie 
a.c. finala Concursului re
publican de judo, rezervat 
copiilor, la care aw parti
cipat peste 300 de mici 
judoka, reprezentînd toate 
județele țării.

Judoul hunedorean a fost 
reprezentat de 5 sportivi 
ai Clubului sportiv șeedar 
Deva, pregătiți de profe
sorii Viorel Moți, Tiberiu 
Mund și Doru Sapta.

6 comportare remarcabi
lă au avut Cristian Heller- 
mann (școala generală nr. 
4), care a cucerit medalia 
de argint și titlul de vi.ee- 
campion la categoria 52 kg, 
Petrică Ilieș, locul III și 
medalia de bronz (școala 
generală nr. 5) — la ca
tegoria 26,500 kg, iar 
Crișan Radu (școala gene
rală nr. 4), !<--ui V, la
categoria 40' kg. ' ■
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Schimb de mesaje la nivel înalt 
româno-chinez

BEIJING 23 (Agerpres). 
— Din portea tovarășului 
Nicolae Ceaușesr u, secretar 
general al Partidului Co
mun ist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România au fost transmi
se un salut cordial, tovără
șesc și cele mai buce o- 
rări de sănătate, fericire și 
noi succese in activitate 
tovarășului H'J Yaobang. 
secretar general al CC al 
p.c. Ci.-:-
Deng Xiaoping. Zhao Zi
ya ng și Li Xiannian.

Mulțumind, tovarășul Ilu 
Yaobang a adresat tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
din partea sa și a tovară
șilor Deng Xiaoping, Zhao 
Ziyang și Li Xiannian, un

Acțiuni in favoarea
BONN 23 (Agerpres). — 

Un amplu miting antirăz
boinic a avut loc în ma
rele oraș-port vest-german 
Hamburg, în cadrul tradi
ționalelor .marșuri pentru 
pace“ care s-au desfășu
rat pe întreg teritoriul 
R.F.G. Participant» și-au 
exprimat hotărârea de a 
continua lupta împotriva 
amplasării de noi rachete 
nucleare cu rază medie de 
acțiune pe teritoriul R.F.G. 
și, în general în Europa, 
pentru retragerea rachete
lor existente pe continent 
pentru o politică de dezar
mare și înțelegere între po
poare. La demonstrațiile 
din Hamburg și împreju
rimi au luat parte peste 
nn-nen de persoane..

♦

KcixirS 23 (Agerpres). — 
Peste 50 000 de persoane 
au participat, pe străzile 
Romei, la o amplă demon
strație pentru pace, cerând

cald salut tovărășesc și 
cele mai bune urări de să- 
nătate. fericine, viață lun-

cese. în ampla activitate 
pe care o desfășoară in 
fruntea partidului și a sta

lest prtfejmt de primirea 
de către tovarășul Hu Yao- 
baug a tovarășBlui N icnise 
Cocstoatza. macabre al Co- 
Buietalui Poiitâc Executiv 
al G. C. al P-CJL. nre-

tral al Uztăcui Geceraie 
a Siadîratrinr <5za Româ
nia. care etatcesză o v j- 
zît3 oe prSc-enic schsrr ~

solul german nu trebuie 
să mai pornească niciodată 
un război. El s-a pronunțat 
cu fermitate pentru o po
litică de coexistență paș
nică între state cu orânduiri 
sociale diferite și a respins 
orice propaganda neona
zistă si neofascistă ca dău-

★
VIEX A 23 (Agerpres).- 

Arborând lozinci ca _Pcn- 
tzu o Europă țâră arme 
nucleare f. _Să fie luate 
r^crzrteie nucleare din Eu
ropa P și .N-ovem nevoie

kxvn de muncă !*. luptă
torii pentru pane austrieci

șî vest-germani au partici
pat la un marș comun al 
păcii între orașele Salzburg 
(Austria) și Freilassing 
(R.F.G.). Marșul a avut loc 
la apelul Comitetului pen
tru dezarmare și pace din 
Salzburg, al organizațiilor 
de tineret progresiste din 
Austria și R.F.G.

în cadrul mitingului des
fășurat la Freilassing, vor
bitorii au subliniat că, în 
condițiile situației interna
ționale complexe și încor
date. asigurarea unei păci 
trainice și încetarea cursei 
înarmărilor constituie sar
cina de prim-rang a opi
niei publice progresiste din

• — • o
România

păcii și dezarmării
reducerea cheltuielilor mi
litare. transferarea fondu
rilor irosite In prezent pen
tru producerea de arme in 
vederea combaterii fu&me- 
tei în țările sărace din lu
me și adoptarea unor mă
suri concrete de dezar
mare.

La acțiune au luat par
te delegații rt-prezentîr.d 
diferite partide politice din 
Italia, printre care comu
nist. socialist șl democrat- 
creștin, precum și repre
zentanți ai unor municipa
lități din țară, menționează 
agenția France Presse.

★
BOXX 23 (Agerpres). — 

Peste 3 500 de locuitori ai 
orașului vest-german Dort
mund au cerut, în cadrul 
unei reuniuni, interzicerea 
tuturor organizațiilor neo
naziste din R.F Germania. 
In cuvintui rostit cu acest 
prilej, primarul orașului 
Dortrr.tmd. Guenter Sam- 
tlebe. a subliniat că de pe

a a

DIN TARILE SOCIALISTE

o BELGRAD- fe amta 
Se t, dn Ugos'Cr'X c «r- 
trot m prodjcț=e o ici că 
de <’nsr<? ati e-ecr-re pe* 
tru utilaje srzvere, p"ecj« 
șî peaira taă_șzr-ta ibe 
rurgieo ți a coeszrucțr-toe 
vroe — i*j Tini» agen
ția Tce 09. Ap-oiiwl v 8C 
la sută dn produsele labr- 
cii vor fi erportate

0 BEIJING. — După cum 
anunță agenția China

Nouă, specialiștii din Nan- 
—g ou încheiat probele 
tehnologice ae unui s.'stem 
de fraiere și reciclare a 
ape . zale de industria 
îexf □ ta spălatul linii. 
Noua nstc.'aț.e, erperlmen- 
tetă ' -ap de patru ani, 
perm-te econom s -ea a 95 
ta sută d— apa Moșite, 
prec-m ți o unor mari 

sole Pace f ■^■c-oe-ctă.

■ea 00 ac: . _ . de 15 t- 
□cne tore cereale piaâ 

a șS-vfcrf acfjcoM pM 
sepceaoi. vor trebS pese 
ta racoa-e XC O» ha de 
teren.: sorotjroase. Astfel, 
in p:o. r-cîa Haaaghai de 
S^d s-c construit un dig 
pentru e be-area a zeci de 
mii hectare abate in pre
zent pe fundul mării, iar Io 
Kangryeung au lost îngră
dite încă 5 200 ha.

• — •

militantă activă pentru pace
„Sintem preocupați de încordarea fără precedent 
care s-a ajuns pe plan mondial, ca armare a in-la _ . _ _ ___  _ _

tensificării cursei înarmărilor, îndeosebi ■ celor nu
cleare —. ceea ce creează mari primejdii la adresa 
vieții și a libertății tuturor popoarelor, a păcii întregii 
lumi. Pornind de la aceasta, noi considerăm că pro
blema fundamentală a epocii noastre • crastitaie 
oprirea cursei înarmărilor, trecerea la dezonoare, ia 
primul rînd la dezarmarea nucleară, lichid^fța peri
colului unui război mondial, care s-ar transforma, 
inevitabil, într-o catastrofă nucleară ce ar diuruge 
înseși condițiile

boi. Dezarmarea. în pri
mul rînd dezarmarea nu
cleară. reducerea 
ieliior militare și canali
zarea 
conomirite pe fi

cheltu-

1

fond' tfel e- 
șul fi
ri dez-

en
ex*

vieții pe pâmînt*.

NICOLAE CEAI ȘESCV

câusrv 1: 
aceste o 
non ale

I *
!i 

I'
*

H MOSCOVA. - La 23 
aprilie, cosmonauții sovie
tici Leonid Kizitn și Vladi
mir Soloviov au ieșit in 
Cosmos din compartimentul 
laboratorului orbital „Sa- 
liut-7" în vederea execu
tării unor operațiuni pre
mergătoare unor experien
țe. Ei au fixat pe suprafa
ța exterioară a iui „Sa- 
liut-7" o scăriță pliantă și 
un conteiner cu scule și 
materiale, după care s-au 
reîntors în compartiment.

Durata lucrărilor efec
tuate în spațiul liber a fost 
de 4 ore și 15 minute.

In acest timp, al treilea 
cosmonaut — Vladimir Ati- 
kov — aflat în interior, a 
supravegheat buna funcțio
nare a sistemelor de bord 
și a menținut legătura cu 
colegii săi aflați în Cos
mos.

întreaga operațiune a 
fost urmărită prin radio de 
la Centrul de coordonare 
a zborului.

H QUITO. - O reuniune 
a reprezentanților triburilor 
indiene din Brazilia, Cana
da, Costa Rica, Chile și din 
alte țări a avut loc la 
Quito. Participanții au ana
lizat o serie de probleme 
legate de condițiile de via
ță ale triburilor indiene 
din statele respective, sub
liniind dreptul acestora la 
menținerea și dezvoltarea 
limbii și culturii proprii, la 
d esfăș u ra rea activități I or 
economice.

■ PARIS. — Intr-un in
terviu radiodifuzat, pre
ședintele Franței, Francois 
Mitterrand, a subliniat că, 
pentru a putea produce 
mai mult și a asigura mai 
multe locuri de muncă, este 
necesar ca Franța să-și res
tructureze industria, care 
s-a învechit — transmite a- 
genția France Presse. *

Azi, în plină 
mică, nucleară, 
că, în care omenirea tră
iește sub terifianta ame
nințare a arsenalelor ar
hipline, capabile să pulve
rizeze întreaga planetă. 
România socialistă — prin 
glasul ei cel mai autori
zat, al președintelui 
Nicolae Ceaușescu — și-a 
exprimat în repetate rîn- 
duri hotărîrea fermă de 
a întreprinde toate de
mersurile, toate acțiunile 
și eforturile susceptibile 
să contribuie la întărirea 
colaborării și solidarității 
cu toate popoarele, cu 
toate forțele iubitoare de 
pace, în lupta uriașă, 
dreaptă pentru dezarma
re, pentru o lume a păcii.

Fvoluția situației inter
naționale actuale demon
strează convingător că 
pacea este bunul suprem

I al omenirii, premisa ma
joră a civilizației umane. 
Or, acest deziderat ma
jor al popoarelor trebuie - 
realizat astăzi nu prin 
simple declarații de bune 
intenții și promisiuni con-

I

I

I

1

I

I
•

Io
I

I

1

I

I

eră ato- 
neutroni-

ro*

I

I

I

juncturaie. ci prin acțiuni 
ferme, curajoase» prin 
lupta unită șî solidară a 
forțelor progresiste de 
pretutindeni, a tutr
popoarelor lumii pentru 
înlăturarea pericolului de 
război ce umbrește însuși 
viitorul planetei noastre. 
Este exact lucrul pe care 
1-ă pus în lumină, de ne
numărate ori, țara noas
tră, al cărei nume se 
identifică astăzi în con
știința lumii cu efortul 
activ, permanent pentru 
pace și dezarmare.

Pornind de la adevă
rul confirmat de viață că 
maselor largi, forțelor 
progresiste, popoarelor din 
întreaga lume le revine un 
rol primordial în soluțio
narea problemelor ce pri
vesc pacea și progresul 
umanității, România so
cialistă s-a remarcat pe 
plan internațional ca u- 
nul dintre cei mai activi 
promotori ai luptei pen
tru oprirea cursei înar
mărilor, pentru eliberarea 
omenirii de coșmarul u- 
nui nou și pustiitor răz-

ve sine qua 
aii în care 

constitui? osa
tura tuturor inițiativelor 
de pace ale României so
cialiste. Ele se regăsesc 
în documente de partid și 
de stat, in alocuțiuni
le tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în demersurile 
politice purtînd girul ță
rii noastre. Sînt afirmate, 
explicate, argumentate, cu 
o consecvență ce atestă 
concepția umanistă, im
pregnată de o profundă 
responsabilitate față de 
destinele propriului po
por, ale întregii umani-. 
tați, care stă la baza în
tregii politici promovate 
de țara noastră.

Reflectînd năzuințele 
poporului nostru, ale tu
turor popoarelor, 
blul de inițiative 
nești se constituie
substanțială contribuție a 
României, a președintelui 
ei la eforturile de dezar
mare și destindere. Ele se 
bucură de o largă recu
noaștere internațională, 
îndreptățită pe deplin de 
ideile generoase, profund 
umaniste conținute în re
petatele apeluri la chib
zuință, la rațiune pe care

ansam- 
româ- 
într-o

țara noastră le-a adresat 
omenirii. — 
brată pe 
România 
politicii 
continuitatea, permanența 
activității depuse în sluj
ba păcii sînt caracteris
ticile fundamentale ale 

românești privind dezar
marea și securitatea. Toc
mai de aceea, inițiativele 
de pace ale României 
sînt considerate unanim, 
pe plan mondial, ca tot 
atîtea • chemări lucide la 
acțiune energică pentru 
stoparea cursei spre ne
antul nuclear și la mul
tiplicarea eforturilor in 
direcția dezvoltării paș
nice.

Măsurile propuse — în
globate Intr-un ansamblu 
coerent, cu eficiență prac
tică, sens precis, orientat 
în direcția unor acțiuni 
concrete și hotărâte — duc 
în lume mesajul de pace 
al unui popor cu vocația 
muncii pașnice, hotărât să 
acționeze cu toată dîrze- 
nia cerută de importanța 
cauzei: asigurarea exis
tenței planetei noastre. 
Propunerile privind eli
minarea încordării inter
naționale, a focarelor de 
tensiune și conflict pen
tru înfăptuirea dezarmă
rii, îndeosebi nucleare, re
prezintă aportul construc
tiv al României, al pre
ședintelui său la efortu
rile depuse pentru ca Ter
ra să rămînă a oameni-, 
lor.

EUGENIA MARINESCU

Poziția echili- 
care se situează 
în problemele 

internaționale.

< •
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COOPERATIVA MEȘTEȘUGĂREASCA 
„MOȚUL" BRAD

EXECUTA vopsirea firelor de lină și tex
tile, curățarea chimică a îmbrăcămintei și spă
larea lenjeriei cu mașini și instalații speciale, 
ir. <trada Cuza Ărodă, nr. 9.

Execută, de asemenea, lucrări gospodărești 
de curățenie la domiciliul solicitanților; te
lefon 50791.

COOPERATIVA MEȘTEȘUGĂREASCA 
„MOȚUL" BRAD J?

-STr-.-r- 'Șr j
prin uniiu^iic. v.dizare

MOBILIER DIN LEMN — dormitoare, su
fragerii, mobilă de bucătărie, biblioteci, fotolii, 
cuiere etc.

Pentru solicitanții din municipiul Deva se 
asigură transportul la centrul de prezentare al 
cooperativei, din B-dul Decebal.

publicitate
VÎNZÂRI

• Vind urgent, foarte conve
nabil, dormitor 6 piese. Deva, 
telefon 16915. (5246)
• Vind apartament 4 came

re sau schimb cu apartament 
două camere. Deva, telefon 
28093. (5239)

• Vind convenabil Lada 1500, 
consuni 7,5 1. sau schimb cu 
Dacia 1300. Crișcior, telefon 
235. (5238)

• Vînd Skoda S 100. stare 
bună. Deva, telefon 23815. (5213)

ANIVERSARE
9 La aniversare, multă fe

ricire iii urează, dragă Zeno- 
via Cincâ, soțul, fiul Cornelius 
și colega Popa Maria. (5231)

DECESE

• Colectivul Teatrului dtw 
estradă Deva este alătur 
de familiile’- Ivan și Lazăr. 
în greaua suferință prici
nuită de moartea fulgeră
toare a tatălui lor. preot 

LAZĂR LEONIDA.
Sincere condoleanțe fami

liei îndoliate. (5256)

• Familia îndoliată anun
ță cu profundă durere în
cetarea din viață a celui 
ce a fost un bun soț, tată 
și bunic

drăgan mihail
Corpul neînsuflețit se a- 

flă depus la capela biseri
cii reformate, iar înmor- 
mîntarea are loc astăzi, 24 
aprilie, orele 15, la cimi
tirul din strada Popa Șap
că, din Hunedoara.

• Iosefina soție, Adriana 
și Sorin copii împreună cu 
familiile anunță cu adincă 
durere încetarea neaștepta
tă din viață a celui care a 
fost un iubitor soț, tată și 
bunic, preot

LAZÂR LEONIDA.
înmormântarea va avea 

loc la 25 aprilie 1984, ore
le 14, în comuna Turdaș.

(5255)

• Colectivul Serviciului 
tehnic din C.S. Hunedoara 
aduce un ultim omagiu 
bunului și stimatului lor 
coleg

DRĂGAN MIHAIL 
și transmite sincere con
doleanțe familiei îndoliate.

Elena Liciu, Gheorghe Pavai (redactor șef adjunct), Vosile Pâțan, Nicolae Tîrcob.
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