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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, va efectua 

o vizită oficială de prietenie 
în Republica Islamică Pakistan

ORGAN AL COMITETULUI JUDEȚEAN HUNEDOARA AL P C R

•Tovarășul Nicolae 
Geaușescu, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, va efectua, împreună 

cu tovarășa Elena 
Geaușescu, o vizită oficială 
de prietenie In Republica 
Islamică Pakistan, la in

vitația președintelui aces
tei țări general Mohammad 
Zia-ul Haq, în prima ju
mătate a lunii mal 1984.
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|SĂRBĂTOAREA
J MUNCII,
!SĂRBĂTOAREA
! BUCURIEI!

Bogate manifestări 
cultural-educative-

Momente de destindere pentru 
siderurgiștii hunedoreni

„FOCUL CONTINUU" 

al Întrecerii socialiste 
In anul 40 

AL LIBERTĂȚII NOASTRE

Sărbătoare în municipiul 
siderurg.'știlor, minerilor, 
constructorilor, contecțione- 
retor și tricotezelor, pentru 
toți locuitorii frumoasei Hu- 
nedoare. Aniversarea Zilei 
muncii a adus o mare și 
firească bucurie în sufletele 
acestor harnici oameni, 
puternic însuflețiți in mun
că pentru a întimprna cele 
două mari evenimente din 
viața poporului nostru — 
împlinirea a 40 de ani 
de la eliberare și Congre
sul al Xlll-lea ol partidului

— cu realizări remarcabile 
în producție.

Am dorit să-i vedem cum 
îți petrec ziua lor, sărbă
toarea muncii. Cu toate că 
vremea se încrunta a ploa
ie, mai ales in prima parte 
a zilei, de dimineață, zeci 
de bărbați, cu soțiile, nu- 
meroți copii au luat dru
mul Chizîdului. Sus, ii aș
teptau pădurea înverzită, 
iarba verde, zecile de to
nele și chioșcuri aprovizio
nate din belșug cu sucuri,

mici, grătare, jucării, dul
ciuri, jocuri distractive, cu 
nelipsita bere, cite altele. 
Pe la orele amiezii, cînd 
razele soarelui au învins 
norii grei, mii ți mii de hu
nedoreni erau aici, petre
ceau în voie buqă. Fanfa
ra combinatului, apoi tara
ful clubului I.A.C.R.S. au fă
cut să răsune frumoase și 
îndrăgite melodii. Soliștii 
vocali Ariciuc Mitică, Elena 
Bosnea, Emil Țepeț, surori
le gemene luliana și Ma
riana Florea, alți instru
mentiști au cules aplauze 
la scenă deschisă.

B. CORNEL

(Continuare în pag. a 3-a)

C. S. Hunedoara :

1-2 MAI - ZILE DE 
RECORDURI ÎN MUNCĂ

Oțelarii și cocsarii, fur- 
naliștii și laminatorii hu
nedoreni au sărbătorit ziua 
muncii prin muncă harni
că. Iată bilanțul muncii lor 
în ziua de 1 Mai : au rea
lizat suplimentar 225 tone 
oțel, 110 tone fontă, 10 to
ne cocs, 180 tone laminate. 
De la cocserie pînă la la
minoare, fluxul producției 
n-a fost întrerupt.

O.S.M. nr. 2. Ing. Geor
ge Dumitru, șeful schimbu
lui A, ne spune :

— Activitate normală. La 
această oră (11,30), blocul 
1 cuptoare are un avans 
față de graficul de evacua
re de 1,2 ore. Este condus 
de maistrul Klusch Oswald. 
Se lucrează bine. Toți oa
menii sînt la program, își 
fac conștiincioși datoria. 
Intre ei : maiștrii Mircea 
Ungureanu, Ioan Popescu, 
Teodor Fulaș, Gheorghe 
Năboiu, Dumitru Gușuvate, 
prim-topitorii Victo'' Sereș, 
Miron Oprișoni. multi alții. 
Am fost și vrem să rămî- 

Activltate susținută, neîntreruptă, în gospodăria de căr
bune a C.T.E. Mintia, In prim-plan : mașina cu roată cu 
cupe de preluat cărbune din depozit și instalația de culbu- 
tare a vagoanelor.

nem fruntași pe oțelărie. 
Schimbul meu va da azi 
și mîine cel puțin 50 tone 
de oțel peste plan.

Mergem pe platformă. în
trebăm de prim-topitorul 
Gheorghe Buitureanu. Cel 
de colo, care privește prin 
oglinda de cobalt, ni se 
spune.

— Cuptorul este în faza 
de încălzire — ne spune 
interlocutorul. Am un a- 
vans de 30 minute. Vrem 
să cinstim ziua de 1 Mai 
printr-o producție record, 
împreună cu colegii mei 
Marin Hrișcu și Petru Nea- 
gu am dat, în aprilie, peste 
plan 150 tone de oțel, nu 
avem nici o șarjă fără pro
gram și toate sortimentele 
sînt realizate.

Secția a II-a furnale.
— Vă rog să-i notați pe 

cei mai harnici furnaliști 
— arătă Ion Pîrlea, șeful 
schimbului : formațiile con
duse se maiștrii Petru Da
ra, Alexandru Szilaghi. Ma
tei Șarpe, fumaliștii Ștefan 
Iftodeanu. Vasile Dobre, 
loan Checicheș, Nicolae 
Gros, cauperistul Valentin 
Miclea. Ei sint principalii 
autori ai depășirilor rapor

tate în cinstea zilei muncii; 
de peste 7 500 tone fontă. 
Ei urmăresc și acum mer
sul furnalelor, evacuarea 
lor conform graficului, ob
ținerea unei cantități cit 
mai mari de fontă de bu
nă calitate.

Uzina nr. 1 cocserie.
în schimbul condus de 

Iosif Crăciun s-au realizat 
74 de piloți, adică circa 
900 tone cocs metalurgic. 
Cit s-a planificat. Și-au fă
cut în mod exemplar dato
ria maiștrii Constantin 
Bîldea, Cornel Teeru, șe
ful de echipă Dumitru Cos- 
mîncă, mecanicii principali 
Ștefan Zăpuc, Iuliu Pîrva 
și Ion Mărădaș.

în 2 Mai, am fost infor
mați de la dispeceratul 
combinatului, siderurgiștii 
hunedoreni au adăugat noi 
sporuri de producție: oțel 
200 tone, fontă 125 tone, 
cocs 10 tone, laminate 170 
tone.

(Continuare in pag. a 2-a)

Cu entuziasm tineresc și voie bună
Sărbătorirea Zilei tinere

tului din Republica Socia
listă România a stat In a- 
cest an sub semnul mari
lor evenimente din viața 
partidului și poporului nos
tru — a 40-a aniversare a 
eliberării patriei și Con
gresul al Xlll-lea al Parti
dului Comunist Român.

Pentru tinerii de pe me
leagurile hunedorene 2 Mai 
a avut o semnificație deo
sebită. In această zi, prin 
numeroasele activități po
litico-educative, Cultural- 
artistice și sportive s-a 
deschis, în mod festiv, și
rul acțiunilor cuprinse în 
„Luna educației politice și 
culturii socialiste pentru ti
neret", amplă și tradițio
nală manifestare a tineretu
lui din județul Hunedoara, 
aflată la a XVI-a ediție.

Iată, redate succint, prin
cipalele acțiuni prin care 
a fost sărbătorită în județ 
Ziua tineretului.

.• „Intîlnirea tineretului

în zilele de 1 șl 2 Mai, zonele de agrement și așezămintele culturale au oferit un 
bogat program de manifestări cultural-educative dedicate sărbătorii muncii. Aspect de 
la spectacolele desfășurate la pădurea Chizid, Hunedoara.

mai bună. ’ Momentul so
lemn al depunerii de co-

lor" din Lupeni pentru a 
cinsti memoria minerilor 
căzuți în lupta pentru li
bertate, dreptate și o viață (Continuare in pag. a 2-a)

din Valea Jiului cu isto
ria". Sute de tineri din Va
lea Jiului și-au dat întîl- 
nire la „Monumentul eroi

Aspect de la deschiderea festivă a celei de-a XVII-a ediții a „Crosului pionierului* 
și „Crosului tineretului", care au avut loc duminică, 29 aprilie la Deva.Foto PAVEL LAZA



DRUMUL SOCIALISE

„Focul continuu*1 al întrecerii socialiste
în anul 40 al libertății noastre

(Urmare din pag. 1)

C. S. „Victoria" Călan :
RITMICITATE, 
PRODUCȚIE 

SUPLIMENTARA

In ziua de 1 Mai am luat 
legătura cu dispecerul Lu
cian 'Alexandracfie. „Aveți 
euvîntul, tovarășe dispe
cer" : „în fiecare scliimb la 
secția I furnale a fost de- . 
pășit planul de -producție, 
s-au făcut descărcări ' în 
plus. în mod deosebit ș=au— 
evidențiat în muncă schim
burile conduse de Virgîl 
Fugaru ' și Dorică Buzdu- 
ga“.

— Notați în continuare. 
In ziua de 2 mai, în sec
țiile cu foc continuu ale 
combinatului nostru s-au 
obținut succese remarcabi
le — aflăm de la dispece
rul de serviciu. Gheorghe 
Bota.

— Notăm.
— 1 612* tone cocs h meta

lurgic de cea mai bună ca
litate, . 641 tone fontă la 
secția I, 2 400 tone aglo
merat feros. Producție re
cord de cocs și aglomerat.

— Am reținut...
—... Rețineți și numele 

fruntașilor în muncă : Do- 
rel Alb, Gheorghe Marcau. 
Gheorghe Horvas, Tudor 
Jiaiiu, Ștefan Tâmaș la 
furnale, Dumitru Carami- 
cios, . Petru Vasiloni — la 
cpcserie.

— Altceva ?
— Ordine, disciplină, 

ritm bun de muncă și ca
litate peste tot în secțiile 
noastre cu foc continuu. Se 
întrezăresc noi succese în 
producția de fontă, cocs, 
aglomerat.

I. E. Mintia :

ÎN ENERGIA 
SISTEMULUI NAȚIONAL 
PULSEAZĂ Șl ENERGIA 

COLECTIVULUI

Și in cele două zile de 
sărbătoare „Steaua de pe 
Mureș" a strălucit puter
nic, datorită abnegației și 
devotamentului celor care 
au fost prezenți la estaca
da de alimentare cu căr
bune. la pupitrele de co
mandă, lingă cazonele în- 
fierbîntate și. turbine, asi- 
gurînd pulsul normal al 
luminii în sistemul energe
tic național.

în camera de comandă 
centrală — de unde s-a a-

Lucrătorii ogoarelor din 
unitățile ce aparțin Consi
liului unic agroindustrial 
Simeria, profîtind din plin 
de timpul favorabil din 1 
și 2 - mai, au folosit cele. 
două zile de sărbătoare 
muncind cu hărnicie la er
bicidarea păioaselor și al
tor culturi, ia aplicarea 
tratamentelor împotriva 
dăunătorilor sfeclei de za
hăr, la rebilonarea cartofi
lor, plantarea legumelor 
ș.a.

Referindu-se la modul 
cum s-a muncit pe ogoa
re, loan Ignă, inginerul șef 
al C.U.A.S.C. Simeria, ne 
spunea :

— Toți mecanizatorii și 
specialiștii, fără excepție, 
s-au aflat la datorie și s-au 
străduit să efectueze lucrări 
de cea mai bună calitate. 
Pe ogoare și în grădinile 
de legume au venit la 
muncă un mare număr de 
cooperatori.

La Cooperativa agricolă 
de producție Sîntandrei, în 
ziuă de 1 Mai mecanizato
rii loan Tiliban și Constan
tin Colonescu au încheiat 
administrarea erbicidului 
pe cele 350 ba cultivate cu 
cereale păioase, iar colegii 

sigurat coordonarea între
gii activități a întreprin
derii electrocentrale Deva 
și schimbul de informații 
gu dispecerul național — 
au fost prezenți inginerul- 
dișpecer Eugen Mărculeț și 
maistrul Simiori Ghiură. Iii 
celelalte trei camere de 
comandă ale blocurilor s-au 
aflat maiștrii șefi de tură 
Iulian Săvescu. Mihai Da
mian și Ioan Mureșan.

Liniile de alimentare cu 
combustibil au funcționat 
ritmic,, prin grija formații^ 
lor conduce de -Voicu-{Al
ea. - maistru șef de tură.

La cazonele turboagre- 
cateîor ău fost prezenți o- 
peratorii -> Augustin 41ca,- 
Ioau Tâmaș, Birfăiam Eli- 
sabeta. Catena Ildiko și 
Litiu Chifor, iar la turbi
ne operatorii loan Lobonț, 
Petrișor Cismaș și loan 
Cocoș. Prin hărnicia aces
tor oameni și veghea lor 
permanentă la funcționa
rea ireproșabilă a tuturor 
agregatelor și utilajelor, s-a 
dovedit încă o dată că „Or
dinul Muncii- clasă a III-a. 
conferit patru ani la rînd 
colectivului I.E. Mintia, re
prezintă cu adevărat oglin
da rîvnei zilnice, a fapte
lor cotidiene de muncă.

„Merită să menționez — 
sublinia inginerul-dispei-er 
— activitatea brigăzii de 
reparații armături la tur- 
Ijoagregatul nr. 1 de 210 
MW. Maistru] Szeresteh 
Eugen, împreună cu lăcă
tușii loan Nicula. llie An
tonie ș.a. au realizat pro
gramul lucrărilor de între
ținere propuse. Preconizăm 
ca toate lucrările să fie în
cheiate azi, 2 mai, la ora 

CAMPANIA AGRICOLA DE PRIMĂVARA 

Cooperatorii și mecanizatorii, 
toți lucrătorii ogoarelor — la datorie

lor, David Coza și Alexan
dru Deteșan au terminat 
aplicarea soluției pentru 
combaterea dăunătorilor pe 
cele 35 ' ha semănate cu 
sfeclă de zahăr. în cele 
două zile de sărbătoare me
canizatorul Aurel Costina a 
rebilonat încă 30 ha culti
vate cu cartofi, astfel că 
suprafața realizată a ajuns 
la 80 ha. Pavel Cutinici, un 
alt mecanizator harnic, a 
efectuat prașila I mecanică 
la sfecla de zahăr. L-am 
întrebat pe Mihai Popescu, 
inginerul șef al cooperati
vei, cum evoluează cultu
rile.

— Destul de bine — ne 
spunea interlocutorul — in 
ciuda condițiilor climateri- 
ce nefavorabile. Au răsă
rit sfecla de zahăr și car
tofii, în unele tartalr și 

21. Apoi se va demara 
pornirea blocului pentru ca 
mîine (azi, 3 mai — n.n.) 
să funcționeze în paralel 
cu_ sistemul energetic na
țional".

O știre, de ultimă oră: 
în cele două zile s-au ob
ținut -pentru sistemul na
tional 30 milioane k\\h ’

CONGRESUL XIII
1944-1984

AUfiUSI
Se poate spune, fără echi
voc : în energia sistemului 
național pulsează și ener
gia harnicului colectiv al 
.„Stelei de pe Mureș*.

I. L. Chișcâdago :
UN ELEMENT DE BAZĂ 

AL LIANTULUI 
INDUSTRIAL :

LIANTUL OMENESC !

Întregul flux de produc
ție al întreprinderii de 
lianți Chișcădaga a func
ționat fără întrerupere în 
zilele de 1..J 2 Mai: de 
la cariera de argilă, unde 
a acționat formația mais
trului Dorin Popa, pînă la 

■ itelieiul mecanic unde s-a 
aflat permanent echipa de 
intervenții condusă de 

porumbul. Ne străduim să 
efectuăm lucrările de în
treținere la timp și de bu
nă calitate pentru a obține 
în acest an — cum ne-a 
cerut tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului — pro
ducții agricole record.

CU.A.S.C. SIMERIA

In grădina .de legume, la 
plantarea verzei s-a înre
gistrat o participare nume
roasă de cooperatori. Prin
tre cei mai harnici Rodica 
Neagu, Rodica Ocolișan, 
Alexandru Jalbă, Ana Ra- 

,du. Sinziana Lupaș și alții.
La C.A.P. Simeria s-a 

muncit, de asemenea, eu 
spor. Petru Mateeviei, in

maistrul Szarvadi Alexa. 
„La morile de ciment — 
preciza ofițerul de serviciu 
pe întreprindere, sing. A- 
drian Iftimie —' a fost pre
zentă formația condusă de 
maistrul Caramtfn, din ca
ic aș menționa pe lăcătu
șul Corogeanu și operato- 

' rUl Xtocîoiu' Acești oameni 
au, nwncit_ cu .abnegație, 
s-âu 'întrecut pe' sine".

— Cuptoarele—au mers în 
plin, grija lor avînd-o 

e maistrul Dorn -Dau. opera
toarea Viorica Lucaci. co- 
cătorul Romulus Pețcuș ș.a.

■ De asemenea liniile 1 și 2 
' au funcționat continuu. La

morile de făină au muncit
■ oamepii eqnduși. de .maiș

trii! Petru Dragomir : ope
ratorii Mariana Petresc și 
Voichița Caceu, lăcătușii 
Grațian Dud, Nicolae Stan- 
ciu. Marin Dragomir ș.a. 
Tot aici a fost prezentă Ia 
lucru și familia Dorina și 
Cornel Dascăl. Dorina este 
operatoare, iar Cornel, so
lul, este lăcătuș.

Iată, deci, eă la baza li
antului industrial care se 
produce din ce în ce mai 
mult aici stă liantul ome
nesc — acele legături de 
muncă indestructibile exis
tente întie membrii colec
tivului, precum și liantul 
familiilor de muncitori for
mate aici.

RITM Șl OPERATIVITATE 
PE MAGISTRALE

Și lucrătorii din trans
porturile feroviare s-au a- 
flat la datorie în zilele de 
1 și 2 mai. reușind să de
servească operativ, in bu
ne condiții, unitățile cu foc 
continuu ale județului. în 

ginerul șef al cooperativei, 
ne-a vorbit despre conștiin
ciozitatea dovedită de me
canizatorii Tiberiu Pantilici, 
Nicolae Bălțatu și Vaier 
Pleșca la erbicidarea păioa
selor, lucrare ce înaintează 
in ritm rapid. A început 
-i aici rebjlonarea carto
filor. realizîndu-se pînă 
miercuri seară o' suprafață 
de 25 ha. în grădina de 
legume, mecanizatorul Iu- 
liu Huțuțuc împreună cu 
cooperatorii Elena Zorilă, 
Aurelia Olar, Viorica Bă- 
lășan. Silvia Voica, Viole
ta Cătană și alții au plan
tat varză. La Simeria a în
ceput semănarea roșiilor în 
eîmp, iar echipa condusă 
de Nicolae Cristea asigură 
funcționarea continuă a in
stalației de irigare.

Ferma legumicolă a G.A.P. 
Rapoltu Mare a livrat pî- 

aceste zile, după cum ne-a 
informat tovarășul Avram 
Drîmbăreanu, adjunct al 
șefului Regulatorului de 
circulație și mișcare Deva, 
principalii indicatori de 
producție au fost realizați 
astfel: la tone expediate 
in proporție " de 113,2 la 
sulă, tone medii transpor- 
tațe/km . 107,2. la .sută, va
goane- deicărt-ate 104 la 
sută. încărcare statică 100,1 
la sută, iar tonajul pe tren 
îndeplinit sută la sută. O 
contribuție însemnată la 
buna derulare a activității 
pe calea ferată ău avut-o 
lucrătorii din. tura condu
să de Constantin Buzoianu, 
operatorii Petrică Poenaru, 
EJemer Martin, Ion Cure- 
tean și mecanicii de pe lo
comotiva electrică cu nr. 
669 — Nicolae Zeicu Și 
Ioan Sulințan.

De la I.T.A. Hunedoara— 
Deva, tovarășul loan Ha- 
raga, secretarul comitetu
lui de partid al unității, 
ne-a comunicat :

— Am sărbătorit prin 
muncă ziua muncii. Oame
nii noștri s-au aflat la da
torie, realizînd diverse lu
crări pentru beneficiar. La 
E. M. Mintia—Vețel au 
transportat steril de lâ flo- 
lația Deva conducătorii au
to Vasile Lăzăreanu, Vic
tor Răfăilă, Nicolae Codriș, 
Dionisie Popescu, Virgil 
Botinișteanu, la aprovizio
narea populației —■ Ale
xandru Orșa, Dorin Matieș 
de la Autobaza nr. 1 Deva. 
Pe traseele de călători au 
fost prezenți Emil Tămaș, 
Simion Bistrian, Ionel Cioa
ră, Sabin Faur (Autobaza 2 
Deva), Romolus Achim, le- 
ronim Poenar și loan Popa 
de la Autobaza Brad. De 
asemenea, la balastiera de 
la Subcetate au lucrat pe 
două schimburi opt auto
basculante conduse de loan 
Donea, Traian Ghiura, llie 
Furdui, Iulian Reynlc, Con
stantin Nistorescu, loan 
Lipcan și alții de la Auto
baza Hunedoara.

Grupaj realizat de :
GH. I. NEGREA, MARIN 
NEGOIȚÂ, LIVIU BRAICA

Activitate neîntreruptă 
în zootehnie

Vrednicul colectiv al Aso
ciației economice intercoo- 
peratiste Chimindia conti
nuă strădania pentru obți
nerea unor producții supe- 

nă în prezent magazinelor 
de desfacere 15 000 legături 
de ceapă verde, două tone 
spanac și aproape o tonă 
de salată. Recoltarea a con
tinuat și in zilele de 1 și 
2 mai. în paralel, s-â mun
cit lă efectuarea prășilei I 
la ceapă și căpșuni, plan
tarea verzei de vată pe 
cele 10 ha destinate acestei 
culturi fiind încheiată. Vio
rel Cornea, șeful fermei, 
i-a numit printre cei mai 
harnici cooperatori pe Sa
bina Jurj, Marioara Costa, 
Pătru Suciu și Avon To- 
motaș.

în cîmp, mecanizatorul 
loan Cordea a terminat 
erbicidarea celor 225 ha se
mănate cu cereale păioase 
și a început erbicidarea po
rumbului realizînd 50 ha 
pe zi.

în unitatea din Rapoltu 
Mare au continuat lucrări
le la construirea noului sis
tem de irigații ce va asi
gura nu numai apa necesa
ră plantelor din grădina de 
legume, ci și pentru o ma
re suprafață de teren ce 
se cultivă cu cereale păioa
se, cartofi, porumb ș.a.

TRAIAN BONDOR

Cu entuziasm 
tineresc 

și voie bună
(Urmare din pag. 1)

roane și jerbe de flori la 
monument și evocarea e- 
roicelor lupte ale mineri
lor din august 1929 au fost 
urmate de un spectacol o- 
magial care a avut loc la 
Palatul culturii din Lupeni.

• Zi: de producție record. 
Uteciștii din Combinatul 
siderurgic Hunedoara, pu
ternică citadelă cu foc con
tinuu, au hetărit-^să-decla
re „Ziua tineretului",‘ zi 
de producție record. Mo- 
bilizîndu-se exemplar la 
locurile lor de .muncă de 
la cocserie, furnale, oțelă- 
rii și laminoare, tinerii ca
re au lucrat în schimburile 
din 2 Mai au reușit să rea
lizeze peste prevederile pla
nului 100 ,torie oțel, 200 to
ne laminate finite, 20 tone 
fontă și o șarjă de cocs.
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• întreceri sportive. Pe 
toate stadioanele din muni
cipiile și orașele județului 
s-au desfășurat ieri între
ceri sportive dotate cu 
„Cupa 2 Mai". Astfel, la 
Deva, Hunedoara, Petro
șani, Brad, Orăștie, Hațeg 
au avut loc întreceri de 
fotbal, handbal, volei, te
nis de masă, atletism și 
ciclism la care au partici
pat băieți și fete din uni
tățile economice și elevi 
din licee. Peste tot, cîști- 
gătoăre a fost declarată... 
tinerețea.

• Carnaval, carnaval. în 
aer liber, în marile săli 
ale caselor de cultură și 
la cluburile muncitorești 
tinerii din Valea Jiului, 
Deva, Hunedoara, Călan, 
Simeria ș.a. și-au dat în- 
tîlnirft, ieri seară, la tra
diționalul carnaval. Mii de 
băieți și fete, au încheiat 
astfel în ritmul- muzicii, al 
dansului cu voia bună spe
cifică vîrstei, o zi bogată 
în acțiuni politico-educati
ve, cultural-artistice și 
sportive.
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rioâre, pentru o eficiență 
maximă a muncii lor. In 
cinstea zilei de 1 Mai s-au 
înregistrat rezultate bune 
în muncă, concretizate in 
depășirea planului produc
ției de lapte marfă pe pri
mele patru Juni ale acestui 
an cu aproape 1 000 hL

în zilele de 1 și 2 mai 
îngrijitorii de animale, mul
gătorii și mecanizatorii au 
lucrat cu hărnicie și con
știinciozitatea ceri caracte
rizează. Mecanizatorii loan 
Cîzu, loan Pescar, Mihai 
Bozeșan și Ștefan Capătă 
au recoltat și transportat 
masa verde ce a fost in
trodusă în hrana animale
lor.

Activitatea plină de răs
pundere a îngrijitorilor de 
animale s-a reflectat în 
producția de lapte obținu
tă în cele două zile. loan 
Borza, Adolfina Covaci, Su- 
sana Rus, Ana Ursu și cei
lalți mulgători ai comple
xului au obținut, in ziua de 
1 Mai o producție de lapte 
marfă de 2 955 1, iar în ziua 
de 2 Mai peste 3000 1.

Cu aceeași conștiinciozi
tate au muncit și ceilalți 
lucrători ai asociației din
tre care s-au remarcat Ma
ria Uscat, Maria Covaci, 
Gheorghe Condrea( Lucian
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Momente de destindere pentru
< siderurgiștii hunedoreni

(Urmare din pag. 1)

In marea mulțime am re
cunoscut oameni despre a 
căror fapte demne de lau
dă am scris adeseori. Cu 
alții ne-am cunoscut cu a- 
cest prilej.

Bunp ziua, ii spunem 
maistrului* Petru . Dara, de 
la furnalul nr. 8. Și aici tot 
impreună ? Sau greșim ?

— Nu. Sint colegii mei 
VasiJe Dobre, Gheorghe Pa- 
roșnicu și Marcel Butuc, cu 
soțiile și copii la iarbă ver
de și o bere bună. De di
mineață ne-oți găsit la lu
cru, acum la... veselie.

- Ce realizări ați obținut 
in ziua de 1 Mai ?

- Frumoase. Ne-am 
pășit planul cu peste 
tone de fontă. Dacă
se iveau unele mici neca
zuri, ieșeam mai bine. Nu-i 
tirziu însă... Bine că cele
lalte schimburi n-or să mai 
aibă probleme.

— Sînteți cu familia. Cum 
vă numiți ? Întrebăm un 
tinăr preocupat să-și aran
jeze... haina în loc de pă
tură.
- loan Munțeanu, strun

gar la uzina de preparare 
Teliuc. Sint cu soția, copii 
și cumnatul, Vasile Predes- 
cu, de ia Tirgu Jiu.

de-
30
nu

— Vă simțiți bine aici ?
- Minunat. Sint de toate 

bunătățile.
- Ce raportează colecti

vul dumneavoastră de 
1 Mai ? . i

— Prelucrarea peste plan, 
. numai, in aprilie, a 1200 
tone fier în concentrat. Lu
crez rntr-un colectiv harnic, 
hdtărît să Iacă totul pen
tru depășirea sarcinilor, 
pentru prosperitatea țării-' 

intr-un grup vesel ii re
cunoaștem pe maistrul prin
cipal la întreținerea meca
nică a O.S.M. 2 — Vasile 
Belbe, oțelarul Tema Ciur- 
dărescu și șeful de mane
vră Dumitru Chiorescu. Dis
cutăm cu ei.

— Cu ce sentimente ve- 
niți la sărbătoarea muncii ? 

mulțumire și satis- 
ne spune maistrul 
pentru că am reu- 
ce ne-am propus, 
anume?

Deva. La pădurea Bejan.

.Faza de masă a celei 
de-a V-a ediții a Festiva
lului național „Cintorea 
României" a împlinit, in 
așezările rurale ale jude
țului, frumusețea sărbăto
rii intiiului de Mai prin 
manifestările ștafetei fol
clorice a „Căutătorilor de 
comori" (etapa pe comu
nă).

• BERIU. 16 formații 
din .satele comunei' Beriu 
s-au intiinit ia căminul 
cultural di ti Căstău : trei 
montaje literar-mazicale, 
trei grupuri vocale, două 
grupuri folk, taraf, o e- 
chipă de teatru, o șeză
toare folclorică, recitatori. 
A fost o întrecere care a 
relevat interesul „căută
torilor de comori" de a 
aduce în scenă momente 
artistice apreciate cum du 
fpst. taraful căminului cul
tura! din Căstău (laureat 
cu locul I pe țară ia- pre
cedenta ediție a tesiivălu- 
lui), grupurile vocale din 
Beriu și Orăștiaara de Jos, 
montajul literar „in fritn-
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- Cu 
facțîe — 
Berbe — 
șit ceea
- Ce
— Să finalizăm, în cinstea 

zilei de 1 Mai, lucrările de 
modernizare la două ma
șini de șarjare, cu una în 
plus față de angajamentul 
nostru, la care s-a redus 
timpul de staționare cu 50- 
60 la sută.

1 Mai - o zi minunată 
in municipiul Hunedoara. O 
zi de adevărată sărbătoare. 
O zi in care oamenii au 
petrecut in voie de ziua 
lor, sărbătoarea muncii.

«4 și „CăprioaraCabanele „Bejan 
gazde ospitaliere pentru deveni

Dacă de . dimineață tim
pul nu a prea îmbiat la... 
iarbă verde, spre orele prin

zului și ale după-amiezii zi
lelor de 1 și 2 Mai nu a- 
veai loc să arunci un ac

pe frumoasa platformă co
mercială de la Pădurea 
Bejan,

De la tovarășul Dumitru 
Bogdan, directorul Direcți
ei comerciale a județului, 
aflasem, în ajunul zilei de 
sărbătoare, că : „Aici am
plasăm 20 de puncte de 
desfacere a micilor, cren- 
vurștilor, puilor, apoi a be
rii, vinului, răcoritoarelor. 
Să vă spun și cîteva can
tități ? 40 000 bucăți de
mititei, apoi pui, cirnăciori, 
grătare, aproape 50 000 sti
cle de bere vor fi puse la 
dispoziția consumatorilor".

Și, cum ziceam, devenii 
cu familiile nu s-au lăsat 
mult așteptați.

- Peste 80 000 lei a 
fost volumul desfacerii zi
lei la cabana Bejan - pre
ciza Petru Popa, șeful uni
tății. Cit în opt zile. Toată 
această marfă a trecut prin 
mina harnicelor noastre 
lucrătoare, Ana Spătaru, 
Elena Rodai, Rodica Mun
tean, Marta Poienar, Viori
ca Cucura, Elena Călugăr, 
Susana Debrețeni. Ne bu
curăm că lumea s-a simțit

bine la noi în aceste două 
zile.

La Cabana Căprioara, 
buna - servire a fost încă o 
dată confirmată în zilele 
de 1 și 2 Mai. Devenii care 
iubesc mai mult urcușul o 
confirmă. In întimpinarea 
lor, cabanierul Nicolae Fi- 
lipaș, cu lucrătorii Gheor
ghe Crăciun, Georgeta Po
pa și Florica Filipaș, au a- 
sigurat consumatorilor peste 
2 000 de mici proaspeți, ne
numărate perechi de cren- 
vurști, pui, bere, vin, răco
ritoare. Aerul curat, jocurile 
distractive, veselia și buna 
dispoziție au fost - ca pre
tutindeni - prezente și aici.

Minerii
Văii Jiului - 
la cabanele 
din munți

In dimineața zilei de 1 
Mai, peste 200 de iubitori 
ai muntelui, intre care fa
miliile Vasile Racolța, Ște-

tan Molnar, Mircea Suba, 
Marin Ciochia, au urcat 
cu telescaunul la cabana 
Straja, unde au petrecut 
intr-un decor de veritabilă 
iarnă carpatină. Alți iubi
tori ai naturii, in ciuda tim
pului rece, au petrecut mo
mente plăcute de voie bu- 

. nă la baza de agrement 
Brăița.

Cu chipurile luminate de 
satisfacția unor rezultate 
deosebite obținute in cin
stea Zilei muncii - 24 mii 
tone de cărbune cocsifica- 
bil peste plan — un mare 
număr de mineri, maiștri, 
electricieni și lăcătuși de la 
mina Uricani, impreună cu 
familiile, au urcat spre o- 
rele amiezii la obișnuitul 
loc de recreere din locali
tate.

Și celelalte cabane ale 
minerilor și baze de agre
ment din Valea Jiului au 
cunoscut animația specifică 
de sărbătoare. La Lunca 
Florii, Voevodu, Căprișoara, 
Brădet și chiar la 
dinea cabanei Pasul 
au petrecut ziua de 
numeroși oameni ai
din bazinul carbonifer
Văii. Jiului.

altitu- 
Vilcan 
1 Mai 
muncii 

al

Bucuria copiilor la locurile de agrement.

Ștafeta folclorică

„ CĂUTĂTORII
DE COMORI"

tea patriei, vitează frunte" 
și recitatoarele Luminița 
Ștefănie și Elena Costea 
din Sibișel.

• ROMOS. Brigada ar
tistică de la C.A.P. Vai- 
dei cu programul „As
pecte, aspecte", călușarii, 
grupul vocal feminin și 
dansurile germane din Ș 
Romos, precum și fluiera-
șii de la Ciunga Mare au 
fost punctele de virf afe 
întrecerii de ia faza pe 
comună. O bună prezen
ță artistică au avut și 
grupurile vocale, forma
țiile de muzică ușoară și 
de teatru (cu piesa „De 
familie bună' ), recitatorii.

• CERTEJU DE SUS. Din 
satul de centru, de la Văr- 
maga, Hondo) și Nojag, 
14 formații artistice (mon
taje literar-mvzicale, tara
furi-, teatru, dansuri popu
lare, grupuri vocale, so
liști vocali, poeți-țărani) au 
urcat scena întrecerii cău
tătorilor de comori. A fost 
o competiție a frumosului 
artistic unde s-au detașat '1 
taraful (E. M. Certe}), că- 
lușerii din Nojag, grupul 
vocal al cadrelor didacti
ce, dansurile populare, 
solistele Valeria Peter și 
Titina Manea.

• VĂLIȘOARA. Și de 
această dotă satul Dealu 
Mare și-a dovedit locul 
merituos pe care l-a în
scris mereu in finala „Cin- 
tării României". Alături 
de montajele literare, 
grupurile vocale, dansu
rile și recitatorii din Vă- 
Ușoara și Săiiștioara, .ar
tiștii din Dealu Mare (in
structor înv. Viorica Bol- 
dura) au susținut un o- 
bicei de muncă inedit și 
un teatru folcloric apre
ciat.

• „Luna teatrului politic 
de amatori". S-a încheiat, 
în aceste zile ale sărbăto
rilor de Mai, o nouă edi
ție a „Lunii teatrului poli
tic de amatori" în care 
formații dramatice din nu
meroase cămine culturale 
au relevat potențele artis
tice și repertoriale de care 
dispun pentru o nouă și 
grăitoare prezență în fes
tivalul muncii și creației 
„Cîntarea României". O bu
nă organizare a manifes
tării a demonstrat consiliul 
de educație politică și cul
tură socialistă Zâm, unde 
s-au prezentat cu un re

pertoriu bine ales formații
le de teatru ale căminelor 
culturale din Pogănești, Mi- 
cănești, Godinești și Pojo- 
ga. La Burjuc s-au întîlnit 
formațiile de gen din satul 
de centru Tătărești și Glod- 
ghilești oferind publicului 
piesele „De familie bună", 
„Noaptea convertirii" și „Al 
șaptelea simț". La Sălașu 
de Sus, spectatorii au ur
mărit, într-o bună interpre
tare, formațiile de teatru 
din Ohaba de sub Piatră, 
Sălașu de Jos și satul de 
centru, care au adus în 
scenă piesele „Cocoșul cu 
două creste", ,^ămîn cu

tine" și „De familie bună". 
Luna teatrului politic de a- 
matori s-a remarcat șt în 
satele Rapolt, Sîntămăria 
Orlea, Pui, Rîu Bărbot, Hă- 
țăgel (Census), Păclișa (To- 
tești), Finloag (Lăpugiu de 
Jos), Mihăieni (Buceș), un
de repertoriul ales a răs
puns cu succes genericului 
sub care s-a desfășurat.

• „Laudă omului, 
laudă muncii sale" este ge

nericul celei de-a lll-a e- 
diții a săptămînii cultural- 
educative ce se desfășoară 
în aceste zile la Mărtinești. 
Ea a fost deschisă cu o ex
punere care a relevat sem
nificațiile sărbătorii muncii 
din anul 40 al libertății pa
triei, o dezbatere la masa 
rotundă cu tema : „Filmul 
documentar în sprijinul e- 
ducoției tinerei generații" 
susținută de peliculele „Co
munistul și tinerii", „S-au 
cunoscut în uzină", precum 
și de un program artistic 
prezentat de formațiile că
minelor culturale din Măr
tinești și Jeledinți.

• „Sintern urmași de 
vrednici luptători" se inti
tulează săptămina cultural- 
educativă de la Boița. Ma
nifestările de deschidere au 
fost găzduite de căminul 
cultural din Hărțăgani un
de s-a desfășurat simpozio
nul „Lupta clasei muncitoa
re, a forțelor revoluționare 
și democratice împotriva 
pericolului fascist și a răz
boiului. Rolul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în or
ganizarea și desfășurarea 
marii demonstrații de la 
1 Mai 1939“. A'urmaț un 
frumos și emoționant pro
gram artistic.

„ANI DE GLORII, 
ANI DE LUWINA"

. Concursul gen „Cine 
știe, cîștigâ" cate se des
fășoară în aceste zile în 
unități economice și in
stituții este dedicat glo
rioasei aniversări de la 
23 August. în organiza
rea Comitetului sindica
tului de la întreprinde
rea electrocentrale Deva 
și a organizației U.T.C., 
concursul „Ani dc glorii, 
ani de lumină’ a atras 
trei echipaje de la ate
lierele mecanic și elec
tric și de la secția auto
matizări. Bine pregă
tiți, reprezentanții a- 
telierului mecanic — 
Livia Negrea, Voicu 
Neagu și Ioan Ungur 
— au ocupat primul loc. 
în perioada 1-10 mai e- 
chipajul plștigător va 
participa la faz» pe 
localitate.
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Schimb de mesaje la nivel 
înalt româno-maltez

I.A VALLETTA 2 (Ager
pres). — Din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, au fost 
transmise un cordial salut 
și cele mai bune urări de 
sănătate și fericire lui Dam 
Mintoff, liderul. Partidului 
Laburist din Malta, prim 
ministru al țării.

Mulțumindu-se pentru 
mesajul primit, din partea 
lui Dom Mintoff au fost 
transmise secretarului ge
neral al P.C.R., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, un salut

prietenesc, împreună cu 
cele mai bune urări de 
sănătate și fericire perso
nală, de noi succese po
porului român în opera de 
edificare a socialismului.

Schimbul 
avut loc CU 
nirii, la La 
varășului
membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., cu Mifsud 
Bonnici, liderul adjunct al 
Partidului Laburist din 
Malta. de guvernămînt, 
viceprim-ministru al guver
nului maltez.

de mesaje a 
prilejul întîl- 

Valletta, a to- 
Ion Coman.
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Manifestări consacrate
Zilei de 1 Mai

I
I
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Si CIUDAD DE MEXICO. 
- La Ciudad de Mexico au 
avut’Ioc cea de-a V-a se
siune a Comisiei mixte 
economice și cea de-a lll-a 
sesiune a Comisiei mixte 
tehnico-științifice româno- 
mexicane. In cadrul lucră
rilor o atenție deosebită a 
fost acordată găsirii de căi 
practice de creștere și ex
tindere a schimburilor co
merciale și a cooperării 
economice și tehnico-știin
țifice dintre România și 
Mexic, în spiritul înțelege
rilor convenite la 
inaft, fiind semnate 
cest sens o serie de 
mente.

■ MOSCOVA. - La 
Moscova a fost dată pu
blicității Hotărîrea C. C. al 
P.C.U.S. și a Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. cu pri
vire la perfecționarea in- 
vățâmintului mediu general 
și îmbunătățirea condiții
lor de activitate a școlii de 
cultură generală. Hotărirea 
cuprinde un program pe 
termen lung de perfecțio-

nivel 
în a- 
docu-

nare a invâțăniintului prin 
înfăptuirea consecventă a 
principiilor unei școli uni
tare, politehnice, de edu
care prin muică, de ridi
care a acesteia la un ni
vel calitativ nou, de pregă
tire O unor constructori 
activi ai comunismului, cu 
calități ideologice și poli
tico-morale ridicate, cu c 
inaltă cultură a muncii.

■ V1ENA. - La Centrul 
din Viena al O.N.U. s-au 
deschis miercuri lucrările 
celei de-a 18-a sesiuni a 
Consiliului Dezvoltării In
dustriale, organism perma
nent al Organizației Națiu
nilor Unite pentru Dezvolta
re Industrială (O.N.U.D.I.), 
din care fac parte 45 de 
state, printre care și Româ
nia.

■ KHARTUM. - Pre
ședintele Sudanului, Gaafar 
Nimeiri, a procedat la o 
remaniere ministerială, in
formează, potrivit agenției 
Reuter. o declarație ofi
cială dată publicității la 
Khartum. Se precizează că 
au fost schimbați titularii 
ministerelor de interne, ex
terne, informațiilor, sănătă
ții, muncii și comerțului.
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MOSCOVA 2 (Agerpres). 
— in Piața Roșie din 
Moscova s-a desfășurat tra
diționala demonstrație de 
1 Mai a oamenilor muncii 
din Capitala Uniunii So
vietice. în tribuna centrală 
a mausoleului „V. I. Le
nin- se aflau K. U. Cer- 
nenko, secretar general al 
CC. al P.C.U.S., pre
ședintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., 
alți conducători de partid 
și de stat sovietici.

Prin fața tribunelor 
trecut reprezentanți ai 
lectivelor de oameni 
muncii din unitățile 
nomice, din instituțiile de 
știință, cultură și artă din 
Moscova și din împrejurimi.

Demonstrații 
consacrate 
au as-ut loc 
republicilor

au 
co- 

ai 
eco-

similare 
zilei de 1 Mai 
și in capitalele 
unionale.

★
BEIJING 2 (Agerpres). — 

Ziua de 1 Mai a fost săr
bătorită la Beijing printr-o 
adunare populară desfășu
rată la Palatul Culturii, la 
care au participat peste 
50O->u de oameni ai mun
cii — relatează agenția 
China Nouă.

★
SOFIA 2 (Agerpres). — 

O amplă manifestație con
sacrată zilei de 1 Mai a 
avut loc în Piața „9 Sep
tembrie* din Sofia. în tri
buna oficială se aflau 
Todor Jivkov, secretar ge
neral al C. C. al P. C. 
Bulgar, pi-eședintele Con
siliului de Stat al R.P. Bul
garia. alți conducători de 
partid și de stat.

★
PRAGA 2 (Agerpres). — 

în capitala R. S. Ceho
slovace a avut loc o de
monstrație a oamenilor 
muncii, transmite agenția 
CTK. In tribuna oficială

se aflau Gustav Husak, 
secretar general al C. C. 
al P.C. din Cehoslovacia, 
președintele 
slovace, alți 
partid și de

I
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R. S. Ceho- 
conducători de 
stat.
★

BERLIN 2 (Agerpres). — 
La Berlin a avut loc o > 
demonstrație a oamenilor I 
muncii din capitala R. D. J 
Germane, transmite agenția | 
ADN. în tribuna oficială 
au fost prezenți Erich Ho
necker, secretar general al 
C.C. al PB.U.G., pre
ședintele Consiliului de 
Stat, alți conducători de 
partid și de stat ai R.D.G.

BUDAPESTA 2 (Ager-4 
preș). — Cu ocazia zilei * 
de 1 Mai, la Budapesta a 
avut loc demonstrația oa
menilor muncii din capi
tala R. P. Ungare. în tri
buna oficială au fost pre
zenți Janos Kadar, prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U., 
alți conducători de partid 
și de stat ai R.P. Ungare, 
transmite agenția MTI.

★
VARȘOVIA 2 (Agerpres). 

— Cu prilejul zilei de 
1 Mai, la Varșovia a avut 
loc o demonstrație a oa
menilor muncii din capitala 
R. P. Polone, transmite a- 
genția PAP. 
oficială 
Wojciech Jaruzelski, prim- 
secretar 
P.M.U.P., președintele Con
siliului de Miniștri, alți 
conducători de partid și 
stat ai R. P. Polone.

★
PARIS 2 (Agerpres).

Ziua solidarității interna
ționale a oamenilor muncii 
a fost marcată în Franța 
prin ample acțiuni consa
crate luptei pentru elimi
narea pericolului de răz
boi, pentru pace și demo
crație.

In tribuna 
au fost prezenți

al C. C. al

de

Coordonate ale politicii externe românești
Pentru o zonă liberă de arme nucleare în Balcani

„Acordăm o mare însemnătate dezvoltării colabo
rării în Balcani și transformării acestei regiuni in care 
trăim într-o zonă fără arme nucleare, fără baze mili
tare străine*1.

NICOLAE CEAUȘESCU

Noi medalii gimnasticii devenej

I*
I

l

I*
I
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DANIELA SILIVAȘ — 
campioană europeană de ju
nioare la bîrnă.

La Rimini, în Italia, s-au 
încheiat Campionatele euro
pene de gimnastică ale 
junioarelor și juniorilor. Con- 
tinuind tradiția bunelor 
comportări la această com
petiție, tinerele gimnaste

românce au cucerit locuri | 
fruntașe,

In concursul special pe i
aparate, tînăra gimnastă 1

J
î

I

deveană
(C.S.Ș.

Daniela Silivaș 
Cetate - Școala 

generală nr. 7) s-a impus 
la bîrnă, cucerind, cu 19,800 
puncte, titlul de campioană 
europeană, fiind urmată 
de sovietica Natalia Fro
lova și cehoslovaca Elena 
Drevjona, ambele cu cfte 
19,650 puncte.

Daniela Silivaș a mai ț 
cucerit ți două medalii de 
bronz — la paralele și sol, 
iar în clasamentul Indi
vidual compus s-a clasat 
pe locul 4, cu 38,800 puncte, 
la 5 sutimi de cîștigătoare 
(sovieticele Elena Zabrodi
na șl Margarita Baraksa- 
nova — ambele cu cîte

Pe locul 3 s-a
Natalia Frolova

39,300 p). 
clasat 
(39,050 p).

î

Rezultatele și marcato- • POLITEHNICA IAȘI 
— F.C. ARGEȘ 2—1 (1—0). 
Au înscris: Paveliuc (din 
lovitură de la 11 m) și Ser- 
tov, respectiv Voicu.

Ieri, în divizia A
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DINAMO — JIUL PE
TROȘANI 6—2 (3—0).
Golurile au fost marcate 
de Dragnea (2), Augustin, 
Iamandi, Custov, Nem- 
țeanu, respectiv Băluță și 
Varga (din lovitură de la 
11 m).

• RAPID — UNIVER
SITATEA CRAIOVA 0—0.

• F.C. BAIA MARE — 
STEAUA 1—0 (0—0). Uni
cul gol al partidei a fost 
înscris de Tulba.

• PETROLUL PLOIEȘTI 
— CHIMIA RM. VÎLCEA 
2—0 (0—0). Autorii golu
rilor : Catinca și Călin.

• C. S. TlRGOVIȘTE — 
SPORTUL STUDENȚESC 
1—5 (0—3). Golurile oas
peților au fost marcate de 
Munteanu II (2), 
(2) și Hagi, 
gazdelor 
Agiu.

Coraș 
iar punctul 

a fost înscris de

OLT — F.C.
ORADEA 4—1

Autorii golurilor :

• F.C.
BIHOR
(2—0).
State (2), Minea, Radu II
(din lovitură de la 11 m), 
respectiv Bumbescu (în 
propria poartă).

Recentele vizite de prie
tenie pe care tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președinte
le Republicii Socialiste 
România, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
le-a întreprins în R. P. Bul
garia și în R.S.F. Iugoslavia 
au reconfirmat pe plan 
european și internațional 
dorința României de a în
treține legături de caldă 
prietenie și bună vecinătate 
cu țările balcanice nu nu
mai în direcția promovării 
relațiilor bilaterale, ci și a 
îmbunătățirii relațiilor pe 
plan internațional. în con
cepția României socialiste, 
a -președintelui său, buna 
vecinătate constituie, unul 
dintre factorii fundamentali 
ai promovării unor relații 
internaționale pașnice, de 
colaborare și cooperare, 
Rce.iânia promovează o po
litică de bună vecinătate 
cu toate statele din regiu
ne, prin extinderea, diversi
ficarea și adincirea legă
turilor pe multiple planuri 
cu aceste țări și popoare, 
prin realizarea în comun 
a unor obiective economi
ce. explorarea și exploata
rea unor resurse naturale

in zona de frontieră. In pe
rioada 1965—1983, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a 
avut peste 60 de întilniri 
cu șefi de stat sau de 
guvern din statele balcani
ce, momente de excepțio
nală importanță pentru în
tărirea și consolidarea re
lațiilor de bună vecinăta
te dintre aceste țări.

in concepția țării noas
tre, cooperarea și securi
tatea în Balcani sint două 
laturi complementare ale 
unui proces care trebuie 
să se dezvolte treptat. Ca 
țară europeană, situată in 
regiunea Balcanilor, Româ
nia acordă o importanță 
deosebită creării unei zo
ne denuclearizate în aceas
tă regiune pornind de la 
ideea că numai intr-un 
climat de pace pot fi clă
dite raporturi de bună ve
cinătate, poate fi promova
tă colaborarea rodnică, re- 
ciproc-avantajoasă. invă- 
țind din experiența trecu
tului, cind relațiile dintre 
țările balcanice au generat 
conflicte dintre cele mai 
tragice nu numai pentru 
popoarele respective, ci și 
ale Europei și ale lumii 
întregi, România acordă 
prioritate denuclearizării

Balcanilor, instituirii in a- 
ceastă zonă a unui climat 
de înțelegere și bună veci
nătate.

in ultimii ani, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a avut 
frecvente întilniri și a pur
tat un dialog rodnic cu 
conducătorii Bulgariei, Iugo
slaviei, Greciei și TurcieL 
Extinderea colaborării din
tre țările din Balcani, 
transformarea regiunii noas
tre într-o zonă liberă de 
arme nucleare și de baze 
străine rep-ezintă o parte 
integrantă a procesului de 
edificare a securității și de 
dezvoltare a cooperării în 
Europa, o contribuție con
cretă a transpunerii în via
ță a prevederilor Actului 
final de la Helsinki, in a- 
ceastă pe-spectivă apare 
și mai evidentă însemnăta
tea propunerii avansate 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu privind pregăti
rea și organizarea unei 
întilniri la nivel înalt a 
statelor din regiune, care 
să examineze aspecte vi- 
zînd efectuarea de noi pași 
în direcția depășirii unor 
probleme existente, a coo
perării pe multiple planuri, 
a transformării Balcanilor 
intr-o zonă lipsită de arme 
nuclea re.

Un moment important al 
relațiilor dintre statele bal
canice l-a constituit Confe
rința țărilor balcanice la 
nivel de experți, desfășu-

rată la Atena în lunile ia
nuarie și februarie. Așa 
cum a relevat delegația 
română la această confe
rință. la Atena s-au pus 
bazele unui dialog politic 
aprofundat intre statele 
regiunii, 
transformarea 
intr-o 
bună 
arme 
li tare 
Principiile
România in toate împreju
rările ar urma să stea și 
la baza evoluției multilate
rale a conlucrării inter- 
balcanice. Intr-un asemenea 
cadru se inscrie, după 
opinia țării noastre, și ne
cesitatea soluționării poli
tice exclusiv pe cole paș
nică a problemelor care 
mai există între unele 
state balcanice. Propune
rile României ca următoa
rea reuniune a Conferinței 
țărilor balcanice la nivel 
de experți să aibă loc la 
București, în cursul acestui 
an, constituie incâ o măr
turie a atenției deosebite 
pe care tara noastră o 
acordă problematicii cola
borării interbalcanice și, 
totodată, a recunoașterii 
rolului României, a contri
buției tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la promovarea 
păcii, conlucrării și bunei 
vecinătăți intre popoarele 
balcanice.

intre 
menit să asigure 

Balcanilor 
zonă de pace și 

vecinătate, lipsită de 
nucleare, de baze mi- 
și de trupe străine, 

susținute de

F. G.

I
• DUNĂREA C.S.U. — 

CORVINUL HUNEDOARA 
3—1 (1—0). Punctele au fost 
realizate de Hanghiuc (2) 
și Antohi, respectiv Radu 
Gheorghe.

• A.S.A. TG. MUREȘ
— S.C. BACĂU 3—1 (3—1). 
Punctele au fost realizate 
de Boloni (2, unul din lo
vitură de la 11 m), și Bo- 
tezan, respectiv Mihuț. "

CLASAMENTUL
1. Steaua 31 19 4 8 54-22 42
2. Dinamo 28 16 9 3 58-28 41
3. Univ. Craiova 32 16 7 9 51-26 39
4. Sportul studențesc 32 16 6 10 52-38 38
5. F. C. Argeș 31 17 3 11 40-28 37
6. S. C. Bacău 32 15 4 13 34-42 34
7. F. C. Bihor 32 13 6 13 46-42 32
8. Politehnica lași 32 11 10 11 30-34 32
9. Chimia Rm. Vîlcea 32 13 6 13 38-47 32

10. F.C. Olt 31 10 11 10 35-23 31
11. F.C. Corvinul 32 12 7 13 44-41 31
12. Jiul Petroșani 32 12 7 13 30-41 31
13. Rapid București 32 9 10 13 27-32 28
14. F.C. Baia Mare 32 11 6 15 35-56 28
15. A.S.A. Tg. Mureș 31 11 5 15 30-41 27
16. Dunărea C.S.U. Galați 32 8 10 14 29-37 26
17. Petrolul Ploiești 32 9 7 16 33-46 25
18. C. S. Tîrgoviște 32 4 6 22 24-66 14

ETAPA VIITOARE (5 mai) : S. C. Bacău - F. C. Corvi-
nul ; F. C. Argeș — Rapid ii F.C. Baia Mare — Jiul ;
Sportul 
viște î 
Steaua

studențesc — A.S.A. ; Univ. Craiova — C.S. Tîrgo- 
F. C. Bihor — Dinamo ! Chimia — F.C. Olt ;

— Dunărea C.S.U. ; Poli, lași — Petrolul.

MICA PUBLICITATE
DECES un foarte bun coleg de 

muncă
• Colectivul Secției e- TOMA GHEORGHE

lectrice din C. S. Hune- și transmite sincere con»
doara aduce un ultim doleanțe familiei îndolia-
omagiu celui ce a fost te.
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