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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

LA PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL AL OAMENILOR MUNCII

Vibrant îndemn la activitate susținută, 
eficientă in toate sectoarele 

economiei naționale
Larg forum al democrației 

noastre socialiste revoluționa
re, Consiliul Național al Oa
menilor Muncii a analizat in 
recenta sa plenară, ale că
rei lucrări s-au desfășurat 
sub președinția secretarului 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceausescu, 
modul cum s-a realizat pla
nul pe primele patru luni a- 
le anului și a adoptat mă
suri corespunzătoare privind 
îmbunătățirea muncii, înfăp
tuirea ia un nivel tot mai 
inait a Programului partidu
lui de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvolta
te, de ridicare a bunăstării 
materiale și spirituale a po
porului.

in ampla sa cuvintare de 
o impresionantă cunoaștere 
a fenomenelor și realităților 
economiei noastre naționale, 
în corelație dialectică, direc
tă cu evenimentele economi
ce și politice pe plan mon
dial, secretarul general al 
partidului nostru, președinte
le Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a apre
ciat strădaniile clasei noas
tre muncitoare și realizările 
deosebite obținute în prime
le patru luni ale anului cu
rent, care marchează creș
teri apreciabile raportate la 
perioada similară a lui 1983. 
In același timp au fost for
mulate critici îndreptățite la

odresa co--ducerilor unor mi
ni ste-e și întreprinderi, unor 
organizații de partid pentru 
modul defectuos in care au 
organizat și condus activita
tea concretă de producție ți 
care au venit adesea cu jus
tificări față de unele neajun
suri, in loc să ia măsuri ime
diate. la fața locului, privind 
soluționarea problemelor, a- 
sigurareo tuturor condițiilor 
de îndeplinire a prevederilor 
de pian.

Apreciind câ dispunem de 
o economie puternică, dotată 
cu utilaje, mașini și instala
ții moderne, de înaltă pro
ductivitate, că in fiecare în
treprindere, centrală și mi
nister există condiții pentru 
realizarea în întregime a pre
vederilor de plan, secretarul 
general al partidului a su
bliniat direcțiile principale în 
care trebuie să se acționeze 
pentru a se înfăptui sarci
nile economice care ne stau 
in față în acest semestru, în 
întregul an.

Astfel, întreaga răspunde
re va trebui acordată înde
plinirii ritmice a planului pro
ducției fizice și, pe această 
bază a planului producției 
marfă, în condițiile reducerii 
continue a cheltuielilor de 
producție, îndeosebi a celor 
materiale, in acest context 
va trebui să se acționeze cu 
toată hotări-rea pentru dez
voltarea bazei energetice și

04 materii prime, pentru re
ducerea consumurilor, pentru 
recuperarea ți refolosirea 
surselor de ene'gie, a mate
rialelor, pieselor și suban- 
somblelor.

Subliniind că in toate a- 
ceste probleme ale econo
miei noastre naționale s-au 
adoptat programe speciale ți 
norme de consum concrete, 
secretarul general al parti
dului a arătat că este nece- 

măsuri tehni- 
toate 

sectoarele pentru realizarea 
a

sar să se ia 
co-orgonizatorice ia

prevederilor programelor, 
normelor stabilite.

Un accent deosebit va 
bui să se pună pe mai 
na organizare a producției 
și a muncii. In acest sens, 
secretarul general al parti
dului sublinia necesitatea 
concentrării și specializării 
producției, reducerea numă
rului excesiv de colaboratori 
și realizarea în condiții mai 
bune a produselor. Acest 
proces trebuie încheiat în 
următoarele 2—3 luni, în toa
te ramurile și sectoarele de 
producție. Este necesar, de 
asemenea, să 
cu mai multă 
tru asimilarea 
riale, a noilor 
ansamble, 
sub nici un motiv, creșterea 
suplimentară a importurilor

tre- 
bu-

se acționeze 
hotărîre pen- 
noilor mate- 

piese și sub- 
neadmițindu-se.

(Continuare in pag. a 2-a)

împreuna cu tovarașa 
Elena Ceaușescu,

în Republica Islamică Pakistan
Sovarășul Nicolae 

Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, 
a plecat, luni dimineața, 
împreună cu tovarășa Elena 
Geaușescu, intr-o vizită o- 
ficială de prietenie în Re
publica Islamică Pakistan, 
la invitația președintelui 
acestei țări, general Mo
hammad Zia-ul Haq.

Șeful statului român este 
însoțit în această vizită de 
tovarășii Gheorghe Oprea, 
prim viceprim-ministru al 
guvernului. Ion M. Nico
lae, viceprim-ministru al 
guvernului. Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor exter
ne, de alte persoane ofi
ciale.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați, 
la plecare, de tovarășul 
Constantin Dăscălescu. de 
alți tovarăși din conduce
rea de partid și de stat.

Ceremonia plecării a a- 
vut loc pe aeroportul Oto- 
peni, împodobit sărbătoreș
te.

Pe aeroport se aflau nu
meroși bucureșteni, care 
i-au aplaudat îndelung pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, le-au urat un 
călduros „Drum bun !“ și 
deplin succes tn această 
nouă și importantă solie 
de pace, colaborare și în
țelegere internațională.

La scara avionului, un 
grup de pionieri a oferjt 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu frumoase 
buchete de flori.

La ora 9,00, aeronava 
prezidențială a decolat, în- 
dreptîndu-se spre Islama
bad.

• Angajare politică și 
răspundere în revi
gorarea artei auten
tice

PRIORITATEA HR. 1 ÎH AGRICULTURĂ

IRIGAREA CULTURILOR
CU RĂSPUNDERE 

sporita faja de 
SOARTA RECOLTEI

în vederea contracarării 
efectelor negative ale sece
tei, duminică au funcționat 
din plin aspersoarele exis
tente la C.A.P. Simeria, Bă
cia, Hațeg și Batiz. Coo
peratorii Adrian Totoi și 
Nicolae Cristea, prezenți 
zi de zi la datorie asigură 
udarea culturilor de legu
me și cartofi la C.A.P. Si
meria. La C.A.P. Băcia, cu 
mijloacele de care dispune 
unitatea, se poate iriga o 
suprafață de 100 hectare o- 
cupată cu plante cfe nutreț, 
legume și pajiști naturale. 
Pînă acum s-au efectuat 
udări pe 15 ha legume, 12

Una din sarcinile de mare răspundere ce revin 
in aceste zile organizațiilor de parțid de Ia sate și 
conducerilor unităților agricole este mobilizarea tutu
ror forțelor și mijloacelor pentru irigarea culturilor. 
In acest scop trebuie folosite toate resursele de apă. 
asigurind ca apa să ajungă la plante cu ajutorul mo- 
topompelor și electropompelor, a roților grădinarului, 
prin irigarea Pe brazde, intervenind totodată cu stro
pitorile, gălețile și cănile in scopul completării defi
citului de umiditate din sol. Este necesar ca toate 
amenajările de irigații să funcționeze ziua și noaptea, 
fără întrerupere, iar cooperatorii să participe la lu
crările ce vizează utilizarea fiecărui curs de apă pen
tru udarea culturilor. Prezenți duminică in unele uni
tăți agricole, iată ce au consemnat reporterii ziarului 
nostru privind modul cum se acționează la irigații.

PRIMIRE CĂLDUROASĂ LA ISLAMABAD
Președintele Republicii 

Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
Împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a sosit, luni, 7 
mai, în Pakistan, Intr-o vi
zită oficială de prietenie în 
această țară, 
președintelui 
Islamice Pakistan, general 
Mohammad Zia-ul Haq.

Ceremonia sosirii a avut 
loc pe aeroportul din Isla
mabad — capitala Pakista
nului —, unde au fost ar
borate drapelele de stat ale 
României și Pakistanului. 
Pe frontispiciul aerogării 
se aflau pancarte avînd 
înscrise, calde urări de bun 
venit adresate înalților oas
peți români.

Este ora 18,00, ora loca
lă. Aeronava prezidențială 
aterizează. La scara avio
nului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sîrit salutați cu 
deosebită căldură de pre
ședintele Republicii Isla
mice Pakistan, general 
Zia-ul Haq, și de doamna 
Zia-ul Haq. ' Cei doi con
ducători de stat și-au strîns 
mîinile cu putere, s-au îm- 

exprimîndu-și 
satisfacția de a 
pe pămînt pa-

la invitația 
Republicii

brățișat, 
bucuria și 
se revedea 
kistanez.

Un grup de copii au a- 
ferit înalților soli ai popo
rului român frumoase bu
chete de flori.

O gardă militară, forma
tă din ostași ai forțelor te
restre, maritime și aeriene, 
a prezentat onorul.

Au fost intonate imnu
rile de stat ale României 
și Pakistanului.

în semn de salut au fost 
trase 21 de salve de arti
lerie.
Președintele Nicolae 

Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu și generalul 
Zia-ul Haq au trecut în re
vistă garda de onoare.

în semn de înaltă c'nstî- 
re, zeci de tineri pakista
nezi au format un adevă
rat culoar viu, presărînd 
petale de flori în calea to
varășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Numeroși pakistanezi a- 
flați pe aeroport au făcut 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu o primire deo
sebit de călduroasă. Cei 
prezenți au aplaudat cu 
prietenie, au fluturat ste- 
gulețe române și pakista
neze, eșarfe multicolore,

(Continuare in pag. a 4-a)

ÎNTÎLNIRE PROTOCOLARĂ
Luni după-amiază, pre

ședintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu s-au 
întîlnit cu președintele Re
publicii Islamice Pakistan, 
general Mohammad Zia-ul

Haq și doamna Zia-ul Haq.
Întîlnirea s-a desfășurat 

sub semnul stimei și înțe
legerii reciproce, care ca
racterizează dialogul la cel 
mai înalt nivel româno-pa- 
kistanez, relațiile dintre 
cele două țări și popoare.

Partidul Comunist

ha lucernă și 5 ha mazăre, 
cooperatorii Andrei Toma, 
Kiss Emeric, Naia Ludovic, 
Gavrilă Barb și Ion Morar

dovedind răspundere spo
rită pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce le revin. Pen
tru udarea pășunii se fo

losesc cu bune rezultate 
două roți ale grădinarului, 
alte două urmînd să fie 
puse în funcțiune în timpul 
cel mai scurt.

Prezentă duminică la 
grădina de legume a C.A.P.. 
tovarășa Maria Medrea, 
secretarul Comitetului oră
șenesc de partid Hațeg, 
ne-a spus că aici s-au luat 
măsuri ca udarea culturi
lor să se facă fără între
rupere, ziua și noaptea, pe 
bază de grafic. Președinte
le unității, Axente Vițio- 
nescu. cooperatorul Sabin 
Neiconi și mecanicul Ma
rius Mihăescu de la S.M.A.

NICOLAE TiRCOB 
MIRCEA LEPÂDATU

C.A.P. Căstău. Aici apa pc terenurile plantate cu cartofi 
se asigură prin irigare prin brazde. în imagine cooperato
rii Aurel Filipeseu și Constantin Soficanu- deschid calea 
apei printre biloanele de cartofi.

(Continuare in pag. a 2-a)

Cu ajutorul celor două roți ale grădinarului aflate in 
funcțiune la C.A.P. Băcia se face udarea pășunii.

Român—forța politică 
conducătoare a întregii 

noastre societăți
rirea necontenită a indepen
denței și suveranității țării*'.

Intr-o perioadă relativ 
scurtă România a parcurs 
mai multe etape : instau
rarea puterii democrat- 
populare, cucerirea întregii 
puteri economice și politi- 

- ce de către clasa munci
toare in alianță cu țărăni
mea muncitoare, lichidarea 
claselor exploatatoare, în
făptuirea sarcinilor revolu
ției socialiste, desfășurarea 
cu succes a operei de edi
ficare a orînduirii socialiste 
și trecerea la construirea 
societății socialiste multila
teral dezvoltate.

Succesele remarcabile ob
ținute de poporul nostru în 
dezvoltarea forțelor de pro
ducție, în făurirea unei e- 
conomii moderne, in creș
terea avuției' naționale a 
patriei au transformat Ro- 

' mânia într-un stat indus- 
trial-agrar, cu o industrie 

' modernă în continuă dez- 
1 voltare și cu o agricultură 

socialistă în plin proces de 
1 dezvoltare și modernizare 
' cu un nivel de civilizație tot 

mai ridicat. „Pentru a da o 
> imagine acestor mari schim

bări - releva tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la adu
narea festivă consacrată a- 

i niversării a 65 de ani de la 
făurirea statului național

So'bătorim. astăzi, ziua 
partidului. O sărbătorim cu 
venerație și devotament ma
nifest, in anul cind întrea
ga noastră națiune se pre
gătește să aniverseze patru 
decenii de la vi.ctoria revo
luției de eliberare socială 
și națională, in anul in ca
re are loc cel de al XIII- 
lea Congres al Partidului 
Comunist Român.

Fericita inmănunchere a 
unor astfel de evenimente 
are forța evocatoare nu nu
mai a cîtorva momente e- 
pocale din viața și lupta 
partidului și poporului nos
tru, ci și de a releva rolul 
conducător al partidului în 
perspectiva făuririi societă
ții socialiste și comuniste 
in România. Referindu-se la 
aceasta, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia :

„Partidul Comunist Ro
mân reprezintă forța poli
tică conducătoare a între
gii noastre societăți. El și-a 
cucerit încrederea și dra
gostea maselor populare, a 
poporului, ca rezultat al 
slujirii fără preget a inte
reselor oamenilor muncii, 
ale întregii națiuni, al apli
cării ferme în viață a prin
cipiilor socialiste, al preo
cupării neabătute pentru 
ridicarea continuă a nivelu
lui de trai material și spi
ritual al poporului și intă- (Continuare în pag. a 2-a)
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Partidul Comunist Român - 
forța politică conducătoare
a întregii noastre societăți
(Urmare din pag. 1)

unitar român — voi mențio
na numai că producția in
dustrială a țârii este in 
prezent de peste 50 de ori 
mai mare, iar producția a- 
gricolă de circa 3,5 ori moi 
mare decit in 1938. S-au 
dezvoltat puternic știința, 
invățămintul, cultura, fac
tori fundamentali ai civili
zației socialiste*.

A devenit unanim recu
noscut că din întreaga e- 
pocâ constructivă, cordusă 
de partid, perioada cea 
mai fertilă o formează cei 
aproape 19 ani, de cind in 
fruntea partidului se află to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
comunistul ale cărui trăsă
turi revoluționare și patrio
tice au determinat un flux 
continuu de transformări 
fără precedent.

Programul partidului, de 
făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate 
și de înaintare spre comu
nism reprezintă o sinteză 
multidimensională a unei 
bogate experiențe sociale 
cîștigată de partid, precum 
și fundamentarea unor o- 
biective generale care, prin 
complexitatea lor, pun in 
fața partidului necesitatea

favitidut
Partidul e drumul acesta din zi 
cu flăcări înalte, străjer peste vreme, 
zidirea rămasă din mîinile noastre 
și roșul curat in drapel și in steme.

In brazda întoarsă, însemn de belșug 
Partidul e zid și zid sintem noi 
clădim veșnicie pe boabe de gnu 
cetăți de lumină și oameni eroi.

Partidul e Omul cu nume de țară 
la poarta spre mîine, ochiul deschis, 
din palme lumină rotind porumbei, 
în pacea de mai cuvîntul s-a scris.

Partidul e drumul acesta din zi 
și țara întreagă se știe în EI, 
e pasul făcut mai mult și mai bine 
și cîntecul muncii arzînd sub drapel.

ULIANA PETRUS

(Urmare din pag. 1)

asigură buna funcționare a 
aspersoarelor. In noua li
vadă înființată în primă
vară pe 20 de ha se aduce 
apa eu cisterna și este pu
să cu gălețile la pomi, ac
țiune la care participă nu
meroși cooperatori și elevi.

Pe cooperatorul Gheor- 
ghe Ocolișan l-am întîlnit 
lingă agregatul de udare 
ce funcționa în cultura de 
trifoi a C.A.P. Batiz. El ne 
spunea că a început uda

C.A.P. Beriu. In grădina de legume a cooperativei apa îm
prăștiată de aspersoare cade peste culturile de ceapă, loan 
Cosor, președintele unității, dovedindu-se priceput și la mon
tarea instalațiilor de irigat.

ridicării pe o treaptă supe
rioară a rolului seu condu
cător. într-o perspectivă 
imediată România trebuie 
să realizeze trecerea la 
stadiul de țară mediu dez
voltata, înfăptuirea noii ca
lități în toate dome-iile. 
Din această perspectivă, 
partidul îți supune fo'mele 
muncii de organizare ți 
conduce-e u*e pe'~c*e*te 
perfec&cncri. subordeain- 
du-le statornic transpunerii 
in viață o orieatorilcr adop
tate.

Anrve so'ea o 63 de ani 
de Io crearea Partiduiui 
Comunist Rcmcn reo'ez -ia 
pentru toți oameni munci 
din județul Huaedcc-a — 
mineri, sîderwgiști. censîruc- 
tori. ene-getraeni. h*croto-i 
ai ogocrelor ți de pe ta
ri mul culturii — un solemn 
moment de angajore comu
nistă pentru o lupta cu de
plină respcnscblitcte revo
luționara. sub conducerea 
partidului, pentru -ealizo- 
rea. zi de zi. fo.nă de lună, 
a sarcinilor de plen — așa 
cum sublinia sec-eto-ul ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Io 
recenta ple-oră a Consi
liului Național ol Oome-;- 
lor Muncii.

IRIGAREA CULTURILOR
tul la orele 4,30 și nu-1 
întrerupe pînă noaptea. La 
mutarea ’ țevilor ii ajută 
cooperatorii Petru Mărconi, 
Petru Lamnec și Ștefan 
Lup. La această unitate se 
impun insă măsuri hotărî- 
te pentru ca și cele două 
roți ale grădinarului să fie 
puse grabnic în funcțiune.

Pe pășunea din Băcia a

(Urmare din pag. 1}

față de prevederile planului. 
Pentru realizarea acestei sar
cini trebuie să se ia toate 
măsurile pentru concentrarea 
forțelor cercetării, precum și 
pentru realizarea în întregi
me a necesarului de mate
riale, piese și subansamble 
deja asimilate.

O atenție specială trebuie 
acordată realizării ritmului de 
creștere a productivității mun
cii de peste 8 la sută. După 
4 luni din acest on, realiză
rile privind crește-eo produc
tivității n-uncii tint foarte 
mid ți de aceea trebuie să 
se t-eacă ta acțiuni hotări- 
te. in fieca-e unitate, pen
tru -ealizo'eo prevederilor ce 
p'c- în acest domeniu.

Referindu-se ta necesitatea 
trecerii mei ferme Io aplica
rea in toate sectoarele a a- 
ccrdului global, secetorul 
gene'ol al oariidului subți
ata că principiile noi de re
tribuție trebuie înțelese co 
un factor importe -4 pentru o 
~ou‘so-a buna orgonizo-e

Pe agenda zilnică de lucru — calitatea, 
diversificarea și eficiența producției

Din activitatea vastA. 
cocnpiexă și iotensâ a în- 
tevprinderii <fe producție 
industrială pentru cooiCrac- 
lii căi fente Dev a ne asa 
oprit la o secție cu mar*
pondere in azțgrenajui uni
tății — secția »o
energetică. ctxtdnsă de in
ginerul Ioc-, Caăcv

— In cotahonnp cv 
le unități rrmotsîor din 
Iași. Reșița, șâ

late (fin cadrul centratei 
noastre — spanea GSxecr- 
ghe Stanciu. șefei atelie
rului coastrnrțS mrta&ce. 
— execvkftm sdbnnsnrefiteăe 
pentru fortuna BULA. mi- 
crohidrocrae-mtori <te cife- 
rite tipuri $î rnA-îTEa, 
cin: ți tarbuete FO—125 
și FO—toate pentru mi- 
crniudmcentratete <te pe riu- 
rite interioare ate tărti. De 
asemenea, avem in curs de 

ciate pentru vagoane te 
dozatoare de transportat 
piatră. Oamenii iși dau 
tot interesul sfefî izsdepii- 
nească sarvinite. să gospo
dărească metaiuL să con
fere eficiență Întregii ac
tivități. Ar putea fi amin
tiți, pentru hărnicia și 
conștiinciozitatea in mun
că. Ionel Bocan. Romulus 
Mateș, Angbel Moca. Vio
rel Marinescu. Cornel Pui
că. Ioan Pintea.

,-am ga~it pe 
Dumitru Vladi- 
raoncitonil Aloi- 

care suprave-

1.E.L1P.  
mecanicul 
mir și pe 
se Flori a 
gbeau mersul celor 32 de 
aspersoare montate pe trei 
coloane de udare.

1S FRUNTE
CU PREȘEDINTELE

în grădina de legume a 
C.A.P. Beriu aspersoarele 
funcționau din plin. La 
motopompă erau racordate 
două aripi de ploaie, sufi
ciente pentru a asigura 
buna udare a suprafeței de 
4 ha cultivată cu ceapă. La 
datorie se aflau loan Co- 
sor, președintele cooperati
vei, cooperatorii loan 
Teacoi, Nicolae Dan și loan 
Dur, care supravegheau 
bunul mers al instalațiilor 
și montau aspersoarele. 
„Noi sintem schimbul I — 
releva președintele —, du- 
pă-amiază ne vor înlocui 
șeful de fermă și coope
ratorii Cornel Paraschiv și 
Iosif Popa. Am avut neca
zuri cu motopompă, dar a- 
cum am pus-o la punct, și 
funcționează bine. Așa vom 
merge și în continuare, de
oarece am organizat acti
vitatea de udare a cultu

Vibrant îndemn 
la activitate susținuta

și activitate in toate unități
le. creșterea spiritului de 
răspundere, de ordine și dis
ciplină. In același timp tre
buie să se acționeze cu mai 
multă hotărire pentru reali
zarea in cele moi bune con
diții a măsurilor de creștere 
moi puternică a eficienței e- 
conomice.

Arăți-d că o atenție deo
sebită trebuie acordată in
vestițiilor, secretarul general 
al partidului sublinia necesi
tatea punerii in producție o 
noilor capacități și realiză- 
rii in toate unitățile aflate 
in funcțiune a pa'Ometrilor 
proiectat'. In acest an va 
trebui să se rea .zeze in în- 
regime programul de inves
tiții. indusrv punerile in func
țiune. î-deosebi în sectorul 
minier ți e^'gebe

De asemenea, vo t-ebui să 
se oco-de i-rea ga atenție

O activitate susținută, ca
litativă ți eficientă desfă- 
-oard -a cutectivwl ateiîe- 
rutai nrvtacrăcî mecanic*. 
Aici. după mm menționa 
Rnr-nhx 1 v.vltii șeful 3- 
•- îjerclui. se realizează di
ferite piese de schimb

•_ r.tru uJUxrasiioane, auto- 
gredere, fadrome. suporți- 
cootacți pentru locomotive

I P.I.C.C.

Diesel și electrice — care 
„•-ă nu de mult se im
portau —. unele repere 

ateu turbinele FO—125 
FO— » . au fost asi.m-

■nenți pentru pompele de 
injecție și venJte pentru 
motoarele Diesel, precum și 
unele matrițe de injecție 
pentru stimulatorii de 2,4 
și 7 Amperi. Tot in cadrul 
acestui atelier, dotat cu 
-ivxșiai-unelte de inaltă pro
ductivitate, se repară pom
pe hidraulice cu - paieti 
pentru utilaje terasiere, 
ciocane de abataj CA-14 
și perforatoare P-58, se 
execută plăci de cale. Me
seriași cu o bună pregă
tire profesională, pasionați 
de meseria lor. ca Teodor 
Ba au. Cornel Olea. Ilie 
Puiuț. Radu Istrate, Petru 
Rai și alț'i sini animatorii 

rilor in schimburi, stabi
lind, prin grafic, oamenii 
care vor supraveghea in- 
stalațiUe*.

LA CARTOFI
UDARE PRIN BRAZDE

C.AP. Căstău nu are în 
dotare nici motopompe, nici 
electropompe cu care să e- 
fectueze udarea terenurilor. 
Dar asta nu i-a împiedicat 
pe cei de aici să-și asigu
re irigarea culturilor. Au 
adus apa prin conductă, de 
la o sursă de pe raza co
munei, pînă la terenul cul
tivat cu cartofi, realizînd 
irigarea acestuia prin braz
de. Duminică s-a muncit la 
udări toată ziua. Coopera
torii Aurel Filipescu și 
Constantin Soficanu, cu 
sapele, asigurau buna cir
culație a apei printre bi- 
loane, inginerul șef al coo
perativei, Doru Bibolaru, 
aducea conductele de alu
miniu și le monta, avînd 
în același timp, grijă ca 
apa să nu se piardă de-a 
lungul coloanei. Ei au pri
mit ajutor și de la Nico
lae Crăciun, inginerul șef 
al G.U.A.S.G. Orăștie. 

desfășurării în bune condi- 
țiuni o activității de comerț 
exterior. în lunile mai și iu
nie să se realizeze toate sar- 
dnile de export prevăzute 
pentru semestrul întîi și chiar 
să se realizeze depășiri în 
unele sectoare. Acționînd 
pent'u c-eșterea producției 
de export, trebuie să se ia 
măsuri severe in scopul re
ducerii mai accentuate a im
porturilor, astfel incit acestea 
să nu depășească, sub nici 
un motiv, prevederile planului.

Secreta-ul general ol parti
dului s-a referit, de aseme
nea. pe larg la necesitateo 
ridicării continue a calității 
produselor ți a nivelului teh- 
r'c al p-oducției. la măsurile 
ce t-ebuie luate pent-u creș
terea nivelului pregătirii pro
fesionale ți tehnice a oame
nilor muncii.

O porte însemnată o cu-

In trecerii socialiste, obțin 
continua importante dz pă
șiri de plan.

Am trecut prin sectoa
rele celor două ateliere. 
Lasă o bună impresie cu
rățenia, organizarea lucru
lui, gospodărirea metalului. 
„Lucrăm în acord global 
și nu ne este indiferent 
dacă ne realizăm planul 
sau nu, dacă facem produ-

F. DEVA

se de calitate ori avem 
reclamații de la beneficiari, 
sublinia maistrul Iosif A- 
xram. Oamenii lucrează 
cu atenție și am cam eli
minat reclamațiile pentru 
calitate". . „De asemenea, 
ne îngrijim să economisim 
fiecare bucată de metal", 
releva șeful de echipă 
Romolus Mates, din același 
atelier. „Sigur, activita
tea noastră este in con
tinuă extindere, diversi
ficare, modernizare, men
ționa maistrul loan Grecu, 
meseriaș de bază în acest 
atelier. Acum avem în asi
milare unele tipuri de sape 
de foraj .și matrițe de acu
mulatori pentru aparatele 
de emisie-recepție**.

— De fapt, sarcinile spo
rite ce se pun azi în fața 
întregii economii naționa

O INIȚIATIV A BUNĂ

Lângă complexul de vite 
al AJiX Beriu se întinde 
o suprafață de 20 de ha se
mănată cu lucerna. S-a dez
voltat frumos, dar din cau
za secetei există pericolul 
compromiterii culturii. S-a 
acționat energic pentru a 
se asigura apa necesară. O 
electropompă de la evacu
area dejecțiilor din graj
duri a fost montată pe 
cursul de apă din preajmă 

A.B.i. Beriu.. Electricianul Alexandru Hebedean asigură 
buna funcționare a electropompei ce împinge apa spre la
nurile de iuccrnă.

Timpul 
azi, 8 ma 
va fi în 
cu cerul 
ros după 
lat se voi 
de ploaie 
cărcări eli 
sufla rhoc 
ficări terr 
km/h din 
Temperați 
fi cuprins 
de grade, 
între 8^i 
1’OlOg 
cenco).

vîntării este consacrată ne
cesității îmbunătățirii în con
tinuare a activității consilii
lor oamenilor muncii, a adu
nărilor generale, creșterii ro
lului organelor colective de 
conducere la toate nivelurile. 
In același timp a fost subli
niată cerința întăririi rolului 
conducător al partidului în 
toate domeniile, în întreaga 
viață economico-socială.

Aprecierile pozitive cît și 
crîticile formulate de secre
tarul general al partidului în 
această importantă cuvînta- 
re sînt proprii și colectivelor 
de oameni ai muncii din ju
dețul nostru. în dezbaterile 
care vor avea loc la diferite 
niveluri, în toate unitățile e- 
conomice, trebuie scoase în 
evidență, deschis, în spiritul 
democrației noastre socialiste 
revoluționare, atît realizările, 
cît și lipsurile și trebuie a- 
doptate măsuri concrete care 
să ducă la lichidarea nea
junsurilor și la desfășurarea 
unei activități rodnice pentru 
realizarea planului pe acest 
semestru, pe întregul an.

15,00 Telex
15,40 Univ
IC,06 Agro: 

țelest
16.20 Desei
16.30 Inehi 

lui.
20,00 Telej 

lor>
20.20 Actus 

mie
20,35 Socia 

știini;
20,50 Omaj
21.15 Teatr 

litate 
de C

22.15 Telej 
lor)

22.30 închi 
lui.

le, îndeosebi în privința 
reducerii importurilor de 
anumite utilaje, instalații, 
piese de schimb și realiza
rea lor prin eforturi pro
prii de acțiune și inteligen
ță creatoare, ne angajează 
puternic și pe noi — con
sideră loan Cordoș. Iar 
pînă acum rezultatele sînt 
bune. Punem în continua
re accent pe diversificarea 
producției, pe ridicarea ni
velului tehnic și calitativ 
al produselor, pe crește
rea eficienței întregii ac
tivități. De la începutul 
anului am economisit cir
ca 150 tone de metal '— 
prin refolosirea căzăturilor 
—, iar prin recondiționa- 
rea unor piese de schimb 
și subansamble avem eco
nomii de peste un milion 
lei valută convertibilă. în
tregul colectiv al secției 
mecano-energetice din ca
drul I.P.I.C.C.F. Deva este 
hotărît ca în cinstea mari
lor evenimente ale anului 
— aniversarea a 40 de ani 
de la eliberarea patriei și 
Congresul al XIII-lea al 
partidului — să-și amplifi
ce preocupările și efortu
rile în muncă, să obțină 
noi realizări pe linia cali
tății, diversificării și efi
cienței producției.

DUMITRU GHEONEA

BUCURI 
dioprograi 
Ea ordine 
tură, ; 7,00 
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gram de i 
diogâzeta 
Sfatul me 
letin de șl 
noastră; 1 
dio ; 18,
* Revista 
radio; 19, i 
mâții, mu 
jurnal; 2
mîntului 
sugestia c 
într-o oră 
muzicale; 
stop muz!

și pusă în funcțiune. Toto
dată, s-a asigurat serviciu 
permanent la operațiile de 
udare. Duminică la datorie 
s-au aflat electricienii Ale
xandru Hebedean șj Arvințe 
Alexe, care au asigurat bu
na funcționare a electro- 
pompei, muncitorii Gheor- 
ghe Oproiu și Vașile Alio- 
nescu, la aspersoare. în
treaga activitate era con
dusă de inginerul Ilie Fi- 
ridon, șeful secției de me
canizare 6 — complex Be
riu. S-a muncit cu tragere 
de inimă și răspundere, ast
fel că toată ziua ploaia ar
tificială a căzut fără opri
re pe tarlaua cu lucerna.
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Angajare politică și răspundere 
in revigorarea artei autentice

Schimbul de experiență 
organizat de Secția de 
propagandă a Coțnitetului 
județean de partid și Co
mitetul județean de cultu
ră și educație socialista, a 
beneficiat, duminică, de o 
acțiune practică remarcabi
lă. Participanții — secretari 
adjuncți cu probleme de 
propagandă ai comitetelor 
comunale de partid din ju
deț (și, totodată, directori 
ai căminelor culturale) — 
au avut astfel prilejul să 
cunoască modalități și for
me de conlucrare â facto-, 
rilor educativi în realiza
rea unor manifestări poli
tico-educative și artistice.

Manifestarea propriu-zi- 
să s-a desfășurat la Blă
jeni, dar popasurile, de pe 
traseu, la căminele cultu
rale din Luncoiu de Sus, 
Zdrapți și Mihăileni au pre
fațat fericit schimbul de 
experiență. Expoziția de 
țesături organizată la Că
minul cultural din Luncoiu 
de Sus, modalitățile reale 
de integrare a așezăminte
lor de cultură de pe raza 
acestei comune în cerințele 
autogospodăririi și autofi
nanțării, forme de antre
nare a tinerilor din satul 
Zdrapți la viața spirituală 
a comunei Crișcior, au fost 
niomente care au prilejuit 
utile dezbateri între oas
peți și gazde — Elena Plic, 
Maria Boldura, Rodica Doi

Tulnicăresele din Blăjeni, laureate ale Festivalului național „Cintarea României", au 
deschis emoționant faza pe comună a ștafetei „Căutătorii de comori".

Foto NICOLAE GHEORGHIU

ZIUA MONDIALĂ A CRUCII ROȘII
„Prin umanitate, spre pace" Manifestări

E Desfășurate sub semnul 
I profundului umanism ce
f caracterizează politica
I Partidului Comunist Ko
i’ mân, al grijii constante ce
F se acordă în țara noastră
I ocrotirii sănătății poporu-
L lui, manifestările care au.
F precedat Ziua mondială a
|: Crucii Roșii — care în acest
I se sărbătorește sub ge-
j: nericui „Prin umanitate,
I; spre pace" — au relevat
I; cu pregnanță politica de
p pace a partidului și sta

tului nostru, contribuția
L deosebită a tovarășului

Nicolae Ceausescu, secre- 
r tarul general al partidului,
: președintele Republicii, la

[e soluționarea- pe calea tra-
i- tativelor a problemelor
b complexe ale lumii con-

: temporane, la, dezarmare
)• și apărarea păcii.

Diversele acțiuni — a- 
dunări, urmate de filme 
educați v-sa»itare, concur
suri gen „Cine știe, răs- 
punde“, „Crosul sănătății", 
expoziții și vitrine cu 

,u cartea educativ-sanitară,
a desene pe asfalt și 'expozi-
A ția de insigne pe tema :
£ „Crucea Roșie și pacea“ —.
!e au antrenat un mare nu-
i- măr de membri ai comite-
? telor municipale, orășenești
io și comunale, ai comisiilor
c. de Cruce - Roșie, membre
Ș" ale cursurilor de surori de
ie Cruce Roșie din Deva, 11^-
>- nedoara, Petroșani, Vulcan,
'■'WPetrila și Geoagiu, tineri 

din unitățile economice,
• din institutele de învăță- 

ca, Nicolae Crăciun, Mar
gareta Vela, Nastasia Bo- 
boia.

Satul Blăjeni s-a pregă
tit onorabil pentru a-și pri
mi oaspeții, întîmpinîndu-i 
în haină de aleasă sărbă
toare. . Pentru că schimbul 
de experiență, organizat 
aici, a coincis cu deschide-

SCHIMB DE 
EXPERIENȚA

rea celei de-a Vl-a ediții 
a festivalului cultural-edu- 
eativ „La izvorul Grisului" 
și cu faza pe comună a 
ștafetei folclorice „Căută
torii de comori". Ceea ce 
a întreprins, duminică în
treprinderea cinematografi
că județeană a răspuns cu 
succes cerințelor unui fruc
tuos schimb de experien
ță. Procesul cinematografic 
realizat pe marginea filmu
lui „Ilustrate cu flori de 
cîmp" a fost o impresio
nantă pledoarie în favoa
rea politicii demografice a 
partidului și statului nos
tru. Completul de judeca
tă, martorii — procuror 
Tiberiu Medianu. avocați 
Mărioara Rozor, Sorin Cris
tian, Liviu Vancea, Dorin 
Oană și prof. Emeric Ho- 
rovitz -— au realizat un 
proces cu reale valori edu

mînt superior, școli, cămi
ne de nefamiliști.

în perioada premergătoa- - 
re acestui eveniment — 
care se sărbătorește asîazi 
— comitetele și comisiile 
de Cruce Roșie, organele 
sanitare și-au intensificat 
activitatea pentru mai 
buna pregătire a cursuri
lor de instruire a popu
lației în probleme de prim- 
ajutor, pentru creșterea 
sporului natural al popu
lației, pentru igienizarea și 
salubrizarea localităților 
din județ.

Cu prilejul manifestări
lor prilejuite de Ziua mon 
dială a' Crucii Roșii s-a 
evidențiat totodată cu 
pregnanță inestimabila va
loare a indicațiilor și orien
tărilor date de secretarul 
general ăl partidului la 
plenara lărgită a Consiliu
lui Sanitar Superior, care 
s-au constituit intr-un am
plu program de activitate 
pentru corpul medical, 
menit să contribuie la îm
bunătățirea indicatorilor 
demografici, la creșterea 
sporului natural al popu
lației, la perfecționarea 
continuă a activității dedi
cate. ocrotirii mamei și 
copilului, pentru asigura
rea viitorului națiunii noas
tre, prin creșterea unui 
tineret sănătos și viguros.

ELENA RAD, 
președintele Comitetului de 
Cruce Roșie al județului 

Hunedoara 

cative pentru sutele de 
participant, iar ștafeta fol
clorică ce a urmat a de
monstrat, pe parcursul 
multor ore, adevăratele co
mori artistice ale blăjene- 
nilor. Chemările tulnicăre- 
selor — de două ori lau
reate cu loculi pe țară 
au deschis, inspirat, suita 
de cîntec, joc și vers a for
mațiilor din satele comu
nei, relevîndu-lc vitalita
tea, frumusețea și mesajul. 
De ia montajul literar-mu- 
zical „Sub gorunii de la 
Țebea", de la virtuoasa 
suită de țarine a formației 
de dansuri, la călușeri și 
fluierași, taraf, grup vocal, 
momente de satiră și umor 
sau salba de soliști Delia 
Petrui, Liliana Răpcău, Li
viu Bulzan, Dorel Benea. 
Titi Almășan, Voichița Vîr- 
dea. Dania Raț, Cristina 
Andraș, fiecare moment ar
tistic a demonstrat dragos
tea căutătorilor de comori 
de la Blăjeni pentru arta 
autentică cu adine mesaj 
patriotic. O dragoste care 
pentru Nicolae Raț, Corne
lia Marta, Cornel Miheț, 
Candin Jurca, Nicolae Ro
șu, Emil Leahu, Liviu Bul
zan și pentru oamenii din 
fruntea comunei înseamnă 
muncă neobosită, angajare 
politică, responsabilă, în 
nobila activitate de forma
re a omului nou.

LUCIA LICIU

sanitar-educative
Luni, la Deva, la sediul 

Direcției județene de poștă 
și telecomunicații, a avut 
loc adunarea festivă în
chinată Zilei mondiale a 
Crucii Roșii eu tema „Ini
țiativele României, ale pre
ședintelui țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind 
dezarmarea și pacea".

Celor mai merituoși ac
tiviști ai Crucii Roșii, 
care s-au remarcat in ac
tivitatea de instruire a 
populației pentru a acorda 
primul ajutor," li s-au în- 
mînat diplome și insigne.

★
„Crosul sănătății - șj con

cursul de biciclete și trici
clete a întrunit la start 
șoimii -patriei din grădi
nițele și căminele de copii 
din municipiul Hunedoara. 
Copiii au desenat și colo
rat pe asfalt imagini sin
cronizate cu gîndurile lor 
curate de pace.

★
Sub genericul „Crucea 

Roșie și pacea", s-a organi
zat Ia librăria „Gheorghe 
Lazăr" din Deva o expozi
ție de insigne. Au expus 
plachete colecționarii Mihai 
Vizeși, Petru Vlad, Nicolae 
Șerban, Mihai Sorescu, 
Ionel Ganea, Titu Pavel 
Sorescu, Iulius Gyenge și 
Dorel IIus, membri ai 
cercului de numismatică al 
casei' municipale ■' de cul
tură.

*«

MINERUL GHELARI - 
MINERUL MOLDOVA 

NOUĂ 4-2 (1-2)

Jocul a început cu atacuri 
chiar din primele minute, 
dar Badea a tras în bară, 
iar Neag peste poarta goa
lă. După încă două ratări 
(în min. 8 — Badea și min. 
9 — Neag), oaspeții, în
min. 12, la o greșeală a 
fundașilor ghelăreni, în
scriu prin Fârcășescu : 1—0. 
Tribuna amuțește în min. 
22, cînd Melenovici șutea- 
ză foarte puternic. Roman 
atinge mingea, dar nu o 
poate opri și 0—2. La acest 
scor, gazdele nu se descu
rajează, insistă și vetera
nul echipei, Ganțolea, cu 
o lovitură de cap reduce 
scorul : 1—2.

Schimbările în formația 
gazdă schimbă fața jocu
lui : atacuri susținute, în
cheiate cu lovituri de colț. 
La una din acestea, în 
min. 55, Prună execută și 
Badea, cu capul, înscrie: 
2—2. în min. 64, Nanos 
este faultat în careul mic 
și Prună transformă : 3—2. 
Gazdele mai au două bare, 
in min. 66 — Badea și 70
— Mora. In min. 75, la fru
moasa combinație între 
Prună și Ganțolea. ultimul 
înscrie ; 4—2.

O victorie meritată, la 
care au contribuit în mod 
deosebit Badea, Popa, 
Gyengye. Ganțolea și 
Prună.

Minerul Ghelari: Roman
— Cornea, Chiripuci, Dra- 
gomir (Nanos), Badea, 
Gyengye, Mora, Ganțolea, 
Nacu (Prună), Popa,. Neag.

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

DACIA ORĂȘTIE - 
MECANICA ORĂȘTIE 

3-3 (3-1)

Derbiul local al celor 
două divizionare C a pri
lejuit un frumos specta
col fotbalistic. Pe un timp 
excesiv de cald spectato
rii,, care au umplut tribu
nele pînă la refuz, au asis
tat la un joc deschis, cu 
faze frumoase la ambele 
porți. Pînă în min. 10 echi
pele s-au tatonat, invitîn- 
du-se reciproc la atac. în 
min. 10, Cistean, la o fază 
care nu prevestea nimic, 
a șutat năprasnic de la 
peste 22 m, sus la vinclu, 

DIVIZIA B 3
Rezultate: Minerul Cavnie — • „U“ CluJ-

Napoca 0—1 ; U.T. AraS — C.F.R. Caransebeș 
2—0; Ind. sîrmei C. T. — Armătura Zalău 2—0; 
Steaua C.F.R. Cluj-N. — Rapid Arad 2—1 ; 
Metalurgistul Cugir — C.F.R. Timișoara 4—1 ; 
Minerul Motru — Minerul Lupeni 3—1 ; Poli. 
Timișoara — Olimpia S. Mare 2—0; Gloria Re
șița — Aurul Brad. 1—0 ; Someșul S. Mare — 
C.S.M. Reșița 0—2.

DIVIZIA C8
Rezultate : Minerul Anina — Minerul știința 

Vulcan 2—0; U.M. Timișoara — Constructorul 
Timiș 4—1 ; Metalul Bocșa — Victoria -Călan 
1—0 ; Metalul O. Roșu — Mureșul Explorări 
Deva 3—1 ; Minerul Ghelari — Minerul Mold. 
Nouă 4—2 ; Mineru-l Ora vița — Minerul Paro- 
șeni 3—0 ; Dacia — Mecanica Orăștie 3—3 ; 
Minerul Aninoasa — Minerul Cer-cj 0—0.

CLASAMENTUL
1. Poli. Timiș. 27 19 3 5 72-21 41
2. „U" Cluj-N. 27 19 1 7 55-19 39
3. C.S.M. Reșița 27 17 1 9 45-23 35
4—5. Aurul Brad 27 13 3 11 38-35 29
4-5. U.T. Arad 27 13 3 11 37-34 29
6. Armătura Zalău 27 13 3 11 35-36 29
7. Olimpia S.M. 27 13 1 13 47-36 27
8. Ind. sîrmei C.T. 27 13 1 13 32-35 27
9. Min. Cavnie 27 12 2 13 40-33 26

10. Minerul Motru 27 12 2 13 31-38 26
11. C.F.R. Timiș. 27 12 1 14 47-50 25
12. Minerul Lupeni 27 10 5 12 31-35 25
13. Gloria Reșița 27 11 3 13 25-33 25
14. Metal. Cugir 27 10 4 13 33-48 24
15. C.F.R. C-sebeș 27 io, 2 15 22-57 22
16. Steaua C.F.R. 27 10 2 15 35-40 20
17. Someșul S.M. 27 10 0 17 25-44 20
18. Rapid Arad 27 5 5 17 23-57 15

Etapa viitoare: C.F.R. Caransebeș — Ind. 
sîrriiei C.T.; C.F.R. Timiș. — Someșul S.M. ; 
C.S.M. Reșița — Poli. Timiș. ; Rapid — Mine
rul Motru ; Aurul — Min. Cavnie ; Armătura 
Zalău — U.T. Arad; Min. Lupeni — Steaua 
C.F.R.: „U“. Cluj-N. — Met. Cugir; Olimpia
Satu Mare — Gloria Reșița.

CLASAMENTUL

1. Mureșul Expl. 22 13 5 3 39-19 31
2. Minerul Anina 23 113 9 35-35 25
3. U.M. Timișoara 23 11.2 10 45-29 24
4. Min. M. Nouă 23 12 0*11 33-31 24
5, .Min. Paroșeni 23 10 4 9 30-33 24
6. Dacia Orăștie 23 9 5 9 47-35 23
7. Minerul Certej 23 10 3 10 38—33 23
8. Victoria Călan 23 10 3 W 28-25 23
9. Metalul O. Roșu 23 11 0 12 3.1-30 22

10. Minerul Oravița 23 10 21l' 28-37 22
11. Min. Ghelari 23 9 4 10 25-38 22
Î2. Metalul • Bocșa 23 9 S .1 27-24 21
13. Coh.str, Timiș. 22 9 3 10 35-40 21
14. Mec. Orăștie 23 10 1 12 32-4'0 21
15. Min. Șt. Vulcan 23 9 3 11 29-37 21
16. Min. Aninoasa 23 7 5 11 17-31 19

Etapa viitoare.: Minerul M. Xou.d — Minerul 
Aninoasa ; Minerul Paroșenî — Minerul. Cer- 
tej ; Minerul Șt. Vulcan — Dacia Orăștie ; 
Victoria Călan — Minerul Oravița ; Mecanica 
Orăștie — Metalul O. Roșu •; ^Minerul Ghelari 
— U.M. Timișoara ; Mureșul Expio» eri £>ey’a — 
Minerul Anina ; Construct. Timiș. — Metalul 
Bocșa.

în dreapta portarului Si- 
mion : 1—0 pentru Meca
nica. Acest gol a venit 
ca un duș rece pe toro
peala atmosferică, trezind 
echipa Dacia Ia atac. Ca 
urmare, în min. 15 Ureche 
a înscris din centrarea lui 
Bumbu : 1—1. în min. 18, 
Chirocet a șutat foarte 
puternic de la distanță, 
milimetric pe lingă bară, 
în minutul următor Boroș, 
urcat în atac, a adus for
mația gazdă în avantaj : 
2—1 pentru Dacia. Cu nu
mai patru minute înainte 
de pauză, la o lovitură li
beră lateral dreaptă, exe
cutată înalt, Sorin Popa a 
majorat scorul: 3—1.

După pauză, oaspeții par 
mai proaspeți și atacă mai 
mult, în timp ce gazdele, 
mulțumite de avantajul de 
pe tabela de marcaj sînt 
surprinse de două ori: în 
min. 46. cînd Dănăiață a 
redus din handicap și în 
min. 52. cînd Lucian Po
pescu a restabilit egalita
tea : 3—3.

A condus foarte bine 
I. Dărăban (Cisnădie).

Dacia : Simion —. Petaru 
(Pîndărelu), Moga (Barta), 
Stredie, Ureche, Boroș, 
Albu, Strîmbeanu, Bumbu, 
S. Popa. Oniga.

Mecanica : Horvath — 
Szatmari, Sterie, Bodea, 
Chirocet. Vîrțan, Gherga 
(Curteanu), Cistean, Dănă
iață, L. Popescu, Oprescu. 
(Iacob Siminie, corespon
dent).

MIINE, MECIUL 
RESTANTA ÎN DIVIZIA 

C : MUREȘUL 
EXPLORĂRI DEVA — 

CONSTRUCTORUL 
TIMIȘOARA

Meciul restanță din divizia 
C, seria a 8-a, dintre echipe
le Mureșul Explorări Deva și 
Constructorul Timișoara a fost 
reprogramat pentru miine, 
miercuri, 9 .mai, de la orele 
17,00, pe stadionul „Cetate" 
din Deva. . ,

Constructorul 
Hunedoara - 

Textila Zalău 19-21
Spectatorii prezent i du

minică dimineața în tri
bunele terenului „Con
structorul" au plecat deza
măgiți de slaba prestație 
a echipei favorite, în der
biul etapei. Textilistele au 
venit la Hunedoara cu 
gîndul obținerii celor două 
puncte, necesare pentru 
promovarea în prima di
vizie. Au jucat bine, fo

„CUPA 
ÎNVĂȚĂMÎNTULUr
în zilele de 5 și 6 mal 

a.c., la Deva a avut loc 
etapa județeană a „Cupei 
învățămîntului", ediția 1984. 
la care au participat 125 
de sportivi ’din unitățile 
de învățămînt din județ.

Organizatorii (Consiliul 
județean al sindicatelor. 
Inspectoratul județean șco
lar și Consiliul județean 
pentru educație fizică și 
sport), împreună eu publi
cul spectator au avut satis
facția de a asista la între
ceri viu disputate, în spe
cial la volei băieți, unde 
au participat 6 echipe (nu
măr sporit față de edițiile 
anterioare). S-au evidențiat 
în mod deosebit echipele 
de volei din Petroșani, Hu
nedoara, Deva, Hațeg, pre
cum și participanții la în
trecerile de șah, tenis de 
cîmp și tenis de masă din 
Deva, Hunedoara, Petro
șani și Vața. O prezență 
bună în concurs au avut 
și sportivii din Orăștie și 
Simeria.

Cî.știgătoiii locului I la 
etapa județeană, m drept 
de participare la etapa zo
nală, care va avea loc în 
zilele de 19—29 mai\ a.c. 
Ia Deva, sintr următorii — 
Volei : echipa sindicatului 
învățămînt din municipiul 
Petroșani — la masculin; 
echipa sindicatului învăță
mînt Hunedoara — la fe
minin ; Șah : 1. Cornelia 
Igna (Deva); 2. Tiron Bu- 
diu (Deva); Tenis de masă:
1. Silvia Sas (Hunedoara);
2. Rosenfeld Marius (Pe
troșani); Tenis de cîmp : 
1. Lidia Lucaci (Hunedoa
ra); 2. Tiberiu Mărginea- 
nu (Hunedoara).

Le dorim succes la eta
pa zonală.

losind contraatacul prin 
surprindere, iar în apărare 
au fost exacte, cîștigînd 
pe merit cu scorul de 
21—19 (12—11).

Localnicele, deși au ju
cat în viteză, cu acțiuni 
frumos încheiate, au pre
zentat o defensivă ușor 
de... „dezlînat", portarul 
Marcela Buitureanu fiind 
de multe ori doar... spec
tator.

Pentru gazde au înscris: 
Cristina Răcăuteanu (6), 
Tamara Neagoe (4), Lidia 
Cătană (3), Carmen Vrîn- 
ceanu (2), Elena Comun 
(2), Sofia Nieiofschi (2). 
(Ioan Vlad, corespondent).
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Vizita oficială de prietenie a tovarășului I

Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

Republica Islamică Pakistan
PRIMIRE CALDUROASÂ LA ISLAMABAD
(Urmare din pog. 1)

nianifestindu-și bucuria de 
a-i saluta ca oaspeți de 
vază pe pămîntul Pakista
nului. Pitorești grupuri ar
tistice au prezentat cin- 
tece și dansuri di n fo4ck>- 
rui local.

in această atmosferă, to
varășul Nicolae Ceausescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu. 
însoțiți de generalul Zia-ul 
Haq. de celelalte persoaoe 
oficiale române și pakista
neze au părăsit aeroportul, 
îndreptîndu-se spre reșe
dința ce le-a fost rezerva
tă în orașul Rawalpindi, si-

cadrul căreia a fost expri
mată satisfacția pentru vi
zita pe care șeful statului 
român o întreprinde in Pa
kistan. pentru noul dialog

la nivel înalt româno-pa- 
kistanez menit a da noi 
impulsuri colaborării prie
tenești dintre cele două 
țări.

itâ

— • —

DINEU OFICIAL

în legătură cu încheierea unui tratat 
cu privire la nefolosirea reciprocă a forței 
militare și menținerea de relații pașnice 

între statele participante la Tratatul de la 
Varșovia și statele membre ale Tratatului 

Atlanticului de Nord

în scopul promovării ini
țiativei conținute în Decla
rația politică adoptată la 
Praga, la 5 ianuarie 1983, 
la Consfătuirea Comitetului 
Politic Consultativ al sta
telor participante la Trata
tul de la Varșovia, de a 
se încheia un Tratat cu 
privire la nefolosirea re
ciprocă a forței militare și 
menținerea 
nice între 
pante la 
Varșovia și 
ale NATO,
publicii Populare Ungare,

de relații paș- 
statele partici- 
Tratatul de la 
statele membre
M A E. al Re-

potrivit înțelegerii real: ra
te. a inmînat la 7 mai 1964 
reprezentanților diploma
tici ai Belgiei. Canadei. Da
nemarcei. Republicii Elene. 
F ranței. R F. Germania. 
Islandei, Italiei. Luxembur
gului. Marii Britanii. Nor
vegiei. Olandei. Republicii 
Portugheze. Spaniei. State
lor Unite ale Americii și 
Turciei un apei conținind 
chemarea de a se trece la 
consultări multilaterale 
pentru examinarea proble
melor legate de măsuri 
practice privind încheierea 
tratatului respectiv.

Conferință de presă

Tovarășul Nicolae 
Ceau-escu. pres«-dintele Re
publicii Socialiste Româ
nia. și tovarășa Elena 
Ceaușescu au participat, 
luni la dineul oficial oferit 
in onoarea lor de preșe
dintele Republicii Islamice 
Pakistan. general Mo- 

Zia-ul Haq. și
doamna Zia-ul Haq

Participanții la dineu au 
salutat cu Înaltă considc-

ad

rație pe solii poporului ro
mân.

Președintele Mohammad 
Zia-ul Haq și președintele 
Nicolae Ceaușescu <»u ros
tit toasturi, care au fost 
urmărite cu deosebit inte
res de cei prezenți și su
bliniate în repetate rînduri 
cu aplauze.

Au fost intonate imnu
rile de stat ale României 
și Pakistanului.

_ • -

Comunicat privind convorbirile 
sovieto-poloneze

MOSCOVA 7 (Agerpres). 
■ La Moscova a fost dat 
lolârităt ti roraunicaUll
-ivind coa^orfMrile dintre

X. prvn- 
P.M.U-P

t e^nenko.
rral al c.

le 1
•tu im S«jpr>

-secretai! a
pre

de Minrș
e. care a

I.C. al
Prezi
cem al
Jaru-

11 CC. 
iintole 
Ari al 

făcut
JLS.S. In do-

Consiliului 
R P Polon 
o vizită in

• cument se arată că părțile 
s-au informat reciproc în 
legătură cu stadiul con
strucției comuniste și socia-

liste in cele două țări și au 
examinat aspecte ale co
laborării bilaterale, pre
cum și probleme de impor
tanță majoră ale situației 
internaționale.

Părțile consideră că evo
luția periculoasă a eveni
mentelor nu trebuie consi
derată ca ireversibilă. A 
fost exprimată convinge
rea că dialogul constructiv 
Est—Vest este necesar și 
posibil, reafirmi ndu-se ho- 
tărirea U.R.S.S. și Poloniei 
de a promova în continua
re o politică spre consoli
darea păcii și securității 
internaționale.

ncheierea lucrărilor celui de-al XX-lea congres 
al P.S.D.I

0 MOSCOVA - La uzi
nele constructoare de auto
mobile din Șumen a intrai 
in funcțiune o linie auto
mată pentru producția de 
tambur/ de frîne. Linia se 
compune din peste 730 de 
mașini-unelte automate și 
semiautomate, din care 
peste 40 cu comandă nu
merică. Printre ele se nu
mără și cițiva roboți care 
înlocuiesc oamenii în ope
rațiunile cele mai grele.

0 PRAGA — La uzina 
„Locomotivele electrice", 
din orașul cehoslovac Plzen, 
a fost creat prototipul noii 
locomotive electrice de mare 
putere „Skoda-70 E“, Proto
tipul este dotat cu ultimele 
cuceriri ale tehnicii în do-
* •

de Io
va per- 

su b stan-

meniul construcției 
comotiye, ceea ce 
mite să se reducă 
țial cheltuielile pentru trans
portul pe căile ferate și să 
se accelereze transportul 
mărfurilor.

0 BEIJING. — Prospec
țiunile desfășurate în ulti
mul timp in China au dus 
ia descoperirea unor noi 
și importante zăcăminte de 
fosfați și pirită. După cum 
relevă agenția China Nouă, 
rezervele de fosfați identifi
cate in provinciile Yunnan, 
Hubei și Sichuan totalizea
ză 200 milioane de tone, 
iar op le de pirită, aliate 
in Mangalia Interioară și 
in alte regiuni, depășesc 
200 milioane de tone.

» a

Meridiane
CASĂ—MUZEU

ta Gogolevo, fost Vasi- 
lievka, satul in care s-a 
născut marele scriitor rus 
N colai Gogol, s-a deschis 
Casa—muzeu a scriitorului, 
ia conacul părinților săi — 
relevă agenția TASS. Dis
trus în întregime in cursul 
celui de-al doilea război 
mondial, coreul a fost re
construit îmjtteună cu par
cul din jurul său după 
schițele de epocă și după 
descrierile sciitorului. Cele 
15 încăperi ale Casei—mu
zeu adăpostesc și o vastă 
colecție de exponate refe
ritoare la viața și activita
tea lui Gogol, între care 
ediții princeps din „Suflete 
moarte*, ,,Taras Bulba" etc.

rirea de vestigii privind e- 
xisten ța în aceas tă zonă a 
unui vechi oraș aparținînd 
sabinilor, rivalii Romei lui 
Romulus.

Vestigiile scoase la lumi
nă datează, potrivit specia
liștilor, din secolul VIII 
i.e.n. și sînt asemănătoare 
cu cele descoperite pe coli
na romană Palatin.

Arheologii au semnalat 
existența în acea epocă a 
unui mare ansamblu de lo
cuințe, cea mai interesan
tă descoperire fiind un fel 
de mare magazin, în incin
ta căruia se află și un a- 
telier. De asemenea,
fost descoperite obiecte de 
ceramică pictată, resturi de 
cereale, precum și oase de 
animale domestice.

Această descoperire con
firmă — pentru prima dată 
cu date arheologice con
crete — ceea ce re/offu 
scrierile istoricilor din anti
chitate.

au

ORAȘ VECHI

Săpăturile arheologice e- 
fectuate la Pas so Core se, 
in apropiere de Roma, au 
avut ca rezultat descope-

LUSAKA 7 (Agerpres). 
— Sam Nujoma, președin
tele Organizației Poporului 
din Africa 
(SWAPO), a 
cursul unei 
presă, că în 
vea loc
SWAPO și reprezentanți ai 
Guvernului sud-african pri
vind accesul la indepen
dență al Namibiei, terito
riu aflat sub ocupația ile-

de Sud-Vest 
anunțat, iu 

conferințe de 
curînd vor a-

negocieri între

■ PRAGA. — Cu prilejul 
împlinirii a 39 de ani de la 
eliberarea orașului Kromie- 
riz de sub ocupația fascis
tă, la casa de cultură din 
localitate, sub patronajul 
Comitetului orășenesc de 
partid, a fost organizată o 
adunare, la care a fost e- 
vocat eroismul ostașilor ro
mâni în luptele pentru eli
berarea Moraviei de Sud 
și s-a evidențiat evoluția 
ascendentă a relațiilor prie- 

1 tenești româno-cehoslovace. 
Primarul orașului și cei 

ț prezenți la adunare, îm- 
, preună cu un mare număr 
* de locuitori din Kromieriz

gală a Republicii Sud-Afri
cane, informează agențiile
France Presse. Reuter și 
AP. £1 a subliniat că 
gocierile ce vor avea 
la Lusaka vor avea ca
ză prevederile rezoluției 
435 a Consiliului de Secu
ritate. care stipulează des
fășurarea 
juste și 
Namibia.

“ONU.

ne- 
loc 
ba-

de alegeri libere, 
democratice in 

sub controlul

au participat apoi la cere
monia depunerii de coroa
ne de flori, de către Comi
tetul orășenesc de portid. 
Consiliul popular al orașu
lui și ambasada română la 
Monumentul eroilor români, 
situat în cerrtrul orașului.

I OSLO. - Partizanii pă
cii din Norvegia se pronun
ță impotriva amplasării in 
Europa a rachetelor nucle
are cu rază medie de ac
țiune, impotriva folosirii ar
mei nucleare pe pâmintul 
norvegian'și cheamă la ac
țiuni concrete în direcția 
creării unei zone denuclea- 
rizate în nordul Europei, se 
subliniază într-o declarație 
a Comitetului norvegian al 

dată publicității lapăcii, 
Oslo.

Declarația precizează că

ROMA 7 (Agerpres). — 
La Roma s-au încheiat lu- 
crăr le celui de-al XX-lea 
congres al Partidului So
cialist Democrat Italian.

In cursul dezbaterilor au 
intervenit numeroși dele
gați. care s-au pronunțat 
pentru adoptarea de către 
guvern a unei politici an- 
tiinflaționiste și de redu
cere a șomajului, pentru 
promovarea unei politici 
externe active de pace, ca
re să sprijine inițiativele 
vizind reluarea negocierilor 
sovieto-americane, oprirea 
cursei înarmărilor și stabi
lirea unui echilibru militar 
la nivel cit mai scăzut, 
pentru promovarea de că
tre toate statele a unei po-

litici Ic destindere, secu
ritate și pace în Europa și 
în lume. Totodată, ei au 
chemat la întărirea alian
ței și strîngerea relațiilor 
cu Partidul 
alte forțe 
italiene.

Delegații
ales noul Comitet Central 
i4 partidului. Giuseppe Sa- 
ragat a fost reales preșe
dinte, iar Pietro Longo — 
secretar general al P.S.D.I.

La lucrările celui de al 
XX-lea congres al P.S.D.I., 
Partidul Comunist Român 
a fost reprezentat de tova
rășul Miu Dobrescu, mem
bru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.G. 
al P.C.R.

Socialist și cu 
politice laice

la congres au

publicitate
VlNZARt

două ea- 
bioc 29,
26, tele-

m centrul campaniei elec
torale pentru alegerile par
lamentare care vor avea 
loc anul viitor in Norvegia 
trebuie să se situeze pro
bleme ale intensificării ac
țiunilor in sprijinul încetă
rii cursei înarmărilor nuclea-
re și pentru crearea unei
zone denuclearizate in Eu-
ropa de nord.

■ BRUXELLES. - După
cum relatează presa bel-
giană, citind surse oficiale, 
capacitatea de cumpărare 
a populației Belgiei a înre
gistrat o puternică scădere 
în 
la 
în 
la 
cu
ratele electrice de uz cas
nic cu 25 la sută, iar la

alimente, in medie, cu 
la sută.

■ SAN SALVADOR. 
Cea de-a doua rundă

20 1

• Vînd apartament 
mere. Deva, Dacia, 
scara C. apartament 
fon 28464. (672)

• Vînd casă. 
Horea, nr. 75, 
(631)
• Vînd Dacia 

bună. Deva, telefon 13480. (630)
• Vînd Dacia 1100. Deva,

strada Eminescu, bloc A, sca
ra I, apartament 6, după ore
le 16. (673)

• Vînd Dacia 1 300, neridica
tă. Hunedoara, telefon 11805, 
intre orele 8—21. (c. 6).

• Vînd Lada 1 500. Hunedoa
ra, strada Mureșului, nr. 2 A, 
bl. A1, apartament 31. (c. 1)

• Vînd Dacia 1 100, 
bună. Hunedoara, telefon 
după orele 17. (c. 4)

• Vînd drujbă import,

• Soția, fiicele și tatăl 
anunță cu adincă durere 
încetarea fulgerătoare din 
viată a celui care a fost 

ZAGĂICEANU EUGEN, 
de 45 ani.

Inmormintarea are loc as
tăzi. t mai, orele 15, la ci
mitirul din strada Entlnes- 
cu. Deva. (662)

nr.
Deva, 

telefon
strada

13578.

• Colectivul R.C.M. Deva 
regretă dispariția din via
ță ' ’ ' •

1 300. stare

stare 
16268,

a colegului
ZAGĂICEANU eugen 

(BEBE) 
transmite pe această ca- 
sincere condoleanțe fa-

și
le 
miliei îndoliate. (668)

• Colegului și prietenu
lui nostru BEBE, care pen
tru fiecare avea un cuvînt 
bun sau o vorbă de îm- 
bărbătare) un ultim oma
giu din partea lui Gigy.. 
Nelu și Silicu. (656) dț

a 
alegerilor prezidențiale din 
Salvador care a avut loc 
duminică s-a caracterizat 
prin apatie, scepticism ți 
indiferență, apreciază zia
riștii și observatorii prezenți 
la fața locului, citați de a- 
genția Prensa Latina.

Desfășurate în condițiile 
stării de urgență așa-zisele 
alegeri s-au soldat cu vic
toria democrat-creștinului 
Napoleon Duarte, care s-a 
proclamat președinte al ță-ultimii doi ani. Prețurile 

îmbrăcăminte au crescut 
această perioadă cu 15 
sută, la încălțăminte — 
10—11 la sută, la apa-

_ ... stare
peTfectă, piese schimb. Cosma 
Nistor. Hunedoara, telefon 
17483, după orele 16. (c. 5)

ANIVERSARE

• La mulți ani scumpilor 
noștri părinți. Stoica Angelica 
și Apostol din Govăjdla, le do
resc copiii, ginerele, nurorile și 
nepoții, (c. 3)

DECESE

• Soția Elena, fiica Mag
dalena, ginerele Corneliu, 
cuscrii Nicolae șl lullana 
mulțumesc pe această cale 
tuturor celor care în mo
mentele deosebit de grele 
cauzate de pierderea scum
pului lor

BĂDIȚĂ vintila 
le-au fost alături și l-au 
condus pe ultimul său 
drum. Amintirea Iul va ră- 
mîne veșnio în sufletele 
noastre. (658)

• Familia Bărțan anun
ță cu profundă durere în
cetarea din viață a celei ce 
a fost

BARȚAN irma-emma, 
în vfrsta dg._78 ani, soție, 
mamă și bunică devolair.

înhumarea are loc astăzi, 
8 mai a.o., orele 14, în ci
mitirul din Simeria. (666)
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