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Ploaia a fost bună, dar puțină

Toate forțele și mijloacele 
mobilizate în continuare la

IRIGAREA CULTURILOR!
In aceste zile prioritatea 

nr. 1 în agricultură con
tinuă să fie irigarea cul
turilor. De aceea este ne
cesar ca în toate unitățile 
agricole să se facă o largă 
mobilizare a forțelor pen
tru a asigura condiții ca 
apa să ajungă la plante, 
în care scop trebuie să f’e 
folosite toate resursele de 
apă și mijloacele de udare. 
Cum se acționează în ve
derea contracarării efecte
lor negative ale sece’ei ?

EXEMPLU BUN
DE URMAT

zile
nr. 3

<

De peste o lună de 
la ferma de legume 
a Asociației horticole De
va, condusă de ing. Nistor 
Giura. Dorin, continuă iri
garea culturilor, în raport 
de cerințele plantelor. Ca 
urmare, pînă acum' s-a 
aplicat prima udare pe 60 
de hectare, iar a doua 
udare, conform graficelor 
(Stabilite, ș-a făcut pe 20 
de hectare. Ieri, la această 
fermă s-au aflat în func
țiune cele două electro-

pompe și 6 aripi de udare, 
irigarea continuîncl la cea
pă, varză timpii, le și fie 
vară, căpșuni -'și conopidă. 
De buna funcționare .a 
instalațiilor - și de realiza
rea graficelor dg udare ,tșg. 
preocupă cu întreaga răs
pundere Nicolae Poenar și 
muncitorii din echipa de 
udători condusă de Matei 
Mircea. Șeful fermei ne-a 
relatat că paralel cu asi
gurarea apei necesare plan
telor, o atenție deosebită se 
acordă efectuării în cele 
mai bune condiții a lucră
rilor de întreținere. Pentru 
menținerea culturilor de 
legume în stare curată de 
buruieni, prima prașilă s-a 
făcut pe 50 de hectare 
ocupate cu ceapă verde și 
uscată, cu varză timpurie 
și de vară. în aceste zile 
este în curs de finalizare 
și cea de-a doua prașilă la 
ceapă, iar la căpșuni se va 
începe lucrarea respectivă. 
Firește — ne spunea in
terlocutorul — au fost și 
unele situații cînd s-au 
produs defecțiuni la insta-

elelațiile de irigare, dar 
au fost remediate opera
tiv, contracarând astfel 
efectul negativ al secetei 
asupra dezvoltării culturi
lor de legume.

MAI MULTA
OPERATIVITATE ȘI 

IMPLICARE DEPLINA »

Cooperativa agricolă din 
Tîmpa dispune, ca mijloa
ce de irigare, de trei 
A.P.T.-uri și două roți ale 
grădinarului. Cu mijloace
le și sursele de apă exis
tente se pot face udări 
— după cum ne-a spus in
ginera șefă a unității. 
Doina Vrăbiescu — pe 60 
hectare legume, 5 ha sfe
clă și o suprafață apre
ciabilă de pășuni. Pînă 
acum — ne-a precizat in
terlocutoarea — s-au făcut 
irigații pe 9 -ha. legume și 
2 ha pășune, ceea ce de
notă că acțiunea de udare 
a fost demarată cu întîr- 
ziere. De altfel ne-am con
vins de aceasta, deoarece

(Continuare in pag. a 3-a)

Vizita oficială de prietenie a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

împreună cu tovarășa 
. Elena Ceaușescu, 

în Republica Islamică Pakistan
CONVORBIRI OFICIALE

Marți, 8 mai, au început 
la Palatul Prezidențial din 
Rawalpindi convorbirile o- 
ficiale dintre președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și președintele 
Republicii Islamice Pakis
tan, general Mohammad 
Zia-ul Haq.

In cadrul convorbirii s-au 
examinat stadiul relațiilor 
româno-pakistaneze, pre
cum și modul cum se în
făptuiesc hotărârile și înțe
legerile convenite cu pri
lejul întâlnirilor anterioare 
dintre președinții celor 
două state.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele 
Zia-ul Haq au însărcinat 
pe miniștrii de resort să 
studieze, împreună, noi mo
dalități de amplificare și 
diversificare a colaborării 
și a cooperării în produc
ție, care să ducă, la creș
terea mai puternică a 
schimburilor economice pe 
baze reciproc avantajoase.

Cei doi conducători de 
stat au început, apoi, 
schimbul de vederi în pro
bleme internaționale ac
tuale.
Președintele Nicolae 

Ceaușescu a relevat că pro-

blema centrală a zilelor 
noastre o constituie opri
rea cursei înarmărilor, în 
primul rând a înarmărilor 
nucleare, asigurarea păcii 
în lume.

Analizîndu-se situația din 
diferite zone ale lumii, s-a 
evidențiat, ele comun acord, 
necesitatea rezolvării pe 
cale pașnică, prin tratati
ve a tuturor situațiilor con- 
flictuale și a problemelor 
litigioase dintre state, fără 
nici un amestec din afară, 
renunțîndu-se la folosirea 
forței sau la amenințarea

(Continuare în pag. a 4-o)

TITLULUI DE „DOCTOR ÎN ȘTIINȚECONFERIREA
HONORIS CAUSA“ AL UNIVERSITĂȚII DIN ISLAMABAD 

TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU

Universitatea din Islama
bad a conferit, marți du- 
pă-amiază, în cadrul unei 
ceremonii titlul de „Doctor 
în științe Honoris Causa" to
varășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, 
prim viceprim-ministru al 
guvernului, președintele 
Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie.

La sosirea în incinta pa
latului 
dresat 
venit . 
blicii
general Mohammad Zia-ul 
Haq, care este și rectorul 
universității, și alte perso
nalități științ-fice.

în calitatea sa de lector 
al Universității „Quaid i 
Azatn", președintele Mo‘- 
hammad Zia-ul Haq a re
levat privilegiul și cinstea 
deosebite pe care le are de 
a proclama, în spiritul a-

cestei hotărâri, decernarea 
înaltei distincții și a înmî- 
nat diploma de onoare, in
signa și roba academică.

In aplauzele întregii a- 
sistențe, tovarășa Elena 
Ceaușescu a primit însem
nele noului titlu academic, 
după care a fost invitată 
să "ia cuvântul.

La încheierea ceremoniei, 
tovarășa Elena Ceaușescu 
a primit felicitări cordiale 
din partea președintelui 
Mohammad Zia-ul Haq, a 
academicienilor și profeso
rilor universitari, a nume
roși cercetători din dome
niul chimiei, din alte do
menii științifice.

prezidențial au a- 
calde urări de bun 
președintele Repu- 
Islamice Pakistan.

iiHAimuir 
rcmteuiw
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ZIUA INDEPENDENȚEI DE STAT

FASCISMULUI

A ROMÂNIEI Șl A VICTORIEI ASUPRA

1945

i de recuperare a

IRIGAREA CULTURII DE TRIFOI LA C.A.P. BATIZ.

independenței
rîndul 
eveni- 
istoria

♦

La uzina de preparare a 
minereurilor Deva se acor
dă o importanță deosebită 
realizării sarcinilor fizice 
de plan, în condițiile creș
terii indicelui de recupe
rare a elementelor utile. în 
cele patru luni trecute din, 
an, aici au fost prelucrate 
peste prevederi mari canti
tăți de minereu cuprifer și 
complex, s-au obținut în
semnate depășiri la toate 
sortimentele de metale. De 
asemenea, preparatorii au 
reușit să respecte indica
torii de calitate, să se - în
cadreze în consumurile spe
cifice de materiale, cu une
le mici economii la reactivi, 
bile și energie.

— întregul nostru colec
tiv a fost și este puternic 
mobilizat pentru a finaliza 
corespunzător programul 
de revizii și reparații ale 
utilajelor și instalațiilor —

dintre morile cu bilei Ca 
urmare a intervențiilor fă
cute, a supravegherii aten
te în exploatare, am reușit 
să creștem indicele de uti
lizare a instalațiilor și u-

UN OBIECTIV PRIORITAR ÎN PREPARAREA 
MINEREURILOR

spunea ing. Horia Sîrbu, 
șeful coordonator al sec
ției. Pentru a ne încadra 
în cotele de energie repar
tizate, diminuate față de 
alte perioade, am executat 
în avans o reparație capi
tală (planificată pentru tri
mestrul al doilea) la una

tilajelor, jar pe acest fond 
să îmbunătățim randamen
tele de extracție a metale
lor în procesul de prepa
rare.

— Citind graficul reali
zărilor se observă că lună 
de lună randamentele de 
extracție au fost peste cele

planificate ; în acest an, la 
cupru, în medie, cu peste 
un procent, iar la zinc și 
plumb cu 4 pînă la 10 pro
cente. Concret, ce s-a în
treprins în această direc
ție, tovarășe Sîrbu ?

— Să facem o precizare. 
Pentru randamentele obți
nute în preparație merită 
laude atît minerii de la 
Deva, cît și cei de la Mun- 
cel, care au extras mine
reuri. de bună calitate. Nici 
noi însă n-am stat degea
ba. Creșterea 
coeficientului

neîncetată a 
de recupera-

l\
I
î

LIVIU BRAICA

(Continuare în pag. a 3-a)

Momente da referință in lupta 
poporului român pentru

Astăzi poporul roman săr
bătorește două evenimente 
de o deosebită însemnăta
te în istoria patriei : pro
clamarea Independenței de 
Stat de la 1877 și victoria 
din 1945 asupra fascismu
lui.

Cucerirea 
de stat se înscrie în. 
marilor sărbători și 
mente cruciale din 
unei țări, ---------

semnificînd 
dobîndirea 
unui act de 
identitate pe 
temeiul că- ---------
ruia ea se afirmă în familia 
statelor suverane. Poporul 
român a oferit, prin expe
riența sa, unul dintre cele 
mai elocvente modele isto
rice ale luptei pentru 
cucerirea și menținerea stă
rii de neatirnare statală, 
vorbindu-se, pe drept, des
pre vocația independenței 
la români. Lupta pentru 
independență se confundă 
cu însăși istoria existenței 
românilor ca popor, ea des- 
fășurindu-se de-a lungul 
veacurilor pe baza unor 
rațiuni de ordin social și 
național incontestabile și o 
energie și 
întru nimic 
vicisitudinile timpului.

Realitățile secolului XVIII 
au învederat neabătuta 
dorință de afirmare suvera
nă a românilor. Cronicarii, 
cărturarii, reprezentanții

9 MAI 1877
9 MAI

o consecvență 
atenuate de

Școlii Ardelene, iluminiștii 
în general, au demonstrat 
cu maturitate politică și 
științifică remarcabilă, con
știința originii, unității et
nice și naționale a româ
nilor.

Afirmarea voinței de in
dependență a românilor a 
constituit unul din temeiu
rile proliferării proiectelor 
internaționale de neatirnare 

a Principate
lor Române 
și ale recon
firmării auto
nomiei stata
le a acestora.

Pentru prima dată, în 1737, 
la Niemirov, a fost inclusă 
într-o conferință internațio
nală problema independen
ței Principatelor Române,, 
iar formarea unui stat ro
mân în granițele vechii 
Dacii a devenit obiect de 
negocieri internaționale, 
trepte spre această împli
nire fiind tratatele de la 
Kuciuk- Kainargi (1774), A- 
kerman (1826), Adrianopol 
(1829). Revoluția de la 
1821, deși înfrîntă, a ridicat 
in fața puterilor europene 
revendicări specifice româ
nești. Mișcarea națională a 
înregistrat momente mar
cante în anii 1848r-1849, 
supremul țel fiind emanci-

Prof. RODICA ANDRUȘ

(Continuare în pag. a 3-a)
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întreprinderea minieră Livezeni în primsle rînihiri ale bătăliei
pentru sporirea produc țieide cărbune în Valea Jiului

Prin mecanizare, Comuniștii
_ r

productivități superioare
— Ce factori considerați 

că au dus Ia realizările 
bune de la începutul anu
lui, tovarășe IOAN DIACO- 
NU, director al I. M. Li
vezeni ?

— în primul rînd aș sub
linia procesul 
mecanizare 
cunoscut mina în ultima 
vreme. Avem în funcțiune 
cinci abataje frontale, din
tre care patru echipate cu 
complexe mecanizate de 

i susținere și tăiere a căr- 
•" bunelui, a căror exploata

re rațională, la parametri, 
a dus la obținerea uno 
randamente superioare, de 
peste 8 tone pe post. Ase
menea productivități obțin 
brigăzile conduse de Mihai 
Bucevschi, Cristea Valache. 
Petru Scrădeanu și alții 

CÎn același timp am pro- 
’ cedat la adaptarea com- 
ț plexelor la sistemul legat 
i individual 
? transport™ 
I paralel cu . __.____
i nînd astfel surpările, di- 
, minuînd efortul fizic al 
* oamenilor și erescînd ran- 

damentele de extracție.
i — Aveați și unele pro- 
' bleme cu transportul...

— In cea mai mare parte 
le-am rezolvat. La ori
zontul 475 m am înlocuit 

, transportul discotinuu cu 
1 vagoneți prin transportul 
ț pe benzi, eliminînd stran- 
. gulările la sectoarele II. 
’ IV și investiții, tn acest 
\ fel ara mărit și ritmul de 
. evacuare a cărbunelui și 
’ sterilului „la ziuă“. De a- 
ț semenea, am montat trei

larg
pe care

de 
l-a

1

1

I al secțiilor de 
transportor și riparea în 

pășirea, elimi-

instalații de monorai, care 
ușurează mult activitatea 
de pregătiri a 
IV, urmînd ca 
lună să mai 
astfel de instalație, acțio
nată mecanic. Aceste insta
lații sint deservite de oa
meni bine pregătiți pro
fesional. asigurind o apro
vizionare ritmică cu mate
riale a abatajelor, reducind 
timpii neproductivi ai bri
găzilor de producție. în 
vederea înlăturării rapide 
a defecțiunilor survenite 
la utilaje vom amenaja o 
magazie centrală de piese 
de 
ble 
tul 
tru
portul personalului și re
ducerea consumului de 
carburanți, efectuăm acest 
transport cu trenul, de la 
puțul din incinta minei 
la locurile de producție.

— Care este climatul de 
muncă ?

— Foarte bun. Oamenii 
s-au stabilizat la mină, pe 
brigăzi și formații, activi
tatea în general este bine 
organizată și condusă, cei 
care muncesc bine rea
lizează și cîștiguri cores
punzătoare, așa 
acest punct de 
prea mai 
Minerii 
condiții 
muncă 
harnici 
împreună 
să ne 
continuare 
plan.

schimb și subansam- 
în subteran, la orizon- 
475 m. Totodată, pen- 
operativitate în trans-
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forța colectivului
Este o reală mulțumire 

că minerii de la Livezeni 
se înscriu lună de lună în 
acest an 
carbonifere 
Văii Jiului, 
ritmic sarcinile

alMinerului de Onoare 
țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, adresate și la 
recenta plenară a Consiliu
lui Național al Oamenilor 
Muncii, de a extrage tot 
mai mult cărbune pentru 
țară. Avem un plan de 
producție realist, la nivelul 
posibilităților noastre, dis
punem de capacități de 
producție moderne de înal
tă productivitate, de toate 
condițiile materiale pentru 
a ne realiza în continuare 
ritmic sarcinile de plan.

Noi am luat și măsura 
repartizării tuturor mem
brilor organului colectiv de 
conducere pe sectoare, bri
găzi și schimburi, 
aceasta nu formal, ci 
a-i sprijini efectiv pe 
meni la locurile lor 
producție, de a rezolva 
preună, operativ, 
problemele ce apar. Efec
tele tuturor măsurilor luate 
se regăsesc în sporurile de 
producție pe care le înre
gistrăm de la începutul 
anului. Iar faptul că în 
toate posturile cheie ale 
producției i-am numit pe 
oamenii noștri cei mai 
buni, membri de partid — 
care dau forță și cutezanță 
colectivului — ne întărește 
convingerea că realizările 
minei Livezeni vor fi și 
mai bune în viitor.

î

I
I
I
î 
î
I
I
I
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sectorului 
în această 
montăm o

Bl <. EV SC HI,

GHEOKGHE CIOBANI 
șef de brigadă

panoui

onoare

munca
MIRCEA SECRTERU, 

șef de brigadă

că din 
vedere nu 
probleme, 
au astăzi 
bune de 

viață, sint

sint
noștri 
foarte 

și de
și disciplinați și 

sintem hotărîți 
îndeplinim și 

sarcinile

între unitățile 
fruntașe ale 
depășindu-și 

de plan. 
Meritul este al întregului 
colectiv. al organizațiilor 
noastre de bază, care mili
tează cu consecvență și 
fermitate pentru îndepli
nirea planului. Strădaniile 
comitetului de partid, con
siliului oamenilor muncii 
și comitetului sindicatului 
sint subordonate în totali
tate acestui obiectiv pri
mordial al activității noas
tre : 
Și a 
ple ;
tă a 
abataje, întărirea discipli
nei în fiecare abataj și pe 
fiecare schimb, asigurarea 
unei aprovizionări cores
punzătoare a tuturor punc
telor de lucru, folosirea 
integrală a capacităților de 
producție și a forței de 
muncă, transportul opera
tiv al cărbunelui la supra
față și nu în ultimul rînd 
normarea corespunzătoare 
a muncii și retribuirea oa
menilor după realizări.

Sîntem conștienți că în 
munca noastră mai avem 
unele lucruri de pus la 
punct. Dar sîntem anga
jați cu toate 
răspundem prin 
ne de muncă

extracția de cărbune, 
facem pe căi multi- 
urmăriren permanen- 

organizării lucrului în

decanta <.eu

s.

forțele să 
fapte dein- 
chemărilor

dar 
de 

oa- 
de

îm- 
toate
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PETRU PUȘCAȘ, 
secretarul comitetului 
de partid al minei

La s 
într- 
tele 
Pron 
stop

Pentru mineri, pentru viața lor
• De la începutul acestui 

an - spunea Vasile Poenar, 
președintele comitetului 
sindicatului pe întreprindere 
- minerilor de la Livezeni 
li s-au repartizat 80 de a- 
parlamente, in blocurile noi, 
moderne, construite in Pe
troșani.

• In aceeași perioadă, 
mai mult de 80 de mineri 
au beneficiat de bilete de 
odihnă și tratament in sta
țiunile balneoclimaterice 
din țară.

• O inițiativă lăudabilă, 
interesantă a organului co
lectiv de conducere al mi
nei : cu prilejul aniversării 
zilei de naștere a fiecărui 
om al muncii i se in- 
minează o frumoasă felici
tare cu un text scurt și cu 
tradiționalul „La multi ani!" 
Au primit asemenea feli
citări, In cele patru luni 
ale anului, 550 de lucrători.

• Lunar se organ.zeazo 
„Ziua brigadierului" și „Ziua 
sectorului" — prilej de bi
lanț și de mai bună cu
noaștere intre ortaci.

• De două ori pe tună, 
la nivelul organului colec
tiv de conducere al minei, 
se discută cu nemotivații 
(din ce in ce mai putini
— n.n.).

• in 1983 au absovt 
cursurile de calificare și 
perfecționare 71 de mineri 
și 20 de electricieni, iar 
in acest an sint inscriși 
Ia astfel de cursuri 221 de 
mineri și cite 25 de elec
tricieni, artificieri și de alte 
meserii.

• Uteciștii — sublinia Du
mitru Pănoiu, secretarul 
comitetului U.T.C. pe mimă
- au realizat planul econo
mic anual in cinstea zilei 
de 1 Mai in proporț e de 
65 la sută, iar la 23 Au
gust vor raporta îndepli
nirea lui integrală-

GHEORGHE LIȚCAN, 
șef de brigadă

COSTACHE POROȘNIUC, 
șef de brigadă

EUGEN BANCEANU. 
șef de brigadă

uaca avem 
Livezeni 
muncă, 
inareptațită minărie că ele 
au rost obținute in condi
țiile respectării stricte a 
N.P.M.I.M. Numărul acci
dentelor a scăzut foarte 
mult, iar prin microclima
tul de muncă in subteran 
nu avem probleme de îm
bolnăviri profesionale. in 
atenția factorilor de con
ducere din întreprindere stă 
grija permanentă pentru 
instruirea personalului, pe 
care o realizăm periodic, 
la nivelul tuturor sectoare
lor și brigăzilor. în trimes
trele III și IV ale anului 
trecut am examinat tot 
personalul unității pe tema 
cunoașterii N.P.M.I.M, Efec
tuăm zi de zi controale ri
guroase în abataje, în mod 
deosebit pentru prevenirea 
acumulărilor de gaz metan. 
Aș accentua aici că și cea 
mai bună brigadă a noas
tră — condusă de Mihaî 
Bucevschi — trebuie să dea 
mai mare atenție acestui 
important aspect al activi-

muncii, securitatea oaroe. hor
tații ae pioaucțre. De 
curmă, la sectoarele I și II 
am reprofj|at căile de ae- 
raj, urmind să reprofilăm 
și galeria de cap a panou
lui 6 de la sectorul III. 
in acest prim semestru al 
anului vom pune în func
țiune noua stație de ventila
toare de la puțul nr. 2. 
De asemenea, om revizuit 
ventilatorul de la puțul nr. 
4, am luat o serie de alte 
măsuri privind asigurarea 
unor condiții igienico-sani- 
tare la vestiare, la spălă
toria de haine, iar de 
curînd am amenajat un 
nou cabinet de protecția 
muncii, care urmează a fi 
dotat cu toate cele nece
sare. O atenție sporită 
trebuie să o acordăm pro
tecției muncii, atît factorii 
de conducere de la nivelul 
minei, sectoarelor, brigăzi
lor, cit și responsabilii cu 
N.P.M.I.M. din grupele sin
dicale și instructorii obștești 
din cadrul sectoarelor.

IOAN CIUNGAN, 
inginer șef 

cu securitatea minieră
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; Mihai Bucevschi : Con- 
’ duc o brigadă de 41 de 
ț oameni pe trei schimburi 
i și lucrăm cu un complex 
? mecanizat S.M.A. 2, de 
1 concepție și construcție ro- 

mânească. iar tăierea căr- 
Îbunelui o realizăm cu 

combina. Facem în medie 
avansări de 26 ml pe lună 

l și productivități de peste 
/ 18 tone pe post. împreună 
ț cu ortacii mei Sigismund 
i Dane, Dumitru Perju, Au- 
! rel Leuca, loan Șerban, 
' Ion Bolog, cu toți ceilalți 
ț oameni dip brigadă, mun- 
i cim ordonat, în deplină în- 
!' țelegere și ne îndeplinim

; zilnic sarcinile de plan.

Am întîmpinat ziua de 
, 1 Mai cu o producție su- 
> plimentară de la începutul 
( anului de 7 000 tone de

La baza
cărbune. Și vreau să mai 
spun că noi dăm cel mai 
curat cărbune de la Live
zeni.

Eugen Bănceanu : în ca
drul sectorului de investi
ții, lucrăm 
deschiderea 
la orizontul 
face legătura 
de cărbune, 
brigadă 
ganizăm 
subteran 
de lună 
membru 
noaște meseria, 
pe care le are, 
nic și conștiincios. îm
preună rezolvăm toate pre

va
III

o 
or- 
în

în prezent la 
unei galerii 

400, care 
cu stratul 
Formăm

de tineri, ne 
bine munca 

și ne depășim lună 
planul. Fiecare 

al brigăzii își cu- 
sarcinile 

este har- 
șl conștiincios.

succeselor: munca, ordinea, hărnicia
blemele. Ne-am angajat ca 
în acest an să dăm peste 
plan 70 ml. Realizările de 
pînă acum ne dau certitu
dinea că vom depăși acest 
angajament.

Ing. Traian Iordaehe : 
Sectorul I producție pe 
care-1 conduc are la aceas
tă oră o restanță la 
cărbune de 2 100 tone. Am 
mai avut unele probleme 
de organizare și disciplină 
a muncii, altele de natură 
tehnică. în aprilie — ne-am 
îndeplinit planul, chiar am 
dat ceva în plus. Ne vom 
mobiliza mai bine în con
tinuare, atît în frontalul 
echipat cu complex meeani-

zat SMA 2, cît și în cel 
cu susținere individuală și 
tăiere cu combina, astfel 
încît în luna mai să recu
perăm integral restanța, 
așa cum a recomandat to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al parti
dului, la recenta plenară 
a Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, să ex
tragem cărbune peste plan.

Petru Molocea : La cei 
40 de ani ai mei am 
23 lucrați în mină; 17 la 
Dîlja și ultimii șase la 
Livezeni. Sînt șef de bri
gadă de 18 ani și am în
vățat — ceea ce caut să 
le imprim și ortacilor mei

— că fără seriozitate, pa
siune și disciplină în mun
că nu poți duce lucrurile 
la capăt. Acum executăm 
o lucrare de pregătire pe 
stratul V, cu profile mari 
și avem un spor de pro
ducție „la zi“ de 50 ml. 
Am băieți buni în briga
dă — Petru Luben, Alexan
dru Popa, Neculai Cocea 
și alții — și cu toții ne 
dăm interesul să ne facem 
planul. De fapt, noi avem 
o vorbă în brigadă : tona 
de cărbune și metrul li
near de înaintare ne aduc 
sau nu ne aduc zi de zi 
retribuția. Și nouă ne-o 
aduc foarte bună.

Tudor Zaharescu : Co
lectivul sectorului II, a 
cărui activitate o coordo
nez, înregistrează pe patru 
luni un spor de producție 
de peste 4 500 tone. Avem 
două abataje frontale e- 
chipate cu complexe me
canizate de tăiere și sus
ținere. Dar dacă brigada 
lui Cristea Valache are un 
spor de peste 6 000 tone, 
cea a lui Matei Albert nu 
se ridică Ia 
lui, aceasta 
nor condiții 
stratul V, 
care pune pr 
lizarea avansărilor planifi
cate. Sperăm să depășim 
în curînd aceste greutăți, 
încît toate brigăzile să-și 
îndeplinească ritmic planul.

nivelul planu- 
și datorită u- 

mai grele în 
foarte friabil, 

l oblerne în rea-
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corespunzătoare a 
amenajărilor de 
este necesară o

Momente de referință 
în lupta poporului roman

REZULTATELE PRElNSCRIERII

parea socială și națională. 
Această luptă a tras în 
cumpăna politicii europene, 
făcînd ca la Congresul de 
pace de la Paris (1856) 
marile puteri să reconfirme 
autonomia statală a Princi
patelor Române și să intro
ducă o inovație în rapor
turile internaționale : con
sultarea voinței poporului
român in legătură cu vii
torul său politic. Prin ati
tudinea și lupta dîrză și*
permanentă, românii au ri
dicat „chestiunea română'' 
pe primul loc al agendei 
diplomatice europene, deter- 
minînd puterile garante să 
recunoască, in 1859, drept u- 
nic domnitor al statului 
național român pe colonelul 
Alexandru loan Cuza, ales 
prin voința poporului cu o 
unanimitate impresionantă. 
Desăvîrșind actul început 
la 24 ianuarie, Cuza a ini
țiat și a aplicat un vast 
program de reforme care, 
într-un timp scurt, au mo
dificat radical structura sta
tului, creîndu-se fundamen
tul României moderne. Nea- 
tîrnarea statală a fost prin
cipalul obiectiv al politicii 
guvernamentale în deceniul 
premergător războiului din 
1877. S-au desfășurat per
severente acțiuni diploma
tice pentru a face din 
România un subiect de 
drept internațional. Printre 
măsurile interne luate de 
guvern trebuie amintită
promulgarea Legii pentru 
organizarea puterii armate 
(17/28 iulie 1868) care, 
practic, prevedea înarma
rea întregului popor.

La 9 mai 1877, Mihail 
Kogălniceanu, in numele 
guvernului proclama : „Sîn- 
tem independenți, sîntem 
națiune de sine stătătoare, 
sintem o națiune liberă și 
independentă", iar guvernul 
ia aridul său declara ru
perea legăturilor cu Poar
ta și independența abso
lută a României. Indepen
dența a fost cucerită cu 
arma în mină în memora
bilele lupte de la Plevna, 
Grivița și Vidin, de la 
Rahova și Smîrdan.

Cucerirea independenței 
de stat a pus România in 
fața marilo-r sarcini ale pro
gresului și emancipării so- 
cial-economice, ale desă- 
vîrșirii unități: statale care 
se va realiza prin actul de 
la 1 Decembrie 1918. Con
centrate asupra probleme
lor arzătoare aflate la or
dinea zilei pe plan intern 
și a celor ce decurgeau 
din necesitatea apărării 
suveranității, independenței 
și integrității țării, efortu
rile poporului au fost po
tențate de prezența în viața 
țării a partidului clasei 
muncitoare, creat la 8 Mai 
1921. Rolul proeminent al 
partidului s-a vădit cu cla
ritate în deceniile următoa
re în' momente de puterni
că încordare internaționa
lă produse in urma ascen
siunii fascismului.

in fruntea eforturilor de 
eliberare de sub dictatura 
militaro-fascisto, de scoa
tere a țării din războiul 
antisovietic și de alăturare 
la coaliția antihitleristă s-a 
aflat Partidul Comunist 
Român, care a strîns în

jurul său toate elementele 
progresiste, 
antifasciste, 
populare.

După evenimentul revo
luționar de la 23 August 
1944, România s-a alăturat 
cu întregul său potențial 
uman și material coaliției 
antihitleriste, lichidînd re
zistența germană de pe te
ritoriul său și desfășurînd 
lupte îndîrjite pentru alun
garea ocupanților din nor
dul Transilvaniei. Româ
nia a adus totodată o im
portantă contribuție la eli
berarea de sub fascism a 
Ungariei. Cehoslovaciei și 
a unei părți din Austria, 
ta obținerea victoriei finale.

La 9 mai 1945, o dată cu 
victoria asupra Germaniei 
hitleriste, poporul nostru 
și-a văzut încununată de 
succes lupta desfășurată 
sub conducerea comuniști
lor, împotriva celui mai 
grav pericol care i-a ame
nințat vreodată libertatea, 
independența și integritatea 
pămîntului strămoșesc.

Sărbătorind evenimente cu 
adîncă rezonanță în con
știința întregii națiuni, po
porul nostru, strins unit în 
jurul partidului, al secreta
rului său general, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, își 
reafirmă hotărîrea de ne
strămutat de a aduce aces
tor glorioase aniversări un 
călduros omagiu, prin 
munca harnică și devotată 
la care este angajat pen
tru a intimpina cu cinste 
împlinirea a patru decenii 
de la actul revoluționar 
din august 1944 și cel de 
al Xlll-lea Congres ol 
partidului.

democratice, 
masele largi

i

Creșterea coeficientului de 

recuperare a metalelor din steril
(Urmare din pag. 1)

ieri s-a lucrat încă pentru 
punerea în funcțiune a 
Unui A.P.T., care a fost 
dus anterior pentru repa
rații la Întreprinderea 
„Marmura- -Simeria, uni
tate ce patronează C.A.P. 
Tîmpa, dar nu i s-au putut 
face intervențiile necesare. 
Defecțiunile au fost totuși 
remediate prin contribuția 
însemnată pe care și-au 
adus-o lucrătorii Nicolae 
Munteanu și Petru Florea 
de la Centrul de reparații 
al S.M.A. Deva, precum și 
mecanicii de la S.M.A. Si
meria. Intre cooperatorii pe 
care i-am găsit preocupați 
să asigure buna funcțio
nare a amenajării de iri
gații i-am notat pe Gheor- 
ghe Apostol, Cornel Neagu, 
secretarul organizației de 
partid, Constantin Bruzlea, 
Iosif Albu, Traian Tomo- 
taș, Constantin Vlase și 
alții. La- irigarea pășunii 
se folosesc cu bune re
zultate roțile grădinarului.

Inginera șefă a unității 
ne spunea că după irigarea 
morcovilor se va trece la 
udarea culturii de ceapă, 
care a fost prășită meca
nic de mecanizatorul Aurel 
Herța. Referitor la lucră
rile de întreținere a cul
turilor, interlocutoarea ne-a 
precizat că și la sfecla 
furajeră s-a aplicat prima 
prașilă mecanică și ma
nuală.

Pentru a asigura exploa
tarea 
tuturor 
irigații 
implicare mai activă și din 
partea lucrătorilor de la 
întreprinderea județeană 
de profil, care trebuie să-și 
facă mai mult simțită pre
zența în locurile unde în 
aceste zile trebuie acționat 
cu toată hotărîrea pentru 
a iriga suprafețe cît mai 
mari de culturi furajere, 
legume, pajiști naturale și 
alte culturi agricole.

re a metalului din steril 
este obiectivul nr. 1 pen
tru colectivul nostru. în 
acest sens, la morile nr. 5 
și 6 am introdus încă o 
treaptă de control al fine
ții de măcinare, îmbunătă- 
țindu-se clasarea minereu
lui pe circuit. Avantajele ? 
Se regăsesc în procentele 
de recuperare realizate. în 
sfîrșit, la minereu complex, 
după mai multe încercări, 
s-a găsit reactivul potrivit 
— Selkol, care asigură o 
calitate superioară concen
tratului și o pierdere de 
metal scăzută in steril. 
Măsuri luate în producție 
vizînd recuperarea elemen-

telor utile sînt multe. Una 
singură vreau să mai amin
tesc : instaurarea unei or
dini și discipline desăvîr- 
șite în activitatea de ex
ploatare a mașinilor, insta
lațiilor și utilajelor din do
tarea Rotației. Un rol de 
seamă în respectarea flu
xului tehnologic îl au în 
primul rînd preparatorii, 
din rîndul cărora merită 
evidențiați loan Cănija, 
Petru Groza, Ana Forca, 
maiștrii Ioan Dobra și Vir
gil Ursa, dar și lăcătușii 
Viorel Abrudean, Mircea 
Dăbăcan, Cornel Oprean, 
loan Burcin, Fekete Fran- 
cisc, Liviu Cojan, Szem- 
csuk Francisc și alții.

• Festivalul „Cîntecele 
Streiului", organizat de 
Consiliul orășenesc de edu
cație politică și cultură so
cialistă Simeria, și-a des
chis seria manifestărilor 
duminică, prin vernisarea 
expozițiilor de pictură în 
care expun prof. Liliana 
Popeț, Francisc Vaum și 
elevi ai școlilor din oraș, 
în aceeași zi au mai avut 
loc o paradă a sportivilor, 
urinată de întreceri la atle
tism și fotbal, iar seara, 
la clubul sindicatelor, un 
concert-spectacol susținut 
de formația de muzică u- 
șoară ,.Maris".

• Festivalul cultural ar
tistic „Mureș, pe marginea 
ta", recent încheiat, a dat 
prilejul artiștilor amatori 
din comuna Ilia să-și de
monstreze talentul într-un 
reușit spectacol. Și-au dat 
concursul artiștii amatori 
din satele Bretea Mure- 
șană, Sîrbi, Brîznic, de la 
.școala generală, liceul agro
industrial și căminul cul
tural Ilia, care s-au pre
zentat cu echipa de dansuri 
pregătită de Rodica Brîneț, 
cu taraful și soliștii vo
cali Liliana Ister, Dorel 
Ciosa și Puiu Scorobete. 
(Miron Țic).

• „Laudă omului, laudă 
muncii sale" a fost gene
ricul săptămînii cultural- 
educative încheiată dumi
nică in comuna Mărtinești. 
Dintre cele mai reușite 
acțiuni am reținut; coloc
viul de istorie „Permanen
ță și continuitate pe Va
lea Mureșului", la care au 
participat cu expuneri dr. 
loan Andrițoiu și Adriana 
Rusu, de la Muzeul jude
țean, expoziția de carte 
intitulată „Cartea în spri
jinul agriculturii", dezba
terea „în întîmpinarea 
Congresului al XIII-lea al 
partidului — sarcinile în 
agricultură realizate exem
plar", precum și reușitul 
program artistic din ziua 
închiderii festivalului, la 
care și-au dat concursul 
formațiile de dansuri, bri
găzile artistice, tarafurile, 
soliștii vocali și instru
mentiști de muzică popu
lară din satele Jeledinți, 
Dineu Mare, -Dineu Mic și 
Mărtinești.

• Faza pe zonă a sesiu
nii de referate și comuni
cări științifice ale elevilor 
a avut loc luni la Liceul 
industrial nr. 4 din Deva, 
în cadrul sesiunii, elevi 
de la liceele din Simeria, 
Hațeg, Ilia și Deva au 
prezentat lucrări deosebit 
de interesante și cu largă 
aplicabilitate la toate cele 
10 discipline de învățămînt 
înscrise în concurs.

ELEVILOR ÎN CLASA A IX-A DE LICEU 
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loan Florescu — Clopoti- 
va. Articolul 43 din Decre
tul 425/1981, arată că in
valizii de război sint scu
tiți de plata impozitelor 
și taxelor reglementate prin 
acest decret. Pentru munca 
prestată 
înscrierea 
împlinirea

L.P. -

în C.A.P., cereți 
la pensie la 

vîrstei de 65 ani. 
Simeria. Potrivit 

prevederilor Decretului 338/
1983, de modificare a Legii 
nr. 26/1967, concediul fără 
plată se acordă numai în 
situațiile prevăzute de lege. 
(De exemplu, pentru admi
tere și prezentarea la exa
mene 
perior seral 
vență etc,).

B. E. — Geoagiu-Băi. Fe
meile cu o vechime în 
muncă de 20 de ani pot 
cere pensionarea numai la 
împlinirea vîrstei de 57

în învățămîntul su- 
și fără frec-

în temeiul art 64, lite- 
„t” din Legea 5/1978, 
poate încadra în mun- 
la o altă unitate cu

ani. Persoana al cărei 
contract de muncă a înce
tat 
ra 
se 
că
drepturile conferite de lege 
persoanelor a căror vechi
me în muncă este între
ruptă.

Silvia Darie — Hunedoa
ra. Avînd o vechime în 
muncă de peste 25 ani și 
dacă cei trei copii i-ați 
crescut pînă au împlinit cel 
puțin 10 ani, cereți pensio
narea — potrivit prevederilor 
art. 18(1) din Legea nr. 
3/1977, la împlinirea vîrstei 
de 54 de ani.

Alexandru Talpai — Brad. 
Dacă în perioada lucrată 
ca șofer la C.A.P. ați avut 
un contract de muncă în
cheiat în sensul Codului 
Muncii și vi s-a reținut și

virat la stat C.A.S.-ul și 
contribuția de 2 la sută 
pentru pensia suplimentară, 
timpul astfel lucrat consti
tuie vechime în muncă și 
se înscrie în carnetul de 
muncă de către unitatea 
la care lucrați în prezent, 
pe baza adeverinței elibe
rate în acest sens 
C.A.P.

Vasile Costache 
doara. Dacă aveți 
me de 20 de ani 
I de muncă, 
pensionarea 
vi rstei de

de către

— Hune- 
o vechi- 
în grupa 

puteți cere 
la împlinirea

50 de ani.
Sub această vîrstă nu se 

mai pot face alte redu
ceri, indiferent de perioa
da lucrată in grupele I și 
a ll-a de muncă.

Constantin Diaconu — Co
lan. Sporurile pentru con
diții deosebite de muncă 
nu acordă-dreptul de înca
drare în grupele I sau a 
ll-a de muncă pentru pen
sionare. Stabilirea și înca
drarea tocului de muncă 
ce îl dețineți în grupa de 
muncă se face de unitate 
în funcție de condițiile 
concrete în care vă desfă
șurări activitatea.
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Continuare în numărul următor al ziarului.

Proiectul
crț" Liceul și profilul planului Fișe 

depuse
școlarizare

I. ZONA HUNEDOARA

1, Liceul industrial nr. 1 Hunedoara
— metalurgie 360 230
— mecanică 216 345
— electrotehnică 36 102
— construcții 36 1

2. Liceul industrial nr. 2 Hunedoara
— industrie ușoară 180 174
— mecanică 72 92

3. Liceul industrial nr. 3 Hunedoara
— construcții 180 33
— mecanică 72 108
— electrotehnică 36 88

4. Liceul sanitar Hunedoara
— sanitar 216 392

5. Liceul de matematică-fizică Hunedoara
— matematică-fizică 108 176
— mecanică 144 55

6. Școala generală Teliucu Inferior
— mine (numai băieți) 18 22
— mecanică (numai fete) 18 14

7. Școala generală Ghelari
— mecanică 36 33

8. Școala generală Lunca Cernii
— industrial agricol 36 26

9. Școala generală nr. 1 Hunedoara
— mecanică (numai fete) 36 18
— construcții 36 —

10. Școala generală nr. 5 Hunedoara
— mecanică (numai fete) 36 7
— silvicultură 36 28

11. ZONA DEVA

11. Liceul industrial nr. 1 Deva
— mine (numai băieți) 73 20
— mecanică 72 54
— electrotehnică 36 26

12. Liceul industrial nr. 2 Deva
— mecanică 108 100
— electrotehnică 72 108
— construcții 72 2

13. Liceul industrial nr. 3 Deva
— materiale de construcții 72 11
— mecanică 36 28
— prelucrarea lemnului 72 145
— silvicultură și expl. forestiere 72 42

14. Liceul industrial nr. 4 Deva
— construcții 144 90
— mecanică M 43
— electrotehnică 36 50
— construcții (maghiară) 36 16
— mecanică (maghiară) 1» 38

15. Liceul industrial nr. 5 Deva
— electrotehnică 252 153

16. Liceul de matematică-fizică „Decebal" Deva
— matematică-fizică 108 173
— mecanică 72 28
—- chimie-biologie 36 75

17. Liceul pedagogic Deva
— pedagogic 1» 84 .
— industrie ușoară 72 58
— filologie-istorie 18 29

18. Școala generală nr. 7 Deva
— chimie industrială 36 44
— industrie alimentară 72 232

19. Școala generală Certeju de Sus
— mecanică 36 41

III. ZONA PETROȘANI

20. Liceul industrial Petroșani
— mecanică 108 224
— electrotehnică 108 141
— mine (numai băieți) 216 123
— construcții 108 52
— mecanică (maghiară) 36 73

21. Liceul de matematică-fizică Petroșani
—< informatică 108 130

22. Liceul economic și de drept
administrativ Petroșani

— economic (numai fete) 72 151
— alimentație publică (numai fete) 36 97
— industrie alimentară 72 159

23. Liceul industrial Petrila
— mecanică 180 204
— electrotehnică 36 86

24. Liceul industrial nr. 1 Lupeni
— mine (numai băieți) 216 34
— mecanică 108 185
— electrotehnică 72 71



Vizita oficială de prietenie a tovarășului'. 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa\

NOU VACCIN

Elena Ceaușescu, în 
Republica Islamică Pakistan

CEREMONIA PLANTĂRII UNUI ARBORE - 
SIMBOL AL PRIETENIEI 

ROMÂNO-PAKISTANEZE
Vizita oficială de priete

nie a președintelui Republi
cii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu în Pa
kistan a înscris, marți 
dimineață, un moment cu 
profunde semnificații. La 
invitația președintelui Re
publicii Islamice Pakistan, 
generalul Zia-ul Haq, solii 
poporului român au plan
tat un pin în parcul Shrak- 
liaparian din Islamabad — 
în cadrul unei ceremonii 
ce face parte din tradiția 
acestor meleaguri =—, ca 
semn al prieteniei româno- 
pakistaneze.

înalții oaspeți români au 
fost conduși de la reședin
ță pină la locul ceremoniei 
de președintele Pakistanu
lui.

La sosirea în parcul 
Shrakhaparian, președinte
le Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au 
fost întîmpinați de Jan 
Nadic Khan, președintele 
Administrației de dezvol

tare a capitalei. de membri 
ai Consiliului MunkipaL 
de alte persoane oficiale.

Gazdele au invitat apoi 
pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa 
Elena Ceaușescu să plante
ze pomul prieteniei racnâ- 
no-pakistaneze. poor care 
va dăinui peste ani ca o 
amintire vie a memorabi
lei vizite efectuate in a- 
ceastă țară de președintele 
României. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și de 
tovarășa Elena Ceaușescu.

Președintele Zia-ul Haq. 
care a asistat la cere
monie. și-a manifestat 
cu acest prilej convinge
rea că arborele plantat de 
înalții oaspeți va simboli
za peste ani vitalitatea și 
trăinicia relațiilor dintre 
țările și popoarele noastre 
și a urat ca acestea să cu
noască o dezvoltare conti
nuă.

Mulțumind, președintele 
Nicolae Ceaușescu a expri
mat dorința ca între cele

do'tă țări să se dezvolte o 
ce- ibarare cit mai bună, 
ci rezultate cit mai rodni
ci a urat ca prietenia din
ți cele două popoare să 
se întărească continuu.

Președintele Republicii 
Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au semnat apoi in cartea 
de onoare.

La reîntoarcerea în oraș, 
noi și semnificative mani
festări ale locuitorilor ca
pitalei dau expresie stimei 
și prețuirii de care se bucu
ră tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în rîndul popo
rului pakistanez, deplinei 
sale satisfacții și aprobări 
față de noul dialog la ni
vel înalt romăno-pakista- 
nez.

CONVORBIRI OFICIALE
(Urmeze cfn aog. 1)

cu forța. In acest context, 
a fost acordată o atenție 
specială situației din zonă, 
precum și din Orientul 
Mijlociu, și din alte regi
uni ale Înmii

S-a relevat, de asemenea, 
că interesele păcii și secu
rității impun să se pună 
capăt războiului dintre Iran 
și Irak și să se treacă la 
negocieri intre părțile • in 
conflict in vederea rezol
vării pe cale pașnică a 
problemelor dintre cele 
două stsXc-

In cadrul convorbirilor

In vede . ea lichidării sub

dezvoltării și edificării u- 
r.ei noi ordini economice 
internaționale.

Convorbirile s-au desfă
șurat într-o atmosferă de 
prietenie, stimă și înțele
gere reciprocă.

♦
Președintele Republicii 

Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, s-a 
reintilni’ marț» seara cu 
președintele Republicii Isla
mice Pakistan, general Mo
hammad Zia-ul Haq. con- 
tinuînd convorbirile oficia
le în probleme de interes 
comun privind relațiile 
dintre cele două țări, dez
voltarea lor în viitor, pre
cum și aspecte actuale ale 
vieții internaționale.
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Un grup de cercetători 
americani a pus la punct 
un nou vaccin experimen
tal împotriva gripei, admi
nistrat pe cale nazală sub 
formă de picături și în a 
cărui compoziție intră viruși 
vii, dar cu o putere vito- 
tică mai mică. Testele con
tinuă in vederea stabilirii 
cit mai precise a perioa
dei de imunitate pe care 
o asigură noul vaccin, pre
cum și a cazurilor in care 
administrarea acestuia — 
mai ales la persoane in 
vîrstă, diabetici și cardiaci 
— prezintă unele riscuri.

ROBOTUL „R.M.I."

Micul robot „RMI" (Re
mote Mobile Investigation 
Robot), conceput special 
pentru dotarea forțelor de

poliție a primit distincția ț 
d „polițistul nr. 1~ al l 

..orașului New York, distinc- ’ 
ție ce se acordă lunar a- > 
genților FBI cu cele mai ( 
bune rezultate in acțiunile / 
de prindere a răufăcători- 1 
lor. In ordinul prin care i L 
s-a atribuit, in cadrul unei t 
ceremonii, această distinc- ’ 
ție, se arată că in luna 1 
ianuarie a.c. robotul a fost I 
teleghidat de polițiști in- , 
tr-un apartament unde se ț 
relugiaseră doi bandiți ț 
înarmați care opuneau o i 
înverșunată rezistență ata- ’ 
curilor agenților veniți să-l ț 
aresteze. Cu ajutorul ca- l 
merei de luat vederi ’ 
montate in corpul său, ro- ț 
botul a putut transmite ima- i 
gini ce au permis in , 
schimburile de focuri care i 
au avut loc evitarea asu- 
mării unor riscuri de că- i 
tre echipa de polițiști.ț

COOPERATIVA MEȘTEȘUGĂREASCĂ 
„MOȚUL" BRAD

ÎNCADREAZĂ
pentru magazinul de mobilă din municipiul Deva

• lucrător gestionar (bărbat).
Informații la telefon 50791.
Condiții: Legea 22/1962.

STOCKHOLM. Reluarea lucrărilor ConfeHniei 
pentru măsuri de încredere și securitate 

și pentru dezarmare în Europa
STOCKHOLM 8 (Ager-

pres). — Marți au fost re
luate Ia Stockholm lucră
rile Conferinței pentru mă
suri de încredere și secu
ritate și pentru dezarmare 
în Europa.

în atenția conferinței se 
află un număr însemnat de 
propuneri și sugestii con
crete sub forma a patru 
documente de lucru. Trei 
dintre acestea — documen
tul celor 16 țări occiden
tale, cel al României și do
cumentul țărilor neutre și 
nealiniate — au fost pre
zentate în cursul primei se
siuni a conferinței de la 
începutul acestui an. Cel 
de-al patrulea document a 
fost prezentat de Uniunea 
Sovietică la prima ședință 
a actualei sesiuni. U.R.S.S. 
propune, între altele, asu
marea de către statele po
sesoare de arme nucleare 
a angajamentului de a nu 
folosi primele aceste arme.

încheierea unui tratat de 
nefolosire a forței militare 
și de menținere a unor 
relații pașnice între state, 
înghețarea și reducerea 
cheltuielilor militare, eli
minarea armelor chimice 
din Europa, crearea de zo
ne denuclearizate în dife
rite părți ale continentu
lui european.

în aceeași ședință de 
deschidere a noii sesiuni a 
luat cuvîntul șeful delega
ției S.U.A., care referin- 
du-se la propunerile Ro
mâniei, a apreciat că aces
tea reprezintă o contribu
ție utilă la lucrările confe
rinței. în opinia reprezen
tantului american, princi
pala sarcină a actualei se
siuni constă în examinarea 
aprofundată a problemelor 
concrete în vederea înțe
legerii clare a pozițiilor 
reciproce și, prin urmare, 
a obținerii de rezultate e- 
fective.

Economia siriană pe drumul dezvoltării 
independente

DAMASC 8 (Agerpres).
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■ SOFIA. - La Plovdiv 

s-a deschis Tirgul interna
țional de primăvară de bu
nuri de consum, aflat la 
cea de-a IV-a ediție. Țara 
noastră prezintă produse 
chimice de uz casnic.

Standul românesc o fost 
vizitat, la deschiderea tir- 
gului, de Todor Jivlrov, se
cretar general al CC al 
P.G Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al R-P- 
Bulgaria, Grișa Filipov, pre
ședintele Consiliului de 
Miniștri, și de alți condu
cători de partid și de stat 
bulgari, care au făcut a- 
precieri pozitive la ad-eso 
produselor prezentate.

secretari ai comitetelor i 
P.M.U.P. din întreprinderi > 
și directori din unitățile ț 
metalurgice. In cadrul șe
dinței au fost discutate p o- 
bleme legate de dezvolta
rea industriei metalurgice și 
alte ospecte privind acest 
imporiant secte de activi
tate.

■ OSLO. - La Oslo a 
avut loc plenara conducerii 
naționale a Partidului Co
munist din Norvegia, consa
crată situației in domeniu! 
forței de muncă in această 
țară. In încheierea plena- i 
rei s-o adoptat un program 1 
de acțiuni împotriva șoma- ț 
jului. ’
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COOPERATIVA MEȘTEȘUGĂREASCĂ 
„MOȚUL" BRAD 

ÎNCADREAZĂ
• șef secție confecții și reparații pălării. 
Informații ia telefon 50791.

ÎNTREPRINDEREA PENTRU LIANȚI 
CIIIȘCADAGA
ÎNCADREAZĂ:

# 5 electricieni A.M.C. categ. 4—6
# 8 zidari șamotori categ. 4—6
# 1 șef echipă întreținere linii C.F.
# 5 meseriași cale
# 5 mineri, categ 4—6, pentru calificare 

artificieri.

— în ultimii ani, economia 
siriană s-a înscris durabil 
pe făgașul dezvoltării in
dependente. Cu o industrie 
bazată în principal pe pre
lucrarea materiilor prime 
naționale — petrolul și fos- 
fații —, economia cunoaște 
și un amplu proces de di- 
verificare; în ce privește 
petrolul, a cărui exploata
re a început abia în anii 
’60, peste jumătate din în
casările valutare ale Siriei 
provin din exportul de 
produse petroliere. în pre
zent, specialiștii sirieni a- 
preciază rezervele de pe
trol ale țării la 300 mili
oane tone. în anii ’70 s-au 
construit și primele capaci
tăți de prelucrare a acestei 
materii prime : cele două 
uzine de prelucrare, de Ia

Homs și Banias, dispun de 
o capacitate totală de 11 
milioane tone anual. Rafi
năria de la Banias, con
struită pe baza documen
tației și proiectelor -româ
nești, cu utilaje românești, 
este cel mai mare obiectiv 
de acest fel din Orientul 
Mijlociu, iar complexul de 
producere a triplusuperfos- 
fatului de sodiu din ’Homs, 
construit în colaborare cu 
țara noastră, are o capa
citate de producție de 
450 000 tone îngrășăminte.

în ce privește extracția 
de fosfați, actualul plan de 
dezvoltare a economiei na
ționale prevede atingerea 
în 1985 a nivelului de cinci 
milioane tone anual, fiind 
construite în acest scop 
două capacități industriale 
în orașul Banias.

■ PRAGA. - La Praga 
a avut loc adunarea festi
vă consacrată celei de-a 
39-a aniversări a eliberă
rii Cehoslovaciei de sub 
dominația fascistă, la care 
au luat parte Gustav Hu- 
sak, secretar general al 
C.C. al P.G din Cehoslo
vacia, președintele R.S. Ce
hoslovace, alți conducători 
de partid și de stat.

Raportul la adunare a 
fost prezentat de Josef 
Kempny, membru al Prezi
diului C.C. al P.C.C., pre
ședintele Consiliului Națio
nal Ceh.

K VARȘOVIA. - După 
cum relatează agenția PAP, 
sub conducerea lui Woj
ciech Jaruzelski, prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.U.P., 
președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Polone, la 
combinatul siderurgic Nowa 
Huța a avut loc ședința 
Prezidiului guvernului polo
nez, la care au participat 
reprezentanți ai colectivelor 
de muncă, sindicatelor, au- 
toconducerii muncitorești,
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■ CIUDAD DE PANAMA.

- Nicolas Barletta, candi
datul coaliției Uniunea Na
țională Democratică din Pa
nama, a ieșit învingător in 
alegerile prezidențiale, de 
duminică, anunță un comu
nicat oficial dat publicită
ții la Ciudad de Panama 
și citat de agenția EFE.

■ WASHINGTON. - In 
1983, populația globului a 
crescut cu aproape 85 de l 
milioane, ajungind la . 
4 762 000 000 arată un ra- 1 
port dat publicității de ț 
„Population Referance Bu-reau", un institut de cer- J 

cetări demografice interna- ț 
........................ Iționale din Washington. 

Drept urmare, la începutul 
acestui an populația lumii 
s-a dublat fată de anul 
1945.

Dacă populația mondială 
continuă să. crească în ac- . 
tualul ritm anual de 1,7 la ( 
sută, ea va ajunge la 5 / 
miliarde în Î987 și la 6 mi- > 
liarde la sfîrsitul secolului » 
al XX-lea.
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cată). Informații. Deva, telefon 
14565, după orele 18. (682)

• Vînd Dacia 1 300, stare
perfectă. Simeria, strada Ilie 
Pintilie, nr. 19. (660)

■llliLU"
publicitate

V I N Z A R I

© Vînd apartament trei 
camere, liber. Deva, telefon 
21534. (615)

• Vînd apartament trei 
camere, confort sporit. Deva, 
B-dul Bălcescu, 18, bloc B. 
scara I. apartament 2. zilnic.

(654)
© Vînd apartament două 

camere, confort I, cărămidă. 
Deva, Dacia, preț convenabil. 
Informații, chioșc liceul e- 
nergetic, orele 8—17. (652)

© Vînd apartament două 
camere, gaze, cărămidă, eta
jul I. Deva, telefon 23531. (667)

® Vînd garsonieră etajul I. 
Deva, central. Telefon 14978, 
după orele 16. (669)

© Vînd casă, anexe gospo
dărești. Deva, zonă nedemo- 
labilă, și butelie de aragaz. 
Telefon 20565. (651)

® Vînd casă nouă, trei 
camere, baie, canalizare, ocu- 
pabilă imediat. Deva, telefon 
14472, orele 8—12, 16—20. (671)

9 Vînd casă. Devă, strada 
Simion Bărhuțiu, nr. 18. In
formații, zilnic, orele 18^—20, 
Grec Francisc. (653)
• Vînd Dacia 1 300 (neridi

• Vînd Renault Gordini,
preț foarte convenabil. Deva, a 
strada 23 August, nr. 180, W 
după orele 16,30. (677)
• Vînd scuter ,.Manet“.

Deva, telefon 15691, după orele 
16,00. (625)

© Vînd uși și ferestre. Deva, 
telefon 17964, orele 18—22.

(674)

PIERDERE

© Pierdut legitimație de ser
viciu, pe numele Costea Maria, 
eliberată de C. S. ,,Victoria" 
Călan. O declar nulă. (663)

ANIVERSARE

® Soția Lili, socrii transmit 
lui MITRICA CONSTANTIN, 
de ia secția aer-gaz Hunedoa
ra,- astăzi, cmd prinde cea 
de a 48-a petală din tranda
firul vieții, fericire, sănătate 
și „La mulți ani“ !- (659)

DECES

Familia Margareta și Mi
hai, fiicele Adela și Mihaela 
Turcu anunță cu adîncă du
rere încetarea din viață a ce
lui ce a fost tată, socru și 
bunic

ANDREI RADULESCU 
în vîrștă de 78 ani.

Inmormîntareă are loc mîi- 
ne, 10 mai 1984, în cimitirul 
din Leșnic.
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