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1984 — an record in construcția barajului 
din sistemul hidroenergetic Riu Mare-Retezat

Cunoscut fiind că barajul 
este un obiectiv de bază 
în cadrul sistemului hidro
energetic Rîu Mare-Rete- 
zat, vă rugăm să ne spuneți 
tovarășe inginer Aurel 
Dan, șeful brigăzii nr. 4 
— baraj, de la Antrepriza 
de construcții hidroener
getice Rîu Mare-Retezat, 
cum acționați pentru a 
grăbi ritmul lucrărilor ?

500

a

Netiș. 
metri

ajuns

principală - priză 
unde am betonat 
liniari din 1 200.

— La ce cotă
barajul la ora actuală ?

— Poartă în corpul său 
peste 4,1 milioane metri 
cubi depuneri, din care 
365 000 metri cubi argilă, 
mai bine de 40 la sută din 
planul 
Pentru

total de depuneri,
a putea începe a-

Rîtih și calitate în realizarea 
INVESTIȚIILOR

Dacă am pornit foarte 
la muncă în acest an, 
ne-am realizat și de- 
planul în primul tri-

bine 
dacă 
pășit 
mestru, în luna aprilie am 
depus doar 65 000 metri 
cubi de anrocamente în 
corpul barajului.
95 000 metri cubi 
cerea prin pianul

— Recuperați 
în luna aceasta ?

— Nici nu ne 
altfel ! Ne-am 
tnai bine, acționăm cu 
forțe sporite pe toate cele 
trei fronturi : depuneri de 
anrocamente în baraj, pre
gătirea începerii campa
niei de depunere a argilei, 
intensificarea ritmului de 
betonare aducțiunea

față de 
cit se 

stabilit, 
restanța

gîndim 
organizat 

acționăm

cumularea apei în viito
rul lac, anul acesta tre
buie să depunem 900 000 
metri cubi, din care peste 
100 000 metri cubi argilă. 
De la începutul anului 
am depus 350 000 metri 
cubi de anrocamente. ceea 
ce înseamnă un ritm bun.

— Cum v-ați stabilit pro
gramul

— La 
muncim 
buri de 
subteran pe trei schimburi 
a 8 ore — deci foc con
tinuu peste tot. Lucrarea, 
deosebit de pretențioasă, 
care este depunerea mie
zului de argilă, o pregă
tim minuțios. Argila este 
descopertată în apropiere

zilnic de lucru ? 
depuneri în baraj 

pe două schim- 
cîte 12 ore, iar în

de Riu de Mori. Utilajele 
și agregatele pentru exca- 
vații, încărcare, transport și 
tasare sint pregătite. Spe
cialiști, forță de muncă 
umană și mecanică avem. 
Cei peste 150 de comuniști, 
întregul colectiv de con
structori hidroenergeticieni 
de 450 de oameni muncesc 
cu dăruire, zi și noapte, 
pentru ca această lucrare 
de mare răspundere să o 
finalizăm la termen, așa 
cum ne-a indicat secreta
rul general al partidului, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, aici, la fața 
locului, cind a fost în 
mijlocul nostru.

— Ziceați de comuniști, 
de oamenii de nădejde ai 
brigăzii.

— Da. Minerii Ioan Bîr- 
Gheorghe Frunză. 
Du tu. Nicolae An- 
buldozeristu loan 
Gheorghe Cimbru, 

Neag, excavatoriștii 
Andrei, Vasile

san.
Vacile 
țoce.

Dorin 
Cseke
Gheorghiță, loan Hortolo- 
mei, Cornel Moraru, Vio
rel - Ilieș, Constantin Da
vid, dulgherii din echipa 
lui Costache Apopei, beto- 
nistul Titel Ungureanu, 
subinginerii Gheorghe Gri-

GH. I. NEGREA
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Riu Mare-Retezat. Aspect de pe șantierul barajului.

Vizita de prietenie în țara noastră 
a președintelui Republicii Togoleze,

Gnassingbe Eyadema
ÎNTREVEDERE 

PROTOCOLARĂ

General Gnassingbe Eya
dema, președintele fonda
tor al Adunării Poporului 
Togolez, președintele Repu
blicii Togoleze, a făcut, 
miercuri dimineața, la Pa
latul Consiliului de Stat, 
o vizită protocolară tova
rășului Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste. România, și tova
rășei Elena Ceaușescu, 
membru al Comitetului Po
litic Executiv al C. C. al 
P.C.R.. prim viceprim-mi- 
nistru al Guvernului Re
publicii Socialiste Româ
nia.

întrevederea, premergă
toare convorbirilor oficia
le. s-a desfășurat intr-o at
mosferă cordială. priete
nească, de stimă și înțele
gere reciprocă, ce caracte
rizează relațiile dintre ță
rile și popoarele noastre.

CONVORBIRI OFICIALE
La Palatul Consiliului de 

Stat au început, miercuri 
dimineața, convorbirile o- 
ficiale între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președinte
le Republicii Socialiste 
România, și general Gnas
singbe Eyadema, președin
tele fondator al Adunării 
Poporului Togolez, pre
ședintele Republicii Togo- 
leze.

în cadrul primei runde 
de convorbiri, cei doi pre
ședinți, subliniind că exis
tă largi posibilități pen
tru dezvoltarea colaborării 
și cooperării dintre Româ
nia și Togo, atît pe plan 
bilateral, cit și pe arena 
internațională, au însărci
nat pe membrii celor două 
delegații să examineze, în 
timpul vizitei, căile și mo
dalitățile concrete de ex
tindere în ........... .............
conlucrării romano-togole- 
ze. pe baze 
tajoase, in 
pășirii economico-sociaîe a 
celor două popoare, al în-

continuare a

reciproc avan- 
interesul pro-

tăririi independenței na
ționale, al cauzei păcii și 
înțelegerii în lume.

în - continuare, cei doi 
președinți au efectuat un 
schimb de păreri cu pri
vire la preocupările actua
le și de perspective 
celor două 
în legătură 
bleme ale 
ționale. •

Schimbul 
probleme internaționale a 
relevat preocuparea Româ
niei și Republicii Togoleze 
în legătură cu agravarea 
climatului politic mondial 
ca rezultat al politicii im
perialiste de forță și ame
nințare cu forța, de men
ținere și extindere a sfe
relor de influență, de in
tensificare a cursei înar
mărilor. îndeosebi a celor 
nucleare, de ascuțire, 
general, a 
dintre țările 
rile sărace, 
și agravare 
de conflict și război între

ale
țări, precum și 
cu unele pro- 
vieții interna-

de vederi pe

în
contradicțiilor 
bogate și ță- 
de menținere 
a unor stări

(Continuare în pag. a 4-a)

și se găsesc
noi rezerve de materii prime

Se caută cu folos

Situația .,1a zi- a rea
lizărilor brigăzii geologice 
complexe Teliuc, din ca
drul I.P E.G. Deva : foraj
— 102,5 la sută, galerii
— 105,7 la sută, suitori —
106 la sută, puțuri pentru 
explorare — 133.3 la
sută, puțuri pentru cerce
tare — 158,3 la sută,, vi
teza de foraj — 121,9 la 
sută. Cu cea mai mare 
viteză la foraj se prezin
tă grupa geologică de la 
Boița — 172,2 la sută, 
urmată de grupa de la 
Lelese cu 119.8 la sută.

Conducerea partidului 
și statului nostru, perso
nal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretarul ge
neral al partidului, pre
ședintele țării, situează 
stăruitor în centrul aten
ției. ca una dintre sarci
nile economice priorita
re, dezvoltarea bazei de 
materii prime și energe
tice, valorificarea rațio
nală a resurselor interne, 
în adincurile Munților 
Poiana Ruscăi avem ase
menea rezerve. Cum se 
acționează pentru desco
perirea și punerea lor în 
valoare, ne-au răspuns 
mai mulți lucrători de la 
brigada geologică com
plexă din Teliuc.

— Căutăm minereu de 
fier în zonă. Am execu
tat lucrări pînă la ori-

zontul VI. ceea ce ne-a 
permis să punem în evi
dență noi rezerve. Con
tinuăm cercetările în ve
derea descoperirii altoi 
zăcăminte și sperăm 
tr-o dublare a celui 
timat. Lucrăm prin 
raje adinei, de la 
pînă la 1 200 metri,
remarcă zilnic, prin mun
ca lor, frații loan. Avram

CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ
Nici o intirziere

în unitățile Consiliului 
unic agroindustrial Hațeg 
campania agricolă de pri
măvară se desfășoară sub 
semnul cerințelor formu
late de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, la ple
nara Consiliului Național 
al Agriculturii, Industriei 
Alimentare, Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor și ale 
Hotărîrii-Apel adresată coo
peratorilor’ și mecanizatori
lor, tuturor lucrătorilor din 
agricultură.

PARTICIPARE 
NUMEROASĂ

La Cooperativa agricolă 
de producție din Pui s-a

la întreținerea culturilor și la stringerea furajelor!
încheiat prășitul suprafețe
lor semănate cu rădăci- 
noase și rebilonarea car
tofilor — printre cei mai 
harnici cooperatori numă- 
rîndu-se Maria Stoica, Ma-

durile de sfeclă rămîneau 
fără buruiană.

Aici lucrau la prășit Li- 
via și Mihai Burgă, ea fac
tor poștal, la Pui, el lu
crător la serviciul C.T.C.-

C. U. A. S.C. HAȚEG

rioara Lăban. Nonu Ciot, 
Mihai Matei etc.

într-o tarla aflată în a- 
propierea satului Rușor am 
găsit la lucru circa 80 de 
cooperatori, în fruntea că
rora se afla Petru Lungu, 
vicepreședinte al coope
rativei agricole de produc
ție. Se lucra cu spor. în 
urma cooperatorilor, rîn-

laboratoare al C.S.V. Că- 
lan.

— Cine o să ducă astăzi 
poșta în Rușor ?

— Eu — ne răspunde Li- 
via Burgă. Dar mai spre 
seară, acum toți lqcuitorii 
satului sînt la muncă în 
cîmp.

— Sînt în concediu de 
odihnă — ne spune Mihai

Burgă — și am venit la 
lucru în cîmp. Acum, cînd 
pe ogoare este multă trea
bă. toți cei ce trăim la 
țară trebuie să participăm 
la muncă, să obținem ast
fel recolte cit mai mari.

EZITĂRI CE NU 
SE JUSTIFICA

La C.A.P. Sîntămărie- 
Orlea discutăm cu Ștefan 
Iovănescu, inginerul șef al 
cooperativei.

— Astăzi — ne spunea 
interlocutorul — mecani
zatorul Radu Tăbîrgic ter
mină rebilonarea celor 130 
ha cultivate cu cartofi. 
Ioan Munteanu lucrează

pentru exploatare. Luna 
aceasta vom depăși pla
nul cu cel puțin 10 metri 
liniari. (Inginer Nicolae 
Trufaș, adjunctul șefului 
de brigadă, cu probleme 
de minerit).

— Avem întocmit un 
program de cercetare de 
ansamblu pentru perime
trul mare, în care se es
timează rezerve de mi- 

MULT CĂRBUNE, 
MULT MINEREU! '

în- 
es- 
fo-
700 
Se

în Munții 
Poiana Ruscăi

si Vizente Goleșie, Cornel 
Răd os, Ioan Țif. Constan
tin Bumbescu, 
Ungur. 
Ungur, 
mion 
geolog 
grupa 
Vadu

— Trebuie subliniat că 
sintem în avans la toate 
lucrările. S-a terminat 
betonarea camerei mași
nii de extracție și, lucrăm 
la betonarea 
pentru 
minat 
mului 
metri 
de extracție. Montăm co
livia și predăm obiectivul

Dumitru
Ion Enache, Carol 

Ioan Buda. Si- 
Cireșeri 

Marcel 
geologică 
Dobrii).’

(inginer 
Cenghia. 

complexă

canalului 
cabluri. Am ter- 

și betonarea pri- 
tronson de 40 

liniari a puțului

la erbicidarea cartofilor, 
iar Mitucă Băiuț efectu
ează prima prașilă mecani
că la sfeclă.

— A început prașila ma
nuală ?

— Nu. Acum se . împart

nereu de fier. Prin foraje 
la mare 
prin 
crări 
față, 
grăbi 
tării

adîncime, ca și 
prospecțiuni și lu- 
miniere de supra- 
acționăm pentru a 
începerea exploa- 

acestui
Maistrul 
Miheț, 
Gheorghe 
Cioroianu, 
muncesc 
dăruire (Ing. Dionisie 
Doboș, adjunctul: șefului 
de brigadă, cu probleme 
geologice).

— Noi căutăm și gă
sim rocă cu talc, atit de 
necesară pentru econo
mia națională, pentru con-

zăcămînt. 
de foraj loan 
sondorii șefi 
Trifa, Victor 

, Liviu Iliescu 
cu sîrguință și 

(Ing.

G. IGNAT

(Continuare în pag. a 3-a)

suprafețele cu sfeclă, car
tofi și porumb pe forma
ții de lucru

TRAIAN SONDOR

(Continuare în pag. a 3-a)

C.A.P. Pestișu Mare. Se muncește In aceste zile intens 
in grădina legumicolă. In imagine, cooperatoarele Elisabeta 
Nagy. Victoria Drăgan și Maria Popa fac întreținerea ra- 
sadurUor de varză de toamnă.

Foto: N. GHEORGHIU



Un statut onorat prin fapte
Combinatul siderurgic Hu

nedoara. Oțelării, furnale, 
laminoare. Roșu’ aprins. 
Fierbinți curg riurile de 
fontă și oțel. Fierbinți sint 
și cocsul, și aglomeratul, și 
laminatele ieșite dintre 
fălcile modeiatoo*e ale ca- 
jelor. Secvențe 'eale, ce 
se derulează cotidian și 
care au introt în firescul 
lucrurilor de zeci de ani 
pentru miile de ocmeni ai 
muncii din uzinele și sec
țiile combinatului. Totuși, 
simpla enunțare a numelui 
oricăruia dintre coloșii si
derurgiei românești oduce 
pe buze aceeași sintagmă: 
„muncă grea, bărbăteas
că I”.

Muncă grea și mai ales 
bărbătească în... „Pagina 
femeii" ? Da, pentru că 
femeile reprezintă cu ade
vărat o forță nu doar prin 
numărul lor, ci și prin 
activitățile ce le desfășoa
ră practic în fiecare dintre 
uzinele, secțiile și ateliere
le combinatului. Am fi 
putut apela, pentru ilus
trarea prezenței active a 
femeilor la realizarea sar
cinilor de producție. Io 
exemple de femei-oțelor, 
femei-cocsar, femei-lamina- 
tor, adică din locu'ile cu 
muncă grea, bărbătească 
Nu am procedat ostfel 
tocmai din dorința de a 
prezenta, pentru cei ce 
cunosc mai puțin și cea
laltă imagine a unui colos 
siderurgic, existența unor 
locuri de muncă unde este 
neapărată nevoie de fi
nețe și migală. Astfel de 
atribute caracterizează ac-

tivitatea celor ce muncesc 
în cadrul uzinei nr. 6 — 
„energetic”, numită, pe 
drept cuvînt, „inima com
binatului*. Am dat curs 
propunerii tovo'ășului Ga- 
vrilă Săiâtoan. secretarul 
comitetului de partid al 
uzinei : „Veți cunoaște, la 
secba 'eparații moșim e- 
lectrice. femei o căror mun
că poete fi asemuită cu 
cea o bijutierilor*.

Prezență activă 
la realizarea 

sarcinilor 
de producție

Stăm de vorbă, cu cîte- 
va dintre muncitoarele din 
echipa condusă de Nicolae 
Chiș. „Intr-adevăr, munca 
noastră, a celor ce lucrăm 
la reparații micromotoore. 
este migăloasă, de finețe 
— aflăm de la bobir.atoa- 
rea Eva Moraru. Tahogene- 
ratoarele, motoarele de cu
rent continuu pentru ma- 
șini-unelte oe cere le re
parăm zilnic nu s-au în
tors niciodată co recores- 
punzătoa-e de pe standul 
de probă. Fii-d una din
tre muncitoa’ee cu un sta
giu mai îndelungat - o- 
ceastâ secție cu~osc «oi 
in amănunt mar e SCir»- 
bări, cantitative ți ccStcti- 
ve. ce au irterve-n • in — 
ca noastră. Schimbăr’ core 
privesc și ocme- Altele 
erau cunoștințele s ctis- 
munco noastră :- 
cind am început eu cerul

aici și altele sint cele 
pe care le presupun teh
nico avansată, moderniza
rea, automatizarea p'oce- 
selor de producție din 
combinat*.

„1954. onul în coe om 
venit eu pe lume I — ex
clamă Eiisabeto Mi hai. Are 
d'eptote tovarășa Moroni, 
mesena noastră ce*e o 
pregotî-e. cum să-i spun, 
eu. no--stop- Cu fiecare 
zi, lucrările ce le arem oe 
executat devin tot mei 
complexe. Și nai. cete mai 
tinere, avi nd liceul ți cursU 
de califica'e Ia bază sin
tem nevoite să învățăm 
mereu. să ne punem Jo 
zi” cunoștințele*.

„Merită. este o muncă 
frumoasă ce oferă mori sa
tisfacții — na-a spus Ko
vacs luliana- Nu-i puțin 
lucru să știi co munca ta 
se regăsește in „tot ce 
mișcă” în combinat, in cur
ge -ea oțelului. in t-ons- 
formorea uriașelor Krsgouri 
in profite laminate—*.

taterlocutca'efe noastre 
■■e-cj oe'-t să nu uitam 
sa amintim aici ți cete ic te 
cotege ale lor. daco or fi 
posibil pe toate cete șaizeci 
ți ceva de bobinatoo'e 
<Sn secție— Mativc'ea ? 
Toate femeile din secție, 
prin munco ce o desfășoa
ră confirmă că ți aid pre
zența octivă a forței de 
muncă feminine la realiza- 
ea sarcinilor de p'oducție 

este o incontestabilă rea
litate.

MIRCEA DIACONII

Dimineți de mai se infioară in linia pașilor noștri 
măsurind valențele acestui timp. Tinerețea, ca o floa
re a soarelui, ne ține rotirea miinilor în lumină, semn 
de izbindă pe treptele zidirii.

A fi tinăr in România de azi înseamnă a deschide, 
cu fruntea sus, porțile spre Împlinire, a descoperi în 
fiecare clipă cetățile trecutului, a te dărui omenirii 
și viitorului ei- A fi tinăr înseamnă a trăi deodată, 
sub aceeași pecete, trecutul, prezentul și viitorul țării. 
In palme timpul se modelează supus, ne recunoaște 
după bătăile inimii, după mersul hotărît, după marile 
competiții în care am Învățat că munca e condiția 
formării noastre ca oameni utili societății.

In școli și uzine, pe ogoare și șantiere, în galerii 
4 de mină sau pe scenele „Cintării României" sîntem la 
1 de preocupați in drumurile spre mîine. Sîntem ală- 
1 se construiește pe harta patriei. Am
• lăsat cite ceva din noi in Porți de Fier, în orașe, în 
’ Canatul Dunăre—Marea Neagră, în baraje și cetăți de 
I inmăuă; am încercat duritatea oțelului, puterea pă- 
Y afeu^uiuî, aun îngropat sămînța și am sărbătorit spicele. 
' 'Tinerețea noastră știe să cînte, să se oprească 
' muzee, expoziții și librării, să iubească și să se 
I isteaneă, să mingile un copac, să cultive o floare.
, Ne căutăm în muzică și poezie, flămînzi de cu- 
țnoaștere, nerăbdători, grăbiți să pătrundem în tainele 
ț existenței. Ne prindem in neliniști urbane, aplecăm 
, ulciorul în apa curgătoare a istoriei și fugim uneori 
1 sus In munți, să ne închinăm Mioriței. La fel datori

i crească iarba, să înflorească 
’ holdele de grîu. să fie liniște, 
ț Sintem îndrăgostiți mereu ________  T____
i de Enescu și Brâncuși, de Luchian și Nichita, mereu 
•cu recunoștință in fața lui Horea, Avram Iancu, Ștefan 
. cel Mare sau Mihai Viteazul.
’ _ Tinerețea noastră e ritmul vieții de zi cu zi, aerul 
) în care se întind aripi, e argument pentru pacea 
i pămintului. Tinerețea noastră e tinerețea patriei, 
/ mereu înflorită prin noi, în legea general valabilă a 
I belșugului.

„Și vom rămîne în eternitate
la fel de tineri cum sîntem acum".
La mulți ani, tinerețe, de la înălțimea inimii 

ț deschise !
L 
s

*
*
j

\ Anei cit și lui Manole, zidim și ne lăsăm zidiți, să
aureaseălivezile, să

de Eminescu și Blaga,
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Copiii - suprema 
răspundere

— Eu dorm cu ochii des
chiși.

— Chiar așa? Și cum te 
numești ?

— Călin Horoian și am 
trei ani și trei luni. Și mai 
am o soră mai mică.

Alături de pătucul 
Călin, două fetițe — - a-a 
Trif și Ana mar a Gr'mdan 
— deschid ochișorii ș se 
întreabă din priviri dacă e 
ora deșteptării. Și cum 
lul-iana iși 'zărește tăcicu. 
în pragul ușii, chipul i se 
umple de lumină. Iulian 
Tril se emoționează, ca de 
fiecare dată cind vine să-fi 
întîmpine fiica 
ști cît 
vină pe 
fericiți I 
tăi. Iar 
I u liana
Dar și condițiile și grija ce 
o acordă intregul personal 
sint deosebite".

Aprecierile lui Iulian Trif 
au fost unanime cu a'e 
multor părinți care își aduc 
în fiecare dimineață cop ' 
la Grădinița cu prog’om 
prelungit nr. 2 din Deva 
și se indreoptă, apoi, fără 
griji, spre unitățile econo
mice in care muncesc Arc<. 
la grădinița cu incăper: 
ca-n povești, în care 300 
de copii — de la 4—5 iurn 
la 6 anișori — sint îngrijiți 
zilnic și educați cu 
goste de părinte, am 
nit zec' de femei de o 
bitate profesională și 
rolă rară.

Directorul unității — 
briela Oană — nu vrea 
asume singură nici un me
rit. Dă „vina" pe unita
tea patronatoare - Țesăto- 
ria de mătase Deva, pre
zentă permanent în rezol
varea problemelor ridicate 
de buna desfășurare a mun
cii —, pe colaborarea fruc
tuoasă cu fiecare educatoa
re, cu medicul Olimpia Du
mitru, cu asistentele Fekete 
Gyongy, Margareta Albu,

!e de
1*1-

Opfi, 
M .->c 

M.runo. 
M e-c.
5 C " OQ-

„Dacă aț: 
am așteptat-o să 
lume I Sintem tare 
— mărturisește ta- 

aici, la grădiniță, 
se simte minunat.

dra- 
întil- 
pro- 
mo-

Go- 
să-și

Agripina Pode-eor-^ cu od- 
m'.nistrator-ui £*e-x> Rov-oaz. 
cu contob--^ Monca Po
pescu. cu noegu. co-ec- 
tv.

Și întregul 
seamr.ă c-c. s> 
înseamnă Oc:a
Cosmn p Aoo. 
Șon.ko. Gob. C -c-, 
Cristian, coplr de-o 
pâ care ne vorbesc despre 
„tovarășa educatoare" Mar
eea Bodea și George a 
Nicooră fi Mano Sete. 
Silvia Urs, M r.erva Neega. 
Lidia Seeșan. Monona 
Fico, Fe Cjo G ama. F>or.- 
ța Mărcuț. Ghergh ~a M.- ț 
cula, l.eona Bcgeo cu 
aceeași dragoste cu care 
ne vorbesc despre mots'- 
cile lor. lor ocoro, 
preajma măsuțe,or cu ^ser
tărașe" — ți-n flecare ser
tăraș un copilaș, de cîseva 
luni sau un an, învață să 
mănînce — ți peste tot 
unde e nevoie de mina 
lor, ingr j-toarefe Eudochm 
Imre. Darodics l.eona. Elena 
lonoș. Son a Of eanu. Se- 
vastița Ciucur, 
mir, C " ‘ .
Gogiie sint neîntrecute în 
ale gospodăr'ei, ca ți bu- 
cătărese.e p muncitoarele 
Mariana Suciu, Elena Dră- 
gan, O via Stânășei. Elena 
Morlș. Și dacă lenjeria pă
tucurilor, fețele de masă 
și haiote.e sint mereu ima
culate, părinții știu că de 
„ținuta" Iar se ocupă, tot 
cu grijă de moașă, Letițio 
Krekan, Cornelia Chițău, 
Ileana Vardea.

l-am văzut pe micuții de 
aici jucind „Momîrlăneas- 
ca“, învăț!nd poezioare, for- 
mîndu-și deprinderi de 
muncă, de vorbire corectă, 
de igienă, și toate acestea 
în preajma unor mame care 
își consideră munca, alături 
de cei 300 de copii, ca su
premă răspundere.

ț

* te funcțiune din 13S3, secția spălătorie a Preparației Petrila beneficiază de 
sportul unor cadre tinere, de curind sosite de pe băncile școlilor. în imagine, utecista 
Te-xiora Stanciu, de la laboratorul tehnologie uzinal, efectuează cu competență contro
lai umidității cărbunelui spe ciaL

Dăruire
„Femeie ca Jar,a Kru- 

meș mai rar poți să întîl- 
nești — ne spunea Aurel 
Doboș, președintele Con
siliului unic agroindus
trial Geoagiu, în timp ce 
ne îndreptam spre ferma 
legumicolă a C.A.P. Au
rel Vlaicu. De peste un 
sfert de veac, de cind o 
cunosc, tot .așa o știu : 
harnică, serioasă în tot 
ce tace și dăruită trup și 
suflet muncii pămîntu- 
Iul, „grădinii ei de le
gume", cum spune des
pre cele 100 ha pe care 
le muncește de la înfiin
țarea cooperativei. N-are 
odihnă, nici liniște. De 
cum se desprimăvărează, 
pînă dă zăpada, (dar și 
iarna in solarii), de di
mineața pînă seara este 
în cîmp, la plantat, pră
șit, recoltat. Nu știu cind 
mai are timp să-și vadă 
și de ale casei, doar are 
o gospodărie cum nu 
sini multe in sa<t".

La această caracteriza
re, făcută invoiumar, n-am 
prea avea multe să mai 
adăugăm despre eroina 
acestor rinduri. Poale niș
te date biografice, care 
să-i întregească profilul 
moral și profesional.

Jana Krumeș este una 4 
din cooperatoarele care ' 
au fondat C.A.P. Aurel 
Vlaicu. De atunci ea a 
muncit mereu, aici, in fer
ma legumicolă, devenind 
astăzi specialista numărul 
unu in legumicultura uni
tății. Nu numai că stă- 
pinește bine tehnologia 
tuturor culturilor de le
gume, dar cunoaște per
fect fiecare mptru pătrat 
de teren, știe ce poate 

da, ce să-i ceară. Este șefă 
de echipă, conducind 
peste 30 de feme Este 
de un deceniu, membra 
în consiliul de conducere 
al cooperativei. In toate 
aceste funcții a fost și 
este exemplu de respon
sabilitate, dăruire și res- Y 
pect pentru munca ei și 
a celorlalți cooperatori. 
Intr-un cuvint, Jana Kru
meș este una din cetățe- 
nele de frunte ale comu- 
nei Geoagiu, una din te- fl 
mei le despre care oricine " 
vorbește cu respect și ad
mirație.

MIRCEA LEPÂDATU

* 
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ța Ciucur, Lhria Vo- 1
Stela Balint, Ștefana ’
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CONFIRMARE A HĂRNICIEI
Colectivul Întreprinde

rii de tricotaje tip lină din 
Hunedoara are justifi
cate motive de min- 
drie. Recent, la acțiunea 
de contractări a producției 
pentru semestrul al 11-lea 
al anului in curs, desfă
șurată la București, cele 
11 noi modele confecțio
nate din lină și alte patru, 
din fire bucle și Ramona, 
prezentate la calitățile

..extra- și „lux", s-au 
bucurat de unanime apre
cieri. Este meritul colecti
vului de creație condus de 
ing. Emilia Năforniță — a 
ținut să sublinieze Maria 
Costa, șeful biroului plan. 
In continuare, la intrarea 
în producție de serie, noile 
modele vor continua să 
acumuleze noi valori ale 
talentului și priceperii 
muncitoarelor din între
prindere.

SECRETE CU... SARE
• Conținutul unui vas 

cu mîncare se răcește 
mai repede dacă acesta 
se așază într-un reci
pient cu apă rece în care 
s-a pus un pumn de sare 
grunjoasă.

• Muștarul dintr-un 
borcan început nu se va 
usca dacă se presară dea
supra puțină sare.

• Drojdia de bere se 
poate păstra proaspătă 
timp îndelungat dacă se 
ține în sare fină.

EXPOZIȚIE
Ele, femeile din 

Luncoiu de Sus, sînt 
prezente cu cele mai 
alese țesături aranjate 
ingenios în cîte o expo
ziție la căminul cultural 
— ca și cea din fotogra
fia de față. Aici s-au în
trecut în meșteșugul țe
sutului Eugenia Bănea- 
să, Ileana Petruț, Voi- 
chița Petruț, Maria Bol- 
dura, Olivia Rișcuța și 
Ileana Dud.

Răspundem 
cititoarelor
• Marilena D. — Hu

nedoara. Da, ați înțeles 
bine cum se fac prezentă^ 
rile. Dar atenție : o feme» 
nu se ridică niciodată în 
picioare cînd se fac pre
zentările, cu excepția ca
zului în care persoana re
comandată este o femeie 
vîrstnică sau o personali
tate marcantă. Gestul pe 
care îl fac unele tinere de 
a se ridica de pe scaun 
atunci cînd le este pre
zentat vreun tînăr este 
nepoliticos.

• N. P. — Vulcan. Dacă 
ați împlinit 54 de ani și 
aveți o vechime de 25 de 
ani de muncă, puteți cere 
pensionarea. Vă dă acest 
drept faptul că ați adus 
pe lume și ați crescut trei 
copii (care, după cum ne 
mărturisiți, vă oferă azi 
multe bucurii).

• Ana M. — Deva. E 
bine să nu uitați : o femeie 
nu prea arătoasă, dar ex
trem de îngrijită și cochetă 
impresionează și place mai 
mult decît o... frumoasă 
care uită să se ocupe de 
Igiena și înfățișarea ei. j
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Potrivit indicațiilor date 
de secretarul general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la Con
sfătuirea de lucru de la 
Mangalia, din august 1983, 
comitetul de partid al în
treprinderii miniere Barza 
acordă propagandei vi
zuale un rol deosebit.

Comitetul de partid de 
la I. M. Barza a îndrumat 
și sprijinit consiliul de 
educație politică și cultură 
socialistă, organele și or
ganizațiile de partid, de 
masă și obștești în organi
zarea unei propagande vi
zuale angajante, mobiliza
toare, care să susțină ac
tiv realizarea sarcinilor de 
plan — principalul obiec
tiv al colectivului nostru 
de muncă.

Ne preocupăm constant 
pentru a asigura propa
gandei vizuale un echilibru 
corespunzător prezentării 
sarcinilor reieșite din do
cumentele de partid și 
celor specifice activității 
concrete din întreprindere, 
secțiilor și formațiilor de 
lucru.

în vederea înfăptuirii 
unor astfel de obiective 
majore comitetul de partid 
a întreprins o serie de 
măsuri concrete. în primul 
rînd, a organizat acțiuni 
și întîlniri cu caracter 
metodic, de instruire a se
cretarilor adjuncți cu pro
paganda, a celorlalți fac
tori responsabili din comi
tetele de sindicat și U.T.C. 
Pe de altă parte, prin în
drumare și control perma
nent efectuat în secțiile 
și sectoarele de producție, 
asigurăm organelor și or
ganizațiilor de partid și 
de masă un sprijin consis
tent în direcția organiză
rii propagandei vizuale

concrete, care să răspun
dă cerințelor realizării sar
cinilor economice aferen
te secțiilor, sectoarelor, și 
atelierelor de producție.

Principalele ’ probleme 
vizate de propaganda vi
zuală constau în îndepli
nirea indicatorilor com- 
ponenți ai eficienței econo
mice, între care un loc 
central îl ocupă creșterea 
nelimitată a producției 
fizice, îmbunătățirea cali
tății producției, utilizarea 
rațională a mașinilor, uti
lajelor și a forței de mun
că, reducerea consumului

LA I.M. BARZA

de materiale, combustibil 
și energie, creșterea mai 
accentuată a productivității 
muncii.

Propaganda vizuală este 
organizată într-o gamă lar
gă de forme și mijloace — 
panouri cu îndemnuri, 
chemări, prezentarea an
gajamentului economic al 
unității, citate din cuvîn- 
tările secretarului general 
al partidului — amplasate 
la gurile de mină, uzina 
de preparare, în secții și 
ateliere, precum și prin 
activitatea celor cinci ga
zete de perete, dintre care 
cu o activitate lăudabilă 
menționăm gazetele de 
perete „Noroc Bun“, „Con- 
casorul" și „Minerul".

O atenție deosebită acor
dăm menținerii în perma
nență a propagandei vi
zuale în actualitate, potri
vit cerințelor impuse de 
desfășurarea activității po
litice a partidului și sta
tului nostru, precum și cu 
evenimentele cu semnifica- 

. ție deosebită în viața po-

litică și socială a țării. 
Avem în vedere, în primul 
rînd, cea de a 40-a ani
versare a revoluției de eli
berare socială și națională 
și cel de al XlII-lea Con
gres al partidului. In acest 
context, de fiecare dată 
sînt popularizate cu regu
laritate legile și decretele 
adoptate de Marea Aduna
re Națională, hotărîrile 
plenarelor C. C. al P.C.R., 
cuvîntările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, asigu- 
rînd, totodată, concretiza
rea obiectivelor și sarcini
lor la specificul activită
ții noastre miniere.

Acțiunea organizată per
manent pentru actualizare 
și concretețe, ca una din 
cerințele de bază ale pro
pagandei vizuale, a făcut 
să crească forța ei mobili
zatoare și de convingere, 
să sporească participarea 
oamenilor muncii la rea
lizarea sarcinilor de pro
ducție pe primul trimestru 
al anului curent realizîn- 
du-se, totodată, și punerea 
în funcțiune a obiectivului 
cuprifer de la Valea Morii.

Comitetul de partid, con
siliul de educație politică 
și cultură socialistă ale 
întreprinderii miniere Bar
za vor acționa și în viitor 
pentru perfecționarea ac
tivității de propagandă, 
pentru sporirea contribuției 
mijloacelor și formelor 
acesteia la conștientizarea 
colectivului de oameni ai 
muncii din întreprindere 
la îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor de producție.

ANDRON JUNEA, 
secretar adjunct 

cu problemele muncii 
de propagandă 

al comitetului de partid 
de la I. M. Barza

rezerve de materii prime
(Urmare din pag. 1)

sumatorii interni și ex
terni. Șapte din zece 
foraje ne-au dat rezul
tate pozitive. Avem alte 
21 de foraje active. Pe 
baza unui grafic coordo
nator căutăm în conti
nuare roci cu talc. Există 
premise să găsim. Oa
meni de-ai noștri, cum 
sînt Dumitru Popescu, 
Alexandru Rațiu, Sabin 
Cosma, Ioan Moț, loan 
Paraschiv, Gheorghe Be- 
jenaru, Gheorghe Rădoa- 
ne acționează zi și noap
te pentru a găsi și pune 
în valoare talcul din 
Munții Poiana Ruscăi. 
(Ing. geolog 
rea, grupa 
Lelese).

— Sîntem 
lucrările și 
minereurilor ..__________
în curînd vom preda la 
exploatare partea vestică 
a zăcămîntului. 
cutăm aici 
și suitori, 
geologică, 
inginerul 
cuța, cît și 
cu maistrul 
lea în 
Vasile 
leanu, 
Șanta, 
se prezintă 
importante față de cifrele 
înscrise în grafice. (Ing. 
Cornel Milea, șeful gru
pei complexe Boița).

— O deosebită contri
buție și-o aduc zi și 
noapte, la toate punctele 
de lucru, comuniștii 
noștri, ei fiind perma
nent în fruntea bătăliei

Ionel Flo-
geologică

avansați cu 
în căutarea 
polimetalice.

Exe-
galerii, foraje 
Atît grupa 
condusă de 
Tiberiu Stoi- 
cea de foraj, 
Nicolae Șom- 

frunte, cu minerii 
Raba, Vasile Bîr- 
Ioan Benteu, Petru 
Ștefan Tămășloni 

cu depășiri

a descoperi noi re
de materii prime 
economia naționa- 
aport însemnat îl

pentru 
zerve 
pentru 
lă. Un 
au și oamenii de la ate
lierul mecanic, de la ex
ploatarea și întreținerea 
utilajelor, instalațiilor, 
agregatelor din dotare. 
Dan Drăghici, Gheorghe 
Crețu, — 
Grigore 
Vădan, 
loan Cherecheș se remar
că prin hărnicie și lu
crări de bună calitate, 
(loan Rosetti, secretarul 
organizației de partid).

... Minereu de fier, talc, 
minereuri polimetalice — 
materii prime de mare 
importanță pentru econo
mia națională — se des
coperă și se scot zi și 
noapte din adîncurile 
Munților Poiana Ruscăi. 
Colectivul brigăzii geo
logice complexe de la 
Teliuc, colectiv format 
din oameni destoinici, 
își face un titlu de 
cinste și onoare muncito
rească din strădania ne
contenită pentru a îm
bogăți zestrea de materii 
prime a țării.

Petru Mihăiescu, 
Căploiu, loan 
Aurel Neiconi,

Cineva a venit la redacție 
cu o stidă de 1 litru, pe ju
mătate plină, cu bere de 
Hațeg. Omul o cumpărase de 
la restaurantul „Perla Cetății" 
din Deva. Băuse zdravăn din 
ea pînă a observat că pe 
sticlă era scrisă denumirea 
unei substanțe toxice. S-a 
speriat, a apostroîat-o pe os
pătară și a venit cu sticla 
la ziar. Mai departe nu s-a 
intimpiat nimic deosebit. Dar 
dacă se intimpla ? !...

Și atunci am reflectat la 
citeva lucruri la care tre
buiau să reflecteze mulți alții 
că o sticlă care conținuse o 
substanță toxică să nu fie 
îmbuteliată cu bere și să nu 
ajungă la consumatori.

De ce unitatea care a pre
luat sticla de ia cetățean a 
predat-o fabricii de 
știind bine ce 
nuse inițial ?

De ce fabrica 
și mai ales cum 
gent al „cetecistului" de la 
întreprinderea de bere Ha
țeg nu a observat că pe sti
clă era imprimat cu litere 
mari, albe, cuvintul TOXIC ?

Desigur, la preluarea lă
zilor cu bere nici persona
lul restaurantului nu a ob
servat „amănuntul". dar la 
servirea clientului, ospătară 
trebuia neapărat să sesizeze 
anomalia și s-o stopeze.

în sfirșit, consumatorul în
suși trebuia ” 
ce bea și 
sticlă...

Iată un șir 
indiferență 
nereguli de 
chiar de lipsă de grijă față 
de propria sănătate. Le su
punem atenției, în dorința 
sinceră de a le eradica.

bere,
lichid conți-

a primit-o 
ochiul exi-

să se uite bine 
din ce fel de

de atitudini de 
in serviciu, de 

la etica muncii,

DUMITRU GHEONEA

CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ

Nici o întîrziere la întreținerea
culturilor și la strîngerea furai Io*!

(Urmare din pag. 1)
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RiuMare-Retezat 
(Urmare din pag. 1)

La Sîntămărie-Orlea au 
răsărit sfecla și porumbul 

toate tarlalele. în aces- 
condiții sînt nejustifica- 
ezitările ce le manifes- 
conducerea cooperativei 
ce privește declanșarea 

prașilei manuale la aceste 
culturi.

FIECARE ZI 
CÎSTIGATĂ ÎNSEAMNĂ 

PLUS DE RECOLTA

goraș, Gavril Pop, ingine
rii Joan Radu, Dan Cristo- 
dorescu, Vasile Ofimiaș, 
maiștrii Kollo Adalbert și 
Kiss Csaba se remarcă zi 
de zi prin hărnicie, lucrări 
de calitate, ' bună organi
zare și coordonare a pro
cesului de muncă la toate 
punctele noastre de lucru. 
De altfel, întregul nostru 
colectiv este conștient de 
răspunderea ce-i • revine și 
s-a angajat să muncească 
din răsputeri pentru a 
face din anul marilor eve
nimente politice — a 40-a 
aniversare de la eliberarea 
patriei și Congresul al 
XlII-lea al partidului — un 
an record în înălțarea ba
rajului, pentru a urgenta 
punerea în funcțiune- a 
hidrocentralei din Retezat.

ETAPA DE ZONA 
PENTRU CALIFICARE 

ÎN DIVIZIA B
Ieri, la Sala sporturilor 

din Deva, a început etapa 
de zonă la volei, pentru 
calificare în divizia B fe
minin. întrecerile din pri
ma zi s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate : Elec
trica Arad 
tila Lugoj 3—0; 
Dacia Deva — 
Bistrița 3—1.

Astăzi, de la 
vor desfășura 
Corvinul Dacia Deva — 
Electrica Arad și Electro
nica Bistrița — Vulturii 
Textila Lugoj. (I. Horvat, 
corespondent).

ora 16, se 
partidele :

. Clubul muncitoresc din Petrila s-a integrat firesc in viața locuitorilor orașului prin 
activitatea pe care o desfășoară zi de zi.

La cele două asociații e- 
conomice intercooperatiste 
se recoltează masa verde 
în vederea însilozării. La 
A.E.I.. Ponor lucrarea este 
efectuată de mecanizatorii 
loan Cristea, Nicolae Bre- 
teanu, Andrei Panaite și 
Cristian Muntean, fiind co
ordonată îndeaproape de 
mg. Cornel Groza. Zilnic 
se însilozează circa 60 tone 
de secară. Mecanizatorii 
loan Stan, Gheorghe Cio- 
banu, Gheorghe Hinea, A- 
dinel Petrescu și Eugen

Și
la A.E.I.

140 to-

Varga, care recoltează 
însilozează secară 
Bărăști, realizează 
ne siloz zilnic.

— Muncim de cum se 
face ziuă pînă se lasă sea
ra — ne spunea Gheorghe 
Ciobanu. în Jocul seca
rei trebuie să semănăm 
porumb siloz, așa că fie
care ................ ..
plus 

în 
avea 
tractoarele 
tra. Pentru 
nimic din 
organizată 
nuală 
parte 
lescu, 
Leon 
și Voicu Dragoș, 
ai complexului din Bărăști. 
în terenul eliberat au in
trat în brazdă plugurile, 
în ziua raidului nostru, la 
arat- munceau Iosif Dima, 
Viorel Tănăsoni, loan Mun- 
teanu și Timi Lupuleț de 
la secția din Silvașu de 
Sus a S.M.A. Hațeg.

zi cîștigată înseamnă 
de recoltă.
unele
exces

a

locuri tarlaua 
de umiditate și 
nu puteau in- 
a nu se -pi.erde 
recoltă
stringer ea ma- 

a secarei Marți luau 
la coasă Victor Pău- 
Ladislau Lnchini, 
Crișan, loan Fănic, 

lucrători

Dimineața zilei de 4 mai 
:. se anunța frumoasă. 

De abia mijiseră zorii 
zilei și în curtea 
Dionisie Băneasă, 
Almașu Sec, nr. 93,_
iscase o forfotă neobiș
nuită. Plutea în aer un 
zvon de neliniște. Panica 
se instalase între necuvîn- 
tătoarele gospodăriei.

— Ce ne facem sura
telor ? — cotcodăci o mo
țată ceva mai bătrînă 
decît suratele ei de... co
teț. Stăpînul cel tînăr, 
Dionisie—Simișor, împli
nește peste două zile 32 
de ani și după cîte am 
văzut, sarmalele au fost 
făcute, cuptorul este 
mereu încins. Presimt că 
ne paște o mare primej
die.

— Nu răspîndi zvonuri 
alarmante, porumbaco ! 
— sări cu pliscul un 
cocoș mai tînăr, dornic 
de afirmare. Gușa mea 
îmi spune că trebuie să

noi nu corespundem, mai 
ales acum în primăvară, 
cînd ne-a mai scăzut din 
greutate, 
buie să 
necesare 
sindrofii, 
mulți și

...Unul 
rimători,

Și apoi, voi tre- 
produceți ouăle 
unei asemenea 

cu invitați 
pretențioși, 
dintre cei patru 

care

împotriva unor eventuale 
intenții sacrificatoare.

... Sculat de dimineață 
și ieșind în curte, Dioni- 
sie — Simișor auzi vocife
rările necuvîntătoarelor 
și cînd înțelese despre ce 
este vorba se grăbi să le 
liniștească, pentru a nu 
le crea o stare de... stress,

j fie îngrijorați cei patru 
I godaci care sforăie nepă-
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sători alături. La preten- 
! stăpînului nostru,

t Jaaaaa t aanua a taaaaa r mm

mai ușor auzi 
galinaceelor, tresări ca... 
ars cu paie și își trezi 
speriat tovarășii:

— Fîrtaților, pe unul 
dintre noi ne așteaptă 
obștescul sfirșit! Trebuie 
să luăm măsuri, mai ales 
că sîntem tineri și n-am 
ajuns la greutatea 
respunzătoare. Ce e 
făcut ?

Neliniștea 
transmisese 
lor. Boii,

purceilor se 
rumegătoare- 
liniștiră însă 

ușor vacile și pe cei doi
viței, știindu-se ocrotiți 

mmm < mm a aaaaaar a aaaaaa a •aaatat a aaaaaa .

necorespunzătoare unei 
normale dezvoltări.

— Stați liniștiți, 
vă alarmați, voi- faceți 
parte din curtea mea. Se 
poate să mă bănuiți ? Nu 
știți voi unde lucrez eu? 
Pentru cine nu știe, să ia 
aminte. Eu lucrez la 
„Avicola" Mintia unde se 
află din belșug găini 
față de care n-am nici o 
obligație și nici o răspun
dere, așa că...

... Așa că, în după- 
masa zilei de 4 mai, Dio
nisie Simișor Băneasă,

mulțumit eă-și liniștise 
animalele și orătăniile, a 
sustras 
derea
Mintia 
pasăre,
1 672 lei, 
ascuns-o în 
proprietate 
Fără a-și face probleme 
deosebite privind trans
portul în condiții de igie
nă a produselor din carne, 
Simișor a dosit carnea 
lingă acumulator.

A fost însă depistat la 
timp, iar aniversarea plă
nuită a fost amînată. 
Pentru mai mult timp.

... Știți ce gînduri îl 
frămîntă acum pe Simi- 

stare de 
de unde 
vă spu-

de 
de stat
39,5 

în

la întreprin- 
„Avicola" 

kg carne de 
valoare de
pe care 
autoturismul 

personală.
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DE CE SE 
tărăgănează 

PRELUAREA 
RĂSADURILOR ?

șor, aflat, în 
arest ? Nu aveți 
ști, așa că o să 
nem tot noi.

„Ce-o fi făcut 
mea
sarmale, 
lată de beuf?“.

Dar cu autoturismul 
care poate fi confiscat ?

nevastă-
cu atîta putere de 

prăjituri și sa

ARON SICOE
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Această întrebare o adre
săm conducerilor coopera
tivelor 
Hărău, 
Băcia, 
Ilia și 
mai au 
de la ferma de solarii din 
Sîntandrei cîte 300 000 — 
1 500 000 fire de răsaduri. 
Deoarece 
producții 
me este 
ționată 
timp a 
impune ca președinții, 
ginerii șefi și șefii ferme
lor legumicole din unitățile 
amintite să 
cu întreaga î 
organizarea 
muncii în 
de preluarea 
și plantarea întregii canti
tăți de răsaduri, pînă la 
sfîrșitul acestei luni tre
buind să fie .ncheiată cul
tivarea ardeiului, tomate
lor si vinetelor toate 
suprafețele planificate.

agricole din Batiz, 
Beriu,

Tîmpa,
Aurel Vlaicu. care 
de preluat fiecare

Simeria, 
Geoagiu,-

obținerea unor 
sporite de legu- 
hotărîtor condi- 

de plantarea 
răsadurilor.

la 
se 

in-

se preocupe 
răspundere de 

judicioasă a 
legumicultura, 

i neîntîrziată



Vizita de prietenie în țara noastră a președintelui i
Republicii Togoleze, Gnassingbe Eyadema

CONVORBIRI OFICIALE

(Urmare din pag. 1)

state. S-a apreciat că, in 
aceste condiții, deosebit de 
complexe, se impune mai 
mult ca oricînd să se ac
ționeze pentru oprirea de
teriorării situației interna
ționale, pentru reluarea și 
continuarea politicii de 
destindere, pace, securita
te și colaborare, bazată pe 
respectarea independenței 
și suveranității tuturor sta
telor, a principiilor egali
tății în drepturi și avan
tajului reciproc

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat _ că 
problema fundamentală a 
zilelor noastre este asigu
rarea păcii în lume, opri
rea cursei 
trecerea la 
primul rînd 
nucleară.

Relevîndu-se primejdia 
intensificării înarmărilor 
nucleare pe continentul eu
ropean, a creșterii perico
lului unei conflagrații nu
cleare, care ar afecta via
ța tuturor popoarelor, a în
seși condițiilor vieții pe 
Pămînt, în timpul convor
birilor 
necesar 
pentru 
de noi 
cu rază medie 
pe acest continent, precum 
și a contramăsurilor anun
țate .de U.R.S.S. și pen
tru reluarea negocierilor 
sovieto-americane de la Ge
neva în vederea eliberării 
totale a continentului 
astfel de rachete și, în 
neral, 
cleare.

în legătură cu situația 
din Africa s-a evidențiat 
însemnătatea întăririi uni
tății și solidarității popoa
relor de pe acest conti
nent pentru consolidarea 
independenței și propășirea 
lor economică, pentru dez
voltarea. conlucrări, dintre 
ele, pentru promovarea u- 
nei politici de destindere, 
pace și largă colaborare. 
S-a relevat, de asemenea, 
necesitatea rezolvării pe 
cale politică, prin tratati
ve, în spiritul rezoluțiilor 
O.U.A., a tuturor diferen
delor și stărilor de tensiu
ne de pe continentul afri
can, inclusiv din Africa 
australă.

S-a reliefat, totodată, im
portanța soluționării pro
blemei poporului riamibian 
în spiritul Rezoluției 435

înarmărilor și 
dezarmare, în 
la dezarmare

s-a arătat că este 
să se 

oprirea 
rachete

facă totul 
amplasării 
americane 

de acțiune

de orice arme

de 
ge
nu-

a Consiliului de Securita
te al O.N.U. în vederea a- 
sigurării accesului său la 
independență, la dezvoltare 
liberă, de sine stătătoare.

In același timp, a fost 
evidențiată necesitatea a- 
bobru politicii rasiste și 
de apartheid din Africa de 
Sud, realizării unui stat de
mocratic, care să asigure 
deplina egalitate in drep
turi a tuturor locuitorilor, 
fără deosebire de culoare.

Evidențiindu-se dificul
tățile grave cu care sînt 
confruntate țările in curs 
de dezvoltare ca urmare 
a crizei economice mondia
le, a dobînzilor excesiv 
de înalte, a marii poveri 
a datoriei externe, a adin- 
cirii decalajelor dintre ță
rile bogate și țările săra
ce, cei doi președinți au 
subliniat necesitatea de a 
se acționa pentru întărirea 
unității și solidarității ță
rilor în curs de dezvolta
re, pentru a impune ne
gocieri globale între țările 
dezvoltate și cele in curs 
de dezvoltare, în vederea 
convenirii unor principii 
noi de relații economice, 
bazate pe egalitate și e- 
chitate, pentru reducerea 
decalajelor, pentru lichida
rea subdezvoltării și in
staurarea unei noi ordini 
economice internaționale.

In timpul convorbirilor 
a fost reliefată însemnăta
tea întăririi conlucrării 
dintre țările în curs de dez
voltare, țările nealiniate, 
diptre toate statele care 
se pronunță pentru o poli
tică independentă, pentru 
dezvoltare economică și 
socială de sine stătătoare, 
pentru pace, securitate și 
înțelegere în întreaga lume.

S-a apreciat că' soluțio
narea justă și durabilă a 
problemelor complexe cu 
care se confruntă în pre
zent omenirea reclamă par
ticiparea activă, în depli
nă egalitate, a tuturor sta
telor, indiferent de mări
mea și orânduirea lor so
cială, și în special a țări
lor mici și mijlocii, care 
sînt direct interesate în 
promovarea unei politici de 
pace, colaborare și înțele
gere internațională.
• Cei doi președinți au ex
primat dorința României șl 
Republicii Togoleze de a 
colabora tot mai strâns pe 
arena internațională în ca
drul O.N.U., al altor or
ganisme, al Grupului „ce
lor 77", pentru a-și aduce

astfel o contribuție spo
rită la rezolvarea con
structivă a problemelor 
contemporane.

în timpul convorbirilor 
a reieșit identitatea punc
telor de vedere ale celor

în legătură
internațio-

doi președinți 
cu problemele 
nale discutatei

Convorbirile 
șoară într-o atmosferă de
prietenie, stimă și înțele
gere reciprocă.

se desfă-

CEREMONIA ÎNMÎNĂRII UNOR ÎNALTE 
DISTINCȚII ROMÂNEȘTI Șl TOGOLEZE

In cadrul unei ceremo
nii, care a avut loc, mier
curi dimineața, la Palatul 
Consiliului de Stat, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a în- 
mlnat generalului Gnas
singbe Eyadema, președin
tele Republicii Togoleze. 
înaltul Ordin .Steaua Re
publicii Socialiste Româ
nia- clasa I, cu eșarfă, în 
semn de deosebită prețui
re. expresie a prieteniei 
dintre popoarele român și 
togolez.

La rândul său, președin
tele Republicii Togoleze, 
generalul Gnassingbe Eya
dema, a înmînat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu cel 
mai înalt Ordin al Repu
blicii Togoleze, cu eșarfă 
și stea, ca o expresie a 
profundei aprecieri și con
siderații față de persona
litatea șefului statului ro
mân, a prieteniei dintre 
cele două țări și popoare. 
Aceeași înaltă distincție a 
fost înmînată, cu senti
mente de deosebită prețui
re și respect, tovarășei 
Elena Ceaușescu.

OASPEȚI Al UNOR COLECTIVE 
DE OAMENI Al MUNCII DIN CAPITALĂ

Președintele Republicii 
Togoleze. general Gnas
singbe Eyadema, a fost, 
miercuri după-amiază, oas
pete al colectivului de oa
meni ai muncii de la cu
noscuta întreprindere _E- 
lectronica" și a vizitat car
tiere de locuințe din Ca
pitală.

în cadrul unei cuprinză
toare expoziții, directorul 
întreprinderii „Electroni
ca", Roland Ionescu, a în
fățișat oaspeților profilul 
și evoluția unității, arătînd 
că dezvoltarea și extinde
rea acesteia sînt rodul a- 
tenției și grijii președin
telui țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care a dat in
dicații, cu privire la orga
nizarea unor fluxuri teh
nologice moderne, înnoi- 

. rea continuă a producției 
electronice, în pas cu cele 
mai noi cuceriri ale știin
ței șl tehnicii mondiale.

Au fost prezentate, 
levizoarele realizate 
diverse radioreceptoare, 
paratură electronică și alte 
echipamente care poartă 
marca de prestigiu „Elec
tronica".

Președintele Republicii 
Togoleze, general Gnas
singbe Eyadema, a avut 
cuvinte de înaltă aprecie
re față de succesele spe
cialiștilor de la „Electro
nica" și le-a urat noi suc
cese în muncă.

în continuare, președin
tele Republicii Togoleze ă 
vizitat unele cartiere de 
locuit din București, unde 
în ultimii ani au fost ridi
cate sute de blocuri mo
derne, atestînd preocupa
rea permanentă a parti
dului și statului. nostru 
față de dezvoltarea moder
nă a Capitalei, pentru con
tinua ei înfrumusețare și 
dotare edilitară.

DINEU OFICIAL

te- 
aici, 

a-

T o v a r'ă ș u 1 Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral ai Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
a oferit, miercuri, la Pa
latul Consiliului de Stat, 
un dineu oficial în onoarea 
generalului Gnassingbe E- 
yadema, președintele fon
dator al Adunării Poporu
lui Togolez, președintele 
Republicii Togoleze.

în timpul dineului, des-

fășurat într-o atmosferă 
prietenească, președinții 
Nicolae Ceaușescu și Gnas
singbe Eyadema au rostit 
toasturi. Urmărite cu in
teres și subliniate cu aplau
ze, toasturile au fost mar
cate, în mod solemn, la 
terminarea lor, de intona
rea imnurilor de stat ale 
Republicii Togoleze și Re
publicii Socialiste Româ
nia.

ÎNCADREAZĂ

CENTRUL DE SEMINȚE ORĂȘTIE

EXPLOATAREA MINIERĂ MINTIA-VEȚEL
sediul în localitatea MINTIAcu

® inginer mecanic agricol principal, în con
formitate cu Legea nr. 2/1971.

Relații suplimentare la telefon 41071, Orâștie.
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încadrează 
tru noua 
DEVA :

în condițiile Legii nr. 12/1971, pen- 
secție de prelucrări mecanice din

• lăcătuși
• frezori pentru mașini de frezat și alezat 

orizontal
• strungari pentru strunguri Carusel
• mineri pentru secția BO1ȚA - HAȚEG
Retribuirea se face în conformitate cu 

cretele 325/1983 și 336/1983, cu munca în 
acord global.

de-

ÎNTREPRINDEREA DE STAT AVICOLA
ARAD,

Calea Zimandului nr. 5

Vinde BOBOCI DE GÎSCÂ Șl RAȚĂ DE O ZI 
din matca import

către unități socialiste și gospodăriile popu
lației.

Informații la ielefon 31650, 31259, 31910.

ÎNTREPRINDEREA DE UT'!». 2 ALBA (UUA
ÎNCADREAZĂ URGENT 

URMĂTORUL PERSONAL : 
strungari categoriile 2-5 
frezori categoriile 2-5 
borwerkiști categoriile 2-5

a
Informații la biroul . personal-învâțămînt-re-

tribuire al întreprinderii - telgfon 13673, inte
rior 132.

î
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■ NAȚIUNILE UNITE. - 
La sesiunea Consiliului E- 
conomic și Social al O.N.U. 
(E.C.O.S.O.C.), care se des
fășoară la Națiunile Uni
te, a fost adoptată o re
zoluție in care se cere tu
turor statelor să acționeze 
pentru a asigura respecta
rea strictă a Convenției cu 
privire la eliminarea ori
căror forme de discrimina
re față de femei. Totoda
tă, documentul cheamă 
toate țările lumii să-și adu
că contribuția la pregăti
rea conferinței mondiale, 
de anul viitor, care va □- 
precia realizările Deceniu
lui femeii (1976—1985), pro
clamat de O.N.U. sub de
viza „egalitate, dezvoha-e 
și pace".

gere din Piața comună a 
Groenlandei, teritoriu inte
grat regatului Danemarcei, 
dispunînd de autonomie in
ternă. După cum se știe, 
în martie a.c., in urma mul
telor tergiversări, C.E.E. a 
semnat acordul în baza că
ruia Groenlanda părăsește 
oficial Piața comună cu în
cepere de la 1 ianuarie 
1985.

la New York -, reprezen
tantul Mexicului a lansat, 
din partea Grupului „celor 
77", un ape! la înfăptuirea 
cit mai grabnică a „deco
lonizării în sfera economi
că". Inegalitatea existentă 
intre state este intolerabilă 
pentru țările în curs 
dezvoltare, a subliniat 
prezentantul mexican.

de 
re-

încercat să se folosească 
de această întîlnire pentru 
a ieși din actuala izolare 
diplomatică în care se a- 
flă. El a condamnat, tot
odată, sprijinul pe care 
state occidentale continuă 
să-l acorde regimului 
sist sud-african.

COPENHAGA. - Fol- 
ketingul - parlamentul da
nez - a ratificat tratatul 
privind condițiile de retra-

g) BONN. - Adunarea 
Federală l-a ales pe Ri
chard von Weizsaecker 
(U.C.D.) în funcția de pre
ședinte al R. F. Germania 
pentru un mandat de cinci 
ani - informează agenția 
DPA. El ii succede in acest 
post lui Karl Carstens, care 
la expirarea mandatului nu 
și-o mai prezentat candi
datura.

■ NAȚIUNILE UNITE. - 
in cadrul primei sesiuni a 
Comitetului O.N.U. pentru 
evaluarea modului de în
făptuire a strategiei de 
dezvoltare in anii '80 - ale 
cărei lucrări se desfășoară

■ LIBREVILLE. - Organi
zația Poporului din Africa 
de Sud-Vest (SWAPO) este 
hotărîtă să-și intensifice 
lupta pentru obținerea in
dependenței Namibiei, a 
declarat, la Libreville, pre
ședintele acestei organiza
ții, Sarn Nujoma, intr-un 
interviu acordat agenției • 
algeriene de presă APS.

Referindu-se la recentele 
negocieri de la Lusaka din
tre o delegație a SWAPO 
și reprezentanți ai regimu
lui de la Pretoria, care au 
eșuat datorită atitudinii ob
strucționiste a R.S.A., Sam 
Nujoma a evidențiat că 
autoritățile sud-africane au

■ NAȚIUNILE UNITE. - 
Întrunit la cererea statelor 
membre ale Consiliului de 
Cooperare al Golfului, Con
siliul de Securitate al 
O.N.U. a avut consultări 
în legătură cu situația din 
această zonă a lumii — 
informează agenția France 
Presse. S-a hotărît ca dez
baterile asupra evoluțiilor 
din regiune să fie reluate 
la 25 mai, după sosirea la 
sediul din New York al Na
țiunilor Unite a miniștrilor 
de externe ai statelor 
membre ale Consiliului de 
Cooperare al Golfului.

I

V I N Z A K l

publicitate

i. 
bloc

• Vind casa, anexe gospo
dărești (grădină). Satul Balata, 
nr. 130. (808)

• Vind Oltcil special. Hu
nedoara, telefon 15316. (c. 18)

• Vind convenabil Majak 
205 și picup NZK-150, cil boxe. 
Elena Mocanu, Brad, strada 
1 Iunie, bloc C 1 bis, aparta
ment 24, între orele 17—20.

(c. 16)
9 Vind stupi cu albine și 

cabană apicolă. Hunedoara, 
telefon 14734, orele 13—21.

(821)

O Fiica și rudele a- 
nunță cu profundă durere 
încetarea din viață, după 
o grea suferință, a tată
lui

Greguș Anton, 
înmormîntarea arc lec 

astăzi, 24 mai, în odor- 
heiul Secuiesc. (824)

• Vind apartament 
camere, confort 
Aleea. Patriei 5, 
parlament 4.
• Vind casă.

Călugăreai, nr. 15, telefon 
28214. (814)
• Vind casă, anexe gospo

dărești (grădină). Cristur, nr. 
314. (812)

• Vind convenabil aparta
ment trei camere, cărămidă. 
Deva, bloc E 24 b, apartament 
19, lingă autogara. (820)

• Vind apartament trei 
camere, hol central, cărămidă, 
gaze. Deva, strada Lenin, te
lefon 15618, după orele 16.

(826) 
două

Brad, 
P 1, a- 
<8H)

DeVă, strada 
15, ' "
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