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SOCIALISMUILl
Șantierele așteaptă materialele

la timp și de calitate
Ritm și calitate în realizarea 

INVESTIȚIILOR
— Dacă anul trecut l-am 

încheiat bine, obținînd de
pășiri de plan la majori
tatea indicatorilor, în 1984 
am demarat mai anevoios 
— ne spune dintru înce
put inginerul Nicolae Ma- 
ioreacu, șeful stației de u- 

. tilaje ,și transport din ca- 
‘drul Trustului de' antre
priză generală pentru con- 
strucții-montaj Deva. Și nu 
vreau să ocolesc adevărul

- că mai sînt lipsuri și nea
junsuri și în colectivul nos
tru — privind ordinea, or
ganizarea, disciplina 
nologică și a muncii, dar 
restanțele pe care le în
registrăm pe patru luni și 
jumătate, la betoane- de 
circa lOfiOO mc și de 3000 
mc agregate minerale au 
fost generate în cea. mai 
înșire parte de lipsa mij
loacelor de' transport — de' 
la LT.A., I.J.T.L. și' C.F.R.

pentru aprovizionarea 
ȘwEățiilor de betoane cu a- 
gregatele de balastieră ne
cesare. Și tot aceasta a fă
cut ca în ultima vreme să 
nu ne mai putem completa 
stocurile, să ajungem 
ele la 
cînd 
ne-au 
tea în 
de pe

S. U. T. DEVA

teh-

cu 
zero la această oră, 
ploile îndelungate 
perturbat activita- 
balastierele proprii 

Mureș.
:— Deci; șantierele, vor 

suferi în continuare de ma
teriale de construcții 7

Ne vom da interesul 
să ie onorăm ritmic toate 
comenzile. Avem capaci
tăți de producție suficien
te, avem oameni buni ca
re -știu să Ic exploateze ra-. 
țional și m-aș referi doar 
la cîțiva dintre meseriașii 
noștri de bază — Pavel 
Șandor, Dragoș Ilangan,

Dinu Atomei, loan Pușa, 
Andrei Bustan, Eugen Di
ma, Ionel Iacob și alții —, 
iar generalizarea acordului 
global în noua structură 
de organizare a activității 
în investiții ne stimulea
ză la o activitate mai 
țiAută, mai ordonată, 
fructuoasă.

La unele materiale' 
construcții, S.U.T.

sus- 
mai

de
Deva

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, președintele 

Republicii Socialiste România, va efectua 
o vizită de lucru in U.R.S.S.

al U.R.S.S., o vizită de 
lucru în Uniunea Sovietică, 
la începutul lunii iunie 
1984.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu-

blicii Socialiste România, 
va efectua, la invitația C.C. 
al P.C.U.S. și a Prezi
diului Sovietului Suprem

întrecerea socialistă in cinstea marii sărbători

are depășiri de plan de la 
începutul anului: la pa
nouri mari de 1 600 mc, 
iar la confecții metalice dș 
125 tone. „Mai mult, releva 
inginerul șef al unității, 
Hertl Carol, din acest an 
am trecut la realizarea pa
nourilor prefabricate pe 
trei straturi, în așa-zisa so
luție gata finisată, cu tîm- 
plăria înglobată, iar pen
tru îmbunătățirea calității 
acestora am procedat la 
înnoirea setului de cofraje 
și folosirea unor materia
le de decofrat mai eficien
te. în prezent pregătim ti
pare noi pentru realizarea

c DUMITRU GHEONEA

(Continuare in peg. a 3-a}

22 000 TONE
DE CĂRBUNE PESTE 

PLAN
Puternic mobilizați în 

abataje pentru a materia
liza exemplar sarcinile 
trasate de secretarul ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
— Minerul de Onoare al 
țării, de a extrage mai 
mult cărbune pentru pa
trie, oamenii muncii de 
la întreprinderea minieră 
Uricani au îndeplinit îna
inte de termen planul pe 
luna mai. Prin buna or
ganizare a muncii în sub
teran și la suprafață, fo
losirea la capacitate a 
mijloacelor tehnice din 
dotare, aprovizionarea co
respunzătoare cu materia
le a abatajelor, în pe
rioada care a trecut de ța 
începutul anului și pînă 
în prezent minerii de la 
Uricani au extras supli
mentar prevedt rilor de 
plan ; proapt 22 000 tone 
de cărbune.

RE AUZ 4RI
ALE CHIMIȘTILOR

Prin mobilizarea puter
nică a forțelor de care 
dispun, colectivele de la

CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ

Întreținerea culturilor și recoltarea 
furajelor lucrări de maximă urgentă

IMPORTANTE DEPĂȘIRI 
LA PRINCIPALII 

INDICATORI

)

I

Pe ogoarele unităților din 
Consiliul unic agroindus
trial Deva cooperatorii, me
canizatorii și specialiștii ac
ționează cu energie și ma
ximă răspundere pentru 
traducerea exemplară în 
viață a îndemnurilor si o- 
rientărilor tovarășului 
Nicolae CeaUșescu, secreta
rul general al partidului, 
și a chemărilor din Ifotă- 
rîrea-Apel a plenarei Con
siliului Național al Agri
culturii, Industriei Alimen
tare, Silviculturii și Gospo
dăririi Apelor. In aceste zile 
bune de lucru, puternice 
forțe umane și mecanice 
sînt mobilizate la întreține
rea culturilor și recoltarea,

transportul și depozitarea 
furajelor.

Ca urmare, în toate uni
tățile s-a încheiat prima 
prașilă mecanică și ma
nuală la sfecla de zahăr și- 
prima rebilonare a cartofi-

C.U.A.S.C. DEVA

lor. De asemenea, pînă în 
prezent au fost recoltate cir
ca 1 300 tone furaje.

La Cooperativa agricolă 
de producție din Deva, în
treținerea culturilor se ca
racterizează printr-o bună 
organizare a muncii, prin 
participarea numeroasă a 
cooperatorilor. Mecanizate

rul loan Nodiș a încheiat 
tratamentul împotriva dău
nătorilor sfeclei, Vasile Po
pa lucrează la erbicidarea 
porumbului, loan Borodi 
efectuează prima prașilă me
canică a acestei culturi, iar 
Nicolae Lupuț finalizează 
a doua rebilonare a carto
filor. La prima prașilă ma
nuală a sfeclei — lucrare 
încheiată în aceste zile — 
în frunte s-au situat coope
ratorii Iuliu Păcurar, Vera 
Bota, Nicolae Grosu, Petru 
Jula, loan Ianoș și mulți 
alții, pilde'de hărnicie pen
tru ceilalți cooperatori.

TRAIAN SONDOR

(Continuare in pag. a 3-a)

I.C. Orăștie au realizat 
de Ia începutul anului o 
producție marfă suplimen
tară în valoare de peste 
11 milioane lei, au pre
lucrat peste prevederi 126 
tone produse din mase 
plastice și 119 tone de 
oxizi de fier, și-au depă
șit sarcinile la export cu 
857 000 lei. Angajamen
tul colectivului de la I.C, 
Orăștie în întîmpinarea 
zilei de 23 August este 
de a spori și mai mult 
aceste depășiri, de a fa
brica numai produse de 
calitate, de a-și aduce o 
contribuție crescîndă la 
asigurarea ritmică a pro
duselor de care economia 
națională are nevoie.

tn perioada trecută de 
la începutul anului și pî
nă în prezent, colectivul 
stației nr. 6 a uzinei nr. 
7 transporturi, din cadrul 
C.S. Hunedoara, a obținut 
importante realizări la 
principalii indicatori. Ast
fel, planul de transport a 
fost îndeplinit în propor
ție de 103,5 la sută, pro
ducția marfă — 106,7 la 
șută, staționarea vagoa
nelor — 113 la sută, iar 
regularitatea circulației a 
decurs fără evenimente, 
în depline condiții de si
guranță. O contribuție 
deosebită la frumoasele 
realizări și-au adus-o im- 
piegații de mișcare Va
sile Ignat, Alexandru Ro
taru, Vasile Firu, loan 
Martinescu, Constantin 
Trotuș, loan Sălăi, șefii 
de manevră Nicolae Ma- 
rinică, Lucica Cojocaru, 
Constantin Popa, Ioan 
Stanciu, Geergeta Dudu
ia, Andrei Costache, 
Gheorghe Palea și alții. 
(Stelian Dena, corespon
dent),

t

COSTEȘȚI 1984

întilnirea tineretului cu istoria
Din -nou, ca la fiecare 

sfîrșit de mai, duminică, 
peste 20 000 de oameni, în 
marea 
veniți 
dar și 
județe 
prezenți la Costești, la tra
diționala întâlnire ’cu isto
ria neamului.

Manifestările s-au bucu
rat de prezența în mijlo
cul tinerilor a membrilor 
Biroului Comitetului jude
țean de partid și ai Comi
tetului executiv al Consiliu
lui popular județean, a u- 
nor membri ai Comitetului 
Central al Uniunii Tineretu
lui Comunist.

Amfiteatrul natural de la 
poalele munților Orăștiei a 
îmbrăcat strai de sărbătoa
re, fremătînd de viață. A-

lor majoritate tineri, 
din
din
ale țării,

întreg județul, 
numeroase alte

au fost

a XVI-a ediție a 
tineretului cu is-

ceasta 
„întâlnirii 
toria", de la Costești, a stat 
permanent sub semnul ma
rilor evenimente pe care 
poporul nostru se pregăteș
te să 1e sărbătorească în 
acest an — cea de ,a 4.0-a 
aniversare a eliberării 
patriei și Congresul "• al 
Xlll-lea al Partidului Comu
nist Rorriân.
întâmplat, 
începînd 
evoca re 
cu 
„Trăim 
duri", și 
grafic 
te de strămoși", cu cele- 

. lalte momente cultural- 
artistice care s-au desfă-

MIRCEA LEPĂDATU 
MIRCEA DIACONU

Prin tot ce s-a 
duminică, aici, 
cu spectacolul- 

,,Cinstire patriei", 
montajul literar-artistic 

sub tricolore fal- 
cel muzical-core- 

,,Ne aducem amiri-

(Continuare in pag. a 2-a)

Pe scena manifestărilor politico-educative si cultural-artistice- de la Costești, programul non-;*ap a retinut atenția miilor de participant!.
Foto NICOLAE GHEORGHIU



Costești 1984 J INTÎLNIREft TINERETULUI CU ISTORIA
(Urmare din pag. 1)

șurat pe parcursul întregii 
zile pînâ seara tirziu, ma
nifestările de la Costești 
au constituit pentru fiecare 
dintre cei prezenți o lecție 
vie de istorie, ți. mai ales, 
un nou prilej de evoca" a 
mărețelor realizări înfăp
tuite de poporul romon, 
sub conducerea partidului 
comunist, in cei 40 de ori 
de edificare soc-aiistă a 
patriei.

Poate nicăier- ca n o- 
ceste locuri, ce au fost ieo- 
gănul de zămislire o po
porului român, nu ți se în
tipăresc moi viu și mei 
puternic în conșă'-ț- și 
inimă sentimentele de 'năi- 
țare sufletească, de run- 
drie patriotică față de tre
cutul zbuciumat și glo-'-os 
al neamului, de încrede-e 
în prezentul socialist al 
patriei, in viitorul e. co
munist

„Greu am găsi in toata 
această frumoasă țară a 
noastră — sublinia, in cu- 
vîntul său, profesor dr. 
Hadrian Daicoviciu, de la 
Universitatea „Babeș-Boiyai" 
din Cluj-Napoca — un pă- 
mînt mai încărcat de istorie 
ca acesta din munții Orăș- 
tiei. Iar numele Sarmize- 
getusei, celei care a re
născut parcă din proprio 
ei cenușe, va rămîne peste

Ca de fiecare dată, bogă ția și dinamismul jocului popular au fost din plin pre
zente pe marea scenă in aer .liber de la Costești.

Emoționanta evocare a istoriei 
neamului românesc

De 16 ani rncooce, Io 
„Întâlnirea tineretului cu 
istoria* 1* scena amfiteatrului 
natural de la Costești devine 
martora evocării unor emo
ționante Me de istorie Și 
la ediția din acest on. mH 
de oameni i-au însoțit pe 
cei care au dat viață 
grandiosului spectacol te
matic în care dragostea și 
prețuirea pentru istoria 
neamului românesc, Pentru 
trecutul glorios de luptă al 
poporului și prezentul feri
cit și luminos pe care îl 
trăim au fost prezente in 
fiecare manifestare înscrisă 
în program. Alătur de 
sutele de artiști amatori și 
profesioniști, prin partici
parea afectivă și, in ace
lași timp, efectivă a miilor 
de spectatori s-a dat expre
sie caldului omagiu pe care 
tineretul, întregul nostru 
popor îl aduce partidului, 
secretarului său general, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Orăștie, ansamblul artistic
„Cosinzeona" ol întreprinde
rii mecanice Orăștie ȘjC.

Cu rredremutată îneîntare 
o lost urmărită. în conti
nuare, ga-o looreoțHor Fes
tivalului - concurs inter ju
dețean de muzică populară 
„Voci tinere" ți oi concur
sului inter județean ol crea
torilor de poezie revoiuțio- 
nar-patriotrcă „Sub Hornuri 
de partid birmtoore", după 
care îndrăgita solistă de 
muzică populară Sava Ne
greau și-a „electrizat" spec
tatorii, cintecele sale fiind 
„acompaniate" de un cor 
format din mii de voci.

Fapt confirmat pe deplin, 
acest spectacol, de o deo
sebită ținută artistică și 
mare varietate tematică, 
desfășurat - așa cum era 
și firesc - în ritm tine
resc, și-a adus din pirn 
contribuția la < eu știa ac
tuale ediții o mon'lestări 
lor „Costești 84“ — cea mai 
reprezentativă mișcare cul
tural-artistică anuală a ti
neretului hunedorean.

Spectacolul-evocare „Cin
stire patriei", realizat după 
un libret de Eugen Burza, 

veacuri simbolul atît de 
drag inimilor noastre, fie
cărui om din acest județ, 
din această țară. Să ne do
vedim și noi, cei de azi, 
prin faptele noastre de 
muncă. învățătură și viață, 
dem-i urmași ai strămoși- 
lor-eroi. continuatori ai lor 
peste veacuri în înălțarea 
patriei de azi ți de miine".

Relevind ci te va din im
presionantele fapte pe core 
istoria le-a consemnat pe 
oceste meleoguri hunedo- 
rene — care ou cunoscut 
epopeea dacico, luptele ți 
je-deie moților lui Horea 
ți Avram loncu, grevele ți 
je^efe minerilor din Va
lea Jiului și ocțiunile pline 
de abnegație ale comu- 
n șt c —. Virgil Sicoe. 
prim-secretor al Comitetu
lui județean Hunedoara ol 
U.T.C. o exprimot in cuvin- 
tui de deschidere al mani
festărilor sentimentele de 
care sint animați toți tine
rii hurreder eni, sent mente 
de mindrie patriotică față 
de trecutul glorios ol pa
triei. de prezentul ei lumi
nos, de puternic devota
ment ți dragoste fierbinte 
față de partid, de secreta
rul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. părin
tele iubit al tinerei gene
rații. Vorbitorul a subliniat 
și cu acest prilej, hotă- 
rîrea fermă a uteciștilor, a 
tuturor tinerilor din ocest 

în regia lui Vcsile Cheve- 
reșon, montajul Irterar-ortis- 
tic „Trăim sub tricolore 
loJduri". reo/izot de Cosa 
de cultură Deva, libretul 
li'md semnat de Mario Ivan, 
ca și spectacolul muzicol- 
coregrafic „Ne aducem 
om in te de strămoși", core
grafia Trtus Burducea, Voi
ce Marin, Gheorghe Mun- 
teanu și Vasile Popa, re
gia Mircea Ocoș - au fost 
o adevărată îneîntare, o 
elocventă ilustrare a valo
rosului potențial cultural- 
artistic al întregii spirituali
tăți a celor ce muncesc și 
trăiesc pe meleagurile hu- 
nedorene.

S-au întrecut în virtuozi
tate, talent și frumusețe 
asamblările folclorice „Ge- 
tusa" al Centrului de în
drumare a creației popu
lare și a mișcări' artistice 
de masă al județului Hu
nedoara, „SiIvana" al Casei 
de cultură Deva, „Doina 
Coșului" al Case' de cul
tură Brad, „Domo Mure
șului" al Casei de cultură 

județ, de a se angaja cu 
întreaga lor capacitate 
creatoare, cu toată energia 
și dăruirea la traducerea 
în viață o importantelor 
sarcini ce revin colective
lor de oameni ai muncii 
din județ, din documentele 
și hotărîrile partidului și 
statului.

S-au întîlnit, din nou, 
duminică, ia Costești, cei 
care construiesc istoria 
nouă a acestui județ, a 
acestei țări. Și-au dat în- 
tilnire la poalele cetăților 
dacice tineri și vîrstnici. 
bărbați și femei, mineri, 
siderurgiști, energeticieni, 
constructori, lucrători ai 
ogoa-elor, elevi și studenți. 
Și-ou pus strai de să'bă- 
toore ți ou venit cu sor- 
bătoo'ea-n suflete și in 
priviri, la aceasta mare 
manifestare a tinerilor din 
județul Huaedcoro, din în
treaga țară, care este in- 
tifr.irea cu istoria neamu
lui. Au venit cu gindul 
de a păstra neștearsă a- 
mintirea străbunilor eroi, 
a faptelor lor de vitejie 
pentru apărarea patriei, a 
libertății. Au venit cu ho
tărîrea de a continuo, cu 
int-eg elanul virstei tinere 
și romantismului revoluțio
nar, aspirațiile lor spre li
bertate și progres, antre- 
nindu-se cu toate forțele 
in ritmul dinamic ol con
strucției socialiste.

Minunata serbare 
a... „Serbărilor 

Scînteii tineretului"
Vor li existând magnete 

care . să atragă... sufletele 
oamenilor ? Da, cu sigu
ranță I In duminica de 
aleasă sărbătoare de la 
Costești un astfel de mag
net s-a dovedit a ti muzi
ca tinără și poezia. Le-au 
oferit, cu generozitatea lor 
recunoscută, membrii cena
clului „Serbările Scînteii ti
neretului", condus de poe
tul Lucian Avramescu, un 
cenaclu apreciat și îndră
git de tinerii din întreaga 
țară.

încă de la primele acor
duri ale „Odei bucuriei" — 
semnalul de începere a 
unui spectacol ce avea să 
fie un moment Înălțător de 
trăire și simțire patriotică 
pentru toți cei prezenți du
minică la Costești — copii, 
tineri, oameni in puterea 
virstei, bărbați și feme, care 
ou luat cu asalt „lojile" 
amfiteatrului natural pină 
sus pe deal, la poalele pă
durii. Au fost prezenți, cu 
inima, cu gindul, cu cin te
cul pe buze, mii de oa
meni. Așa cum au făcut-o 
mereu în ultimii ani de cînd 
participă la sărbătoarea ti
neretului hunedorean, mem
brii cenaclului „Serbările 
Scînteii tineretului" au con
firmat așteptările prrntr-o 
evoluție de înaltă ținută 
artistică. tntr-adevăr. ei 
au adus cu cintecele și 
versurile lor un plus de 
frumusețe, de prospețime în 
șirul reușitelor manifestări 
de actualei ediții a „în

Gîndurî de ateasâ
simțire patriotica

Încă de sîmbătă, sute 
de tineri din toate col
țurile județului au purces 
spre Costești, pentru a se 
bucura cu o zi mai de
vreme de frumusețea lo
curilor și a petrece, in 
mijlocul naturii, în jurul 
focului de tabără sau la 
discoteca organizată în 
aer liber, un sfîrșit de 
săptămină cit mai plăcut. 
A fost, intr-adevăr, o sea
ră minunată. in care 
cintecul și veselia au ră
sunat din vale în deal 
pînă tirziu fn noapte. O 
seară care a avut ca punct 
culminant superbele jo
curi de artificii.

„Este, intr-adevăr, mi
nunată și înălțătoare a- 
ceastă tradițională întil- 
nire a noastră, a tinerilor, 
cu istoria neamului, — 
iși exprima bucuria Maria 
Știrb, elevă în clasa a 
X-a la Școala generală 
nr. 1 din Hunedoara. Nu 
sînt pentru prima oară 
aici și. în mod sigur, voi 

„Este o mare cinste pentru mine — declara in fața 
miilor de spectatori îndrăgita solistă de muzică populară 
Sava Negreai» — să cint pentru prima oară aici, unde și frun- 
za vorbește despre istoria neamului românesc",

tâlnirii tineretului cu isto
ria".

Au constituit momente de 
referință, caracterizate prin 
sensibilitate și înalt profe
sionalism, evoluția grupului 
„Miorița", duetelor „Alfa" 
și „Beta", a formației de 
muzică rock „Continental". 
De mare succes s-au bucu
rat tnterpreții de muzică 
folk Mina Pîslaru (care a 
lansat cu acest prilej cin- 
tecul „Drumul lui Ștefan"), 
Gheorghe Gheorghiu, care 
a datat, la unison cu pu
blicul, „Balada lui Tudor", 
„Primește floarea", „Să fii 
tânăr", „Trifoiul", „Imnul 
sportivilor"; am remarcat 
sensibilitatea recitări» Cor
neliei Oseciuc, acuratețea 
stilului interpretativ al lui 
Mircea Rusu, Așa cum era 
și de așteptat, aparte Pe 
scenă a cunnscutulu in
terpret de muzică rock G7 
Dobrică a... încins spirite
le (in sensul bun a1 cuvîn- 
tului). După meioaia „Hal 
acasă'1 pe scenă s-au primit 
zeci de bilețele prin care 
se cerea... continuarea 
spectacolului mult peste 
timpul prevăzut ca oră de 
plecare spre autobuze... 
Totuși, chiar cu regret, 
a trebuit să existe și un 
final. A fost însă un final 
deosebit de emoționant : 
împreună cu membrii cena
clului, o mare de oameni 
a cîntat minute în șir pen
tru țară, pentru popor și 
partid, pentru întâiul bărbat 
al țării.

reveni. Sînt clipe unice, 
care te îndeamnă la re
flecție, despre ce am 
fost, sintem și vom fi. 
Noi sintem cei chemați 
să ducem mai departe glo
rioasele tradiții de luptă 
și muncă ale poporului1*.

„Sentimentele pe care 
le-am încercat la Costești 
— spunea Nicolae Anghe- 
iuș — miner din Valea 
Jiului — sînt de adevă
rată mîndrie patriotică. 
Pentru prima oară am 
urcat la cetățile dacice. 
Știam despre ele din 
școală, dar acum mi-am 
însușit „pe viu" cea 
mai adevărată lecție de 
istorie. Voi îndemna și 
pe alți ortaci de-ai mei 
să venim, la anul, cu 
toată brigada aici".

Asemenea vorbe expri
mate din suflet, cu aleasă 
simțire, am auzit de la 
mulți dintre tinerii pre
zenți la întîlnirea cu is
toria de la Costești.

ELENA DUMITRU, din 
Gorj, este cea mai proas
pătă laureată a festivalu- 
lui-concurs „Voci tinere" și 
câștigătoare a trofeului 
„Costești 1984".

FESTIV ALUL- 
CONCURS 

„VOCI TINERE**

• Premiul I și „Tro
feul Costești 1984“ : 
Elena Dumitru — jude
țul Gorj.

• Premiul II : Irina 
Mihoc — județul Bihor.

• Premiul III : Ion 
Crețean — județul Dolj.

• Premiul Consiliului
județean al sindicatelor 
Hunedoara : Cornelia
Neaga — județul Sălaj.

• Premiul Comitetului 
municipal Deva al 
U.T.C.: loan Fechete — 
județul Cluj.

e Mențiuni: Ana Ban- 
ciu (jud. Hunedoara), 
Nicolae Cristea (jud. 
Sibiu), Constantin Tă- 
nase (iud. Vaslui). Vio
rica Raba (iod. Iași).

CÎSTIG X TOPII
COVfț TPCJȚTT Uf 

PE POFZfE 
paTPwnci

• Premiul I și pre
miul revistei. „România 
literară1 ; Mihai Nicolae 
— județul Bacău.

• Premiul II și pre
miul revistei „Tribuna": 
Constantin St'ancu — 
jud. Hunedoara.

• Premiul III și pre
miul revistei „Vatra" : 
Liliana Petfuș — jude
țul Hunedoara.

• Premiul „Dacica" : 
Virgiliu Vera — jude
țul Hunedoara.

• Premiul „Suplimen
tului literar-artistic al 
Scînteii tineretului": Da
vid Diaconescu — ju
dețul Hunedoara.

• Premiul revistei 
„Contemporanul": Geor
ge Achim — - județul 
Vîlcea.

• Premiul revistei 
„Aștra" : Antoaneta Fi- 
lipoiu — județul1 Ialo
mița.

• Premiul revistei 
„Ateneu" : Mira Iordă- 
nescu — județul Hune
doara.

• Premiul ziarului 
„Drumul socialismului" : 
Eugeniu Nistor — jude
țul Mureș.

• Premiul Centrului 
județean de îndrumare 
a creației populare și a 
mișcării artistice de 
masă : Emîlian Mirea — 
județul Dolj.

1

„Cupa Costești 1984“

După disputarea parti
delor din turneul final 
de volei masculin, cla
samentul se prezintă ast
fel :

• Locul I și cîștigă- 
toare a „Cupei Costești 
1984“: selecționata mu
nicipiului Hunedoara ; 
II. Selecționata Orăș
tie ; III. Selecționata 
Deva F IV. Selecționata 
Călan ; V. Selecționata 
Brad.
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Simeria — gospodărire și inrrumusețare
Una din marile „insule1* 

de frumusețe ale orașului 
Simeria, create în această 
primăvară, este zona largă 
dintre blocurile ceferiști
lor, de pe strada Retezatu
lui. Totul în această zonă 
este de o geometrie și ar
monie vegetală care incin
tă. Toate sînt la locul lor; 
și florile și iarba și băn
cile și aparatura de joacă 
pentru copii și aleile pie- 
tonale.

— Noi le-am făcut prin 
munca noastră și cu sprijin 
din partea consiliului popu
lar — ne spune impiegatul 
de mișcare Tiberiu Varga. 
Administratorul asociației 
de locatari respective, Sa- 
vel Burlacu. a adăugat :

— Aș vrea să consem
nați în mod deosebit nu
mele celor mai harnici ce
tățeni din micul nostru 
cartier. Ei se numesc 
Teodor Socaci, Vasile Ian- 
cău, loan Cunțan, Gheor- 
ghe Vasiliu, Vizanti Cocioa
bă, Stelică Breteanu, Vio
rel Csaki, Ionel Costea. 
Dumitru Glăvu, Florian 
Uscă, Petru Filip, Nicolae 
Pădureanu.

— în primăvara aceasta 
— ne informează tovară
șul Vladimir Ștefan, vice
președintele biroului exe
cutiv al Consiliului popular 
orășenesc — s-au rezolvat 
cîteva probleme gospodă
rești și de înfrumusețare 
însemnate. Se înscriu în
tre acestea finalizarea lu
crărilor de supralărgire de 
pe strada 30 Decembrie cu 
tot ce presupune aceasta, 
modernizarea străzilor^ 
1 Mai, Dacilor, a intrării la 
S.M.A. Cu sprijinul con
siliului popular, cetățenii 
de pe strada Petru Rareș 
și-au făcut canalizarea 
străzii, s-a început moder
nizarea străzilor 7 Noiem
brie și Grigorescu, s-au

extins zonele verzi în car
tierele noi.

în general vorbind, si- 
merienii sînt recunoscuți 
ca oameni cu dragoste de 
frumos în orașul lor. De 
unde și de ce atunci con
trastele de care vrem să 
vorbim?

Din strada. 30 Decembrie 
se desfășoară într-un pa
ralelism perfect străzile 
cartierului de locuințe in
dividuale. E o adevărată 
încîntare să privești strada 
Ion Creangă. Peluze cu 
flori în dreptul fiecărei 
case, pomi ornamentali și

Localitatea — 
oglinda spiritului 

cetățenesc

o curățenie desăvîrșită. 
Strada a fost modernizată 
de curînd. II oprim pe 
locuitorul de la nr. 6. Iuliu 
Rovni.

— Cum ați reușit să 
faceți ceea ce ați făcut 
pe strada dumneavoastră ”

— Noi ne înțelegem toți 
și toți punem umărul. Tro
tuare ne-am făcut cu banii 
și munca noastră. Consiliul 
popular ne-a dat cimentul 
la prețul de stat, restul 
am făcut noi. Nu trebuie 
să așteptăm totul de-a 
gata.

Ajută-te să te ajut, spu
ne un proverb românesc. 
Cei de pe Creangă l-au 
învățat. Cei de pe străzi
le paralele — Aurel Vlaicu 
și Progresului — n-au auzit 
de eL Strada Progresului 
e modernizată, dar pe pelu
zele marginale n-a împlîn- 
tat nimeni o cazma în 
pămînt în această primăva

ră. Aproape de capătul 
celălalt al străzii fac totuși 
excepție imobilele de la 
numerele 32—34, în drep
tul și în curtea cărora e o 
plăcere să privești. La con
siliul popular ni s-a spus 
că pe această stradă se va 
introduce în viitor canali
zarea. Și pînă atunci are 
voie să arate Ca a nimă
nui ? Locatarii de la 
32—34 nu și-au pus această 
problemă. Au făcut ca in 
dreptul caselor lor să ara
te ca în dreptul unor case 
de gospodari.

La capătul străzii 30 De
cembrie — în fața imobi
lelor cu numerele 52—54. 
56—58 alte contraste. La 
numerele 52 și 56 — curte 
frumos aranjată, dar zona 
marginală a străzii a fost 
lăsată altora. La 54. în 
schimb, paragină și in curte 
și pe afară. Ni se spune 
să respectivul imobil a fost 
cumpărat de curînd de că
tre o persoană „care se 
adaptează mai greu la ce
rințele vieții citadine-*. Dar 
la legile țării trebuie să 
se adapt*, ze? Lingă bufe
tul „Parc- al I.GS.M. Deva 
se află un grup sanitar. 
Felul cum arată — un 
focar de infecții — este o 
rușine pentru oraș. Tova
rășul vicepreședinte ne 
spune că în acea zonă se 
va face un grup sanitar 
nou. De acord. Dar pină 
atunci cel actual deser
vește clientela bufetului 
respectiv și personalul a- 
cestuia trebuie obligat să-1 
întrețină în bună stare de 
igienă și curățenie.

Contraste. Simeria între 
contraste în privința gos
podăririi și înfrumuseță
rii ? Parcă n-am fost obiș- 
nuiți să-i cunoaștem așa 
pe unii dintre cetățenii 
săi!

ION CIOCLE1

T

Multe emoții au creat 
fotbaliștii brădeni suporte
rilor lor în acest joc, pri
vind scorul final. Mai erau 
doar 7 minute pînă la flu
ierul de încheiere a parti
dei și scorul se menținea 
alb, deși pe teren raportul 
de forțe nu fusese egal, 
așa cum arăta tabela de 
marcaj a stadionului. Dar 
cu ușurința cu care fot
baliștii brădeni au ratat în 
prima repriză nu se poate 
ciștiga ! Cu excepția fazei 
din min. 34. cind Merlă a 
greșit copilărește și Rudi
suli a respins salvator în 
corner, brădenii au avut 
repriza întii la discreție. 
Ca să fim cit mai pe .fa
ză- vom scoate in eviden
ță doar fazele cele mai 
semnificative: min. 6 — 
Tirchineci a greșit prelua
rea. la 7 metri, și mingea 
a ieșit afară; min. 9 —_.ca-

AURUL BRAD - OLIMPIA SATU MARE
1-0 (0-0)

pul" lui Ciontoș, deși sin
gur în fața porții, a fost 
trimis afară; min. 14 — 
portarul advers a scos mi
raculos de sub transversală 
șutul lui Ciontoș; min. 15 
— fundașul Boc a fost pe 
punctul de a marca în 
propria-i poartă la un atac 
prelungit al brădenilor, dar 
mingea a atins stîlpul por
ții; min. 38 — transver
sala s-a opus din nou la 
„capul" lui Ciontoș.

Așa cum se întîmplă de
seori, ocaziile ratate s-au 
răzbunat mai ales că, la re
luare, localnicii au pierdut 
din luciditate, au avut o 
nepermisă cădere, ceea ce 
a fost repede sesizat de 
masiva echipă sătmăreană, 
care, o bună parte din 
timp, a trecut la cîrma jo
cului. Acum a fost rîndul 
lui Rudisuli să se remarce 
in cîteva situații cînd a 
ieșit din poartă ca un veri
tabil fundaș. în tabăra lo
cală s-a instalat blazarea

după ce Tirchineci, în min. 
47, a șutat în portar de la 
4 metri, apoi Merlă, în 
min. 56, singur doar în 
fața porții, a șutat alături. 
Minutele se scurgeau : pe 
nesimțite în favoarea oas
peților care au trecut și 
pe lîngă înscrierea golului. 
Dar, în min. 83, șutul lui 
Ciontoș, care a fost totuși 
campionul ratărilor în a- 
ceastă partidă, a adus golul 
mult așteptat, spre decep
ția fundașului advers Ghin- 
cean, care a vrut să res
pingă de pe linia porții. 
Victoria brădenilor este 
meritată, chiar dacă ea 
s-a conturat tîrziu.

A arbitrat foarte bine 
Nicolae Milea (București).

Aurul Brad : Rudisuli — 
Dudaș, Merlă, Gălușeă. Cos- 
tar, Lăcătuș, (min. 57 — 
Prigore), Ciontoș, Giurgiu, 
Ormenișan (min. 62 — Al- 
mășan), Ștefănescu, Tirchi
neci. (Al. Jurca, corespon
dent).

Inirdținwa 
culturilor

(Urmare din pag. 1)

Cooperatorii din satul 
Bîrcea Mică au trecut la 
întreținerea porumbului. 
Pavel Nagy, brigadier la 
C.A.P din localitate. ne 
spunea .

— în această primăvară 
am înregistra* o bună par
ticipare la muncă. în zi
lele bune de lucru, toți oa
menii apti de muncă din 
sat au venit la sapă.

Pentru asigurarea bazei 
furajere, la A.E.Î. Chimin- 
dia s-au recoltat, pînă 
acum, 500 tone orz și se
cară. Dintre unitățile a- 
gricole cooperatiste se re
marcă C.A.P. Brănișca, un
de s-au strîns și însilozat 
250 tone furaje masă ver
de. La C.A.P. Vețel s-au 
recoltat pînă în prezent 15 
din cele 30 ha cultivate cu 
orz și secară masă verde, 
loan Nistor, inginerul șef 
al cooperativei, ne spunea 
că cei doi mecanizatori ce 
lucrează pe combinele de 
recoltat — Florin Buștea 
si Petru Maid — muncesc 
cu răspundere pentru a nu 
se i ierde nimic din recol
tă, astfel că n maximum 
duuă zile bune de lucru 
lucrarea să fie terminată.

în -s< pul obținerii unor 
recolte sporite la toate cul
turile este necesar ca zi 
de z să se asigure o lar
gă mobilizare a tuturor for
țelor manuale și mecanice 
la efectuarea lucrărilor de 
întreținere, deoarece orice 
întî. /• >*e poate determina 
dMnrnuarea piudueției.

Ritm și calitate în realizarea 
INVESTIȚIILOR

Șantierele așteaptă materialele 
la timp și de calitate

(Urmare din pag. 1)

unor panouri mari prin 
tehnologia amintită, ce vor 
fi utilizate la construcția 
unor garsoniere. Pentru 
ca panourile să nu se de
terioreze în timpul trans
portului, am amenajat vi
nele stelaje speciale pe 
mașini**.

Dacă în atelierul confec
ții metalice, condus de 
maistrul Viorel Jude, mun
ca era bine organizată și 
se desfășura la parametri 
optimi de angajare și rea
lizări, în cel de prefabrica
te am constatat destulă 
dezordine, șuete, slabă gos
podărire în unele locuri, 
fără să mai punem la so
coteală că în hala mare, 
altfel bine dotată tehnic, 
plouă în toată regula, în 
zeci de locuri, trebuind să 
te strecori cu atenție prin
tre bălți. Aici se impune 
mai mult respect față de 
condițiile de muncă ale oa
menilor, implicit față de 
calitatea și eficiența lucru
lui.

Tînărul maistru loan 
Sorea, șeful atelierului, 
face și el ce poate și ne 
spunea că cei 250 de oa
meni din subordine sînt 
în măsură să-și realizeze 
ritmic planul, dacă au la 
timp agregatele de balas
tieră și celelalte materiale 
necesare. ..Știm să muncim, 
ne facem luum pianul și

cîștfgăm bine**, menționa 
șeful de echipă Remus Gas
par, care împreună cu cei 
nouă oameni din formație 
executa elemente de plan- 
șee pentru panourile mari.

Din discuțiile cu inter
locutorii, cu alți oameni ai 
muncii; am desprins, hotă
rârea de a depăși greută
țile pe care Ie întîmpină 
la această oră, de a asi
gura ritmic și în structu
ra sortimentală ' solicitată 
materialele de construcții 
necesare pe șantiere. Jn 
acest scop și pentru îmbu
nătățirea calității produse
lor și reducerea consumu
rilor materiale, releva in
ginerul Cornel Damian, 
șeful secției industrie, 
ne-am îmbunătățit tipare
le, prin aducerea ' lor la 
toleranțe negative și le-am 
suplimentat numărul, pen
tru fixarea și sudarea go
lurilor pe platformă, am 
realizat și pus In funcțiu
ne o mașină de fasonat și 
o stație de tăiat oțel-be- 
ton, avem în atenție și alte 
«oluții tehnice de creștere 
a productivității muncii. 
Intr-adevăr, mai multă or
dine și disciplină trebuie 
să punem în toate atelie
rele secției, în întreaga 
noastră activitate".

Așa este și asta cit mai 
Curînd posibil. Sînt elemen
te integrante, determinante 
ale îndeplinirii prevederi
lor de plan.

Mureșul Explorări Deva 
— Dacia Orăstie 

4-4 (1-0)
Prima repriză a fost mai 

sâracă in faze spectaculoase 
de poarta, golul din această 
parte fund marcat dintr-un 
penalii, acordat la un fault 
dar in careu asupra lui 
Preda. A executat cu fentă 
Vi di can: 1—4.

In mm. 53, Bucur centrea
ză pe coital de 4 m. de unde 
L Pom reia precis cu capul: 
2—4. In min. 73 Pălăceanu șu- 
teazâ, portarul oaspete scapă 
mingea, Vălăsutean o urmă
rește și înscrie: 3—4. Și, to
tuși, de la 3—0 se va ajunge 
la 4—4. După un minut. So
rin Popa reduce din handi
cap și tot ei face 3—2, după 
un slalom de la mijlocul tere
nului.

In acest moment, Vidican 
se— înfurie, driblează pe cen
tru, pătrunde pe dreapta și 
4—2. Pe un fond de relaxare 
prematură, același .vijelios* 
Sorin Pooa va marca in mi
nutele 87 și M. cind multi 
spectatori na mai credeau po
sibilă e gaIarea.

Meciul a fost arbitrat de o

Foeorosi, Preda (Pălăeeanu). 
Vidican. Ștefănescu, Ok>șu-

brigadă din Drobeta TT.-Se-
verin, avind U centru pe V.
Tîtorov.

La juniori. din nou t—4 peB-
tru gazde.

MUREȘUL EXPLORARI :
BxlU — Bucur. Nicoarl. Ștcf.

tean, M. Marian (Vălășutean), 
L Popa.

DACIA : Drăgușanu — Pîn- 
dărelu (Purcel), Moga, Boroș, 
Bartha, Ureche, Albu, Oniga, 
Bumbu, S. Popa, Stredie (Nea- 
gu). (VOICU LAZARUȚ, cores
pondent).

M ecanica Orăștie - 
Minerul Paroseni 

4-0 (3-0)'
Un meci îneeput in forță și 

terminat... lent. Scorul de 4—0 
pentru Mecanica ar spune to
iul, dar se impun cîteva ele
mente de detaliu. Meciul, 
care s-a desfășurat pe tere
nul echipei Dacia, a început 
cu atacuri foarte rapide ale 
echipei Mecanica. Pe fondul 
acestei presiuni a Mecanicii, 
in min. 17, Dănăiață reia de 
aproape in gol, după ce por
tarul oaspeților a respins șl
1— 4. După numai 4 minute, 
Virțan majorează scorul la
2— 0. In min. 23, Stafie, de la 
oaspeți, ratează, trăgînd foar
te slab de aproape si Horvath 
apără. în min. 29 Virțan ra
tează ia rîndul său o bună 
ocazie. în min. 37 Chiroced, 
eu un șut puternic, nu mai 
iartă si 3—I pentru Mecanica, 
scor eu care ia sfîrsit repriza.

După pauză, poate și din 
cauza căldurii, jocul se des
fășoară mai lent. Oaspeții ies 
mai mult la atac. dar ratea
ză douâ-trei ocazii bune. To
tuși, la un contraatac al gaz
delor. Dănăiață reia eu capul, 
de aproape, in gol o centrare 
de pe partea stmgă, stabilind 
scorul final: 4—4.

A arbitrat corect brigada 
din Al ud, condusă de Pairi ca 
On ut.

MECANICA ORAȘTIE: Hor
vath — Szatmari, Sterie, Chi
roced, Bodea (Oprescu), Vîr- 
țan (Gruber), Cisteian, Gher- 
ga, Lucian Popescu, Liviu 
Pop, Dănăiață.

MINERUL PAROȘENI: Cor© 
— Ispir, Maria, Petra (Han- 
ciuc), Bîrsan, Leleșan, Lăză» 
roi, Stanciu, Stafie, Popescu 
(Pîrvuleț). (IACOB SIMINIE, 
corespondent).

Joi, la Simeria, meci amical

C.F.R. - MUREȘUL
Lidera Seriei Valea 

Mnresultri a campiona
tului județean, C.F-R. 
Simeria, va intilni, joi, 
de la orele 1730, pe te- 
ren propriu, pe virtuala 
divizionară B, Mureșul

EXPLORĂRI DEVA
Explorări Deva, într-un 
meci amical, ce se anun
ță interesant.

De la orele 16, in 
deschidere, se vor in
tilni echipele de juniori 
ale celor două asocia
ții sportive.

CUPA „PIONIERUL"
în organizarea Consiliului 

județean al Organizației pio
nierilor și a Inspectoratului 
școlar județean, cu sprijinul 
nemijlocit al C.J.E.F.S. și Con
siliului orășenesc al Organi
zației pionierilor, s-a ilesfă- 
șurat, la Simeria, pe terenu
rile C.F.R., etapa județeană A 
Cupei „Pionierul** la fotbal — 
categ. 13—14 ani. Timpul fa
vorabil, terenurile de joc și 
arbitrajele foarte bune au 
contribuit din plin la reușita 
acestei competiții, caie a scos 
în evidență o serie de tineri 
fotbaliști ce merită a fi luați 
în evidența cluburilor și aso
ciațiilor de performanță. S-au 
remarcat: Gheorghe Manola- 
che (care ă primit o diplomă 
pentru cel mai tehnic jucă
tor), Daniel Tiliban, Dan lelița 
— toți de la Școala generală 
nr. 8 Hunedoara, Dorel Costa 
și Mircea Munteanu (cel mai 
bun portar al turneului) — de 
la Școala generală Dobra, Flo
rin Danciu (golgeterul turneu
lui) _ de la Școala generală 
2 Simeria, Emilian Matache9 
de la Școala generală 2 Orăștie 
și Daniel Prejban. de la «ma
la generală 2 Hațeg.

Desfășurată sistem elimina
toriu, competiția la care au 
participat cele mai bune 8 
echipe cîștigătoare ale etape
lor pe municipii și zone ă 
fost finalizată prin premierea 
cîstigătorilor : locul 1 si titlul 
de campioană județeană —» 
ȘC. GEN. NR. 8 HUNEDOA
RA /antrenor prof. L GheneaJt 
2. Școala gen. Dobra (antrenor 
prof. F. Velescu); 3. Șc. eeiu 
2 Orăștie și Se. gen. 2 Sime
ria.

Echipa Șc. gen. nr. 8 Hune
doara va reprezenta 
județul nostru Ia etapa de 
zonă, care se va desfășura 
în perioada 8—10 iunie la nro- 
beta Turnu-Severin. 'GEL.U 
MINISCA, corespondent).

CLASAMENTUL
1. Poii. Timiș. 30 21 4 5 81-22 46
a „ir ciuj-N. 30 21 1 8 66-21 43
3. C.S.M. Reșița 30 18 2 10 52-24 38
4. Armătura Z. 30 15 3 12 42—38 33
5. Aurul Brad 30 15 3 12 41-39 33
6. U.T. Arad 30 14 4 12 43-40 32
7. Olimpia S. M. 30 15 1 14 51-39 31
8. ind. sirmei GT. 30 14 2 14 34-37 30
9. Mi aerul Motru 30 13 3 14 35-43 29

10. Minerul Cavnic 30 13 2 15 44-37 28
11. Minerul Lupeni 30 11 5 14 33-44 27
12. Gloria Reșița 30 12 3 15 28-40 27
13. C.F.R. Timiș. 30 12 2 16 49-57 26
14. Met. Cuglr 30 11 4 15 34-54 26
15. C.F.R. C-sebeș 30 12 2 16 26-60 26
16. Steaua C.F.R. 30 11 2 17 37-45 22
17. Someșul S. M. 30 10 2 18 25-45 22
18. Rapid Arad 30 7 5 18 27-61 19

Etapa viitoare : U.T.A. — Min. Cavnic ; Ind.
sîrmel — Met.Cugir ; MU“ Cluj- N. — Min. Mo-
tru ; Gloria Steaua C.F.R Min, L ’-peni —
Rapid Arad ; Aurul — Poli. Ov nia —
C.F.R. Caransebeș ; C.F.R. Tim C.S Re-
șlța ; Armătura Zalău — Someșul S. Marc.,

DIVIZIA C8DIVIZIA B3
Rezultate : Foii. Timișoara — Gloria Reșița 

5—4 ; „U* Cluj-Napoca — C.FJL Timiș. 5-1 ;
C.FJL Caransebeș — Min. Cavnic 2—1 ; Rapid 
Arad — Met. Cugxr 1—4; Someșul S. M. — Ind. 
sirmti C. T. 4-4; C.S.M. Reșița — Minerul Lu- 
peni 7—• <!!>; Armătura — Steaua C.F.R. 3—0; 
Aurui — Olimpia S. M. 1—4; Min. Motru — 
U. T. Arad 2—2.

Rezultate : Metalul bocșa — Minerul M.
Nouă 1—0; Minerul Știința Vulcan — Victoria
Colan 3-0; Metalul O. Roșu — U.M. Timișoara
1-0; Minerul Oravița Minerul Ghelari 2—1;
Mureșul Explorări Deva - Dacia Orăștie 4—4;
Constructorul Timiș. — Minerul Cartej 4—0 ;
Mecanica Orăștie — Minerul Paroșeni 4-0 ț
Minerul Anina — Minerul Aninoasa 1—0.

CLASAMENTUL
1. Mureșul Explorări 26 1 = 6 5 48-26 36
2. U.M. Timiș. 26 12 3 11 49-31 27
3. Min. M. Nouă 26 13 1 12 36-34 27
4. Minerul Anina 26 12 3 11 37-40 27
5. Min. Paroseni 26 11 5 10 33-37 27
6. Dacia Orăștie 26 10 6 10 53-40 26
7. Mir,. Oravița 26 12 2 12 33-39 26
8. Min. Șt Vulcan 26 11 4 11 32-39 26
9. Metalul Bocșa 26 11 3 12 34-29 25

10. Minerul Certej 26 11 3 12 40-39 25
11. Construct. Timiș. 26 11 3 12 46-46 25
12. Victoria Călan 26 11 3 12 29-31 25
13. Mec. Orăștie 26 12 1 13 38-43 25
14. Metalul O. Roșu 26 12 0 14 32-34 24
15. Min. Ghelari 26 9 5 12 28-48 23
16. Min. Aninoasa 26 8 6 12 22-34 22

Etapa viitoare : Min. Șt. Vulcan - Min.? 
Oravița; U.M, Timiș. — Min. Anina; Min., 
Aninoosa - Met. Bocșa ; Mureșu: Exp,. — 
Min. Paroseni; Min. Ghețari. - '’'"-.njea; 
Min. M. Nouă *et. O. Roșu; Min.
Certej; Vict. Călân — Construct. Timiș.



Schimb de mesaje la nivel înalt 
costaricanromâno

SAt» JOSE 28 (Agerpres). 
— Din partea tovarășului 
N: olae Ceaușescu, pre- 
ședintele Republicii Socia
liste România, s-au trans
mis președintelui Republi
cii Costa Rica, Luis Alber
to Monge, un salut cordial, 
urări de sănătate și feri
cire personală, de pace și 
prosperitate pentru poporul 
costarican prieten.

în numele, președintelui 
Luis Alberto Monge, au 
fost exprimate vii mul
țumiri pentru mesaj și au

fost transmise tovarășului 
Nicolae Ceaușescu calde 
urări de sănătate și feri
cire, împreună cu urări de 
progres și bunăstare pen
tru poporul român prieten.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
delegației parlamentare ro
mâne, condusă de tovară
șul Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări 
Naționale, de către prim 
vicepreședintele Republi
cii Costa Rica, Alberto 
Fait.

Au luat sfîrșit lucrările 
Congresului al XX-lea al P.C. Finlandez

HELSINKI 28 (Agerpres). 
— La Helsinki s-au înche
iat lucrările celui de-al 
XX-lea Congres al Parti
dului Comunist Finlandez.

în ultima zi a lucrărilor, 
au fost aprobate raportul 
Comitetului Central, tezele 
privind reînnoirea progra
mului partidului, alte do
cumente și au fost alese 
organele de conducere. în 
prima sa ședință, noul Co
mitet Central al P.C. Fin
landez a desemnat Biroul 
Politic și Secretariatul.

Președinte al Partidului

Comunist Finlandez a fost 
ales Arvo Aalto, vicepre
ședinte — Helja Tammiso- 
la, iar secretar general al 
C.C. al P.C.F. — Aarno 
Aitamurto.

★
Din partea tovarășului. 

Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, au fost 
transmise tovarășului Arvo 
Aalto un salut prietenesc 
și felicitări cu prilejul ale
gerii sale în funcția de 
președinte al Partidului 
Comunist Finlandez.

Sesiunea Consiliului de interacțiune
pentru cooperare internațională

BELGRAD 28 (Agerpres). 
— La Brioni, în Iugo
slavia, s-au încheiat lucră
rile sesiunii Consiliului de 
interacțiune pentru coope
rare internațională, la care 
au participat foști șefi de 
stat sau de guvern din 
țări de pe toate conti
nentele.

Din țara noastră, la se
siune a participat tovară
șul Manea Mănescu, vice
președinte al Consiliului de 
Stat, care, în cadrul dez
baterilor, a expus poziția 
României, concepția și 
propunerile președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind 
încetarea cursei înarmări
lor și înfăptuirea dezarmă
rii, asigurarea păcii și dez
voltarea economică și so
cială a tuturor țărilor.

Comunicatul dat publi
cității la încheierea reu
niunii menționează că par- 
ticipanții s-au pronunțat 
pentru adoptarea unor mă
suri urgente și efective de 
dezarmare, precum și pen
tru reluarea negocierilor 
sovieto-amerieane de la 
Geneva. Totodată, docu
mentul subliniază că în 
cadrul lucrărilor s-a acor
dat o atenție deosebită 
situației economice inter
naționale, 
necesitatea 
prioritate, 
cu care se 
în curs de dezvoltare șî, 
îndeosebi, a soluționării 
echitabile a problemei da
toriilor lor externe.

evidențiindu-se 
înlăturării, cu 
a dificultăților 

confruntă țările
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LUNA CADOURILOR PENTRU COPII 
(1—30 iunie)

este un bun prilej pentru a oferi copiilor ulti
mele creații vestimentare ale MINI MODEI '84.

SALOPETE cu bogate granituri de tighele, 
pliuri, capse ; -
BLUZE DE VÎNT cu fermoare, buzunare 
aplicate, capse ;
PANTALONI scurți sau lungi în culori 
variate ;
TRICOURI, BLUZE, MAIOURI uni, în dungi 
sau imprimate ;
PULOVERE și JACHETE tricotate’ .într-o 
mare gamă de modele ;
PANTOFI și SĂNDĂLUȚE din 
de piele și. materiale textile.

Vizitați magazinele și raioanele 
de stat specializate în desfacerea 
de îmbrăcăminte și încălțăminte destinate* co
piilor de toate vîrstele.

înlocuitori

tovarășul

și cultura

între toate

în

Și

(Agerpres). 
în cadrul

. i
(Agerpres).

de carte româ- 
sdcial-politică, 

, de literatură 
La loc de frun-

loc constituirea Fi- 
Asociației de Prie- 
Japonia—România.
rostit alocuțiuni

ln favoarea păcii și dezarmării
în luna noiembrie, 
sultări similare vor 
loc, în următoarele

Congresului al V’l-lea

România: Un NU ferm rachetelor nucleare în Europa

pericolului 
pustiitoa- 
problema 
vieții in- 
toate me

, aeriene sau 
teritoriile a 17 
continentului, 
asemenea con- 
și mai evident

demers tot mai 
pe plan interna- 
novator, realist și

încheierea lucrărilor 
al P.S.U. din Berlinul occidental

BERLINUL OCCIDEN
TAL 28 (Agerprps). — Cel 
de-al VII-lea Congres al 
Partidului Socialist Unit 
din Berlinul occidental, 
care și-a încheiat lucrările, 
a adoptat rapoartele supuse 
dezbaterii, precum și pro
gramul' de acțiune al parti
dului pentru perioada ur
mătoare, în lupta pentru 
apărarea intereselor clasei 
muncitoare, pentru pace și 
progres social. Congresul a 
ales noul Comitet Central 
și celelalte organe de con
ducere ale partidului.

în funcția de președinte

a fost_ reales 
Horst Schmitt.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu^ secre
tar general al P.C.R., au 
fost transmise președinte
lui P.S.U. din Berlinul 
occidental calde felicitări 
și cele mai bune urări în 
legătură, cu realegerea sa 
în această funcție. Felici
tările au fost transmise de 
tovarășul loan Cîrcei, 
.membru al C.C. al P.C.R., 
care a reprezentat partidul 
nostru la congresul P.S.U. 
din Berlinul occidental.

WASHINGTON 28 (A- 
gerpres). — Organizațiile 
pentru pace din Santa 
Monica (statul California) 
s-au pronunțat pentru de
clararea orașului drept zo
nă liberă de arme nuclea
re. Autoritățile locale au 
anunțat că vor supune a- 
ceastă propunere unui re
ferendum care va avea loc

Con- 
avea 
luni, 

în alte două orașe din Ca
lifornia — Berkeley 
Santa Barbara.

Pînă acum, aproximativ 
30 de orașe și regiuni ale 
S.U.A. au fost declarate 
zone denuclearizate.

PREZENȚE ROMÂNEȘTI
TOKIO 28 (Agerpres).

— în orașul nipon Ise a 
avut 
lialei 
tenie 

Au
Akihfko Noro, membru al 

' Dietei din partea Partidu
lui Liberal Democrat, de 
guvernămint, A. Mori
moto, primarul orașului 
Kago, Takeshi Shinmura 
—_ președintei^ Asociației 
de prietenie Japonia — 
România, și ambasadorul 
țării noastre; , Radu Ion 
Bogdan, care au subliniat 
importanța acestui eveni
ment pentru strîngerea 
relațiilor de prietenie din
tre cele două țări și au 

înfățișînd suece- relevat activitatea inter
națională a președintelui 
României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pro
motor consecvent al păcii, 
dezarmării și bunei înțe
legeri, al independenței, 
suveranității și egalității 
în drepturi 
popoarele.

★
HANOI 28

— La Hanoi, 
unei seri culturale româ
nești, a fost prezentată 
conferința „Epoca Nicolae 
Ceaușescu — perioadă de 
mari succese ale poporu
lui român". Participanții 
au audiat un program de 
muzică românească și au 
vizionat filme documen
tare despre România.

HARARE 28 (Agerpres).
— La Harare s-a desfă
șurat ceremonia donării 
de cărți’ din partea Co
mitetului Central al Parti
dului Comunist Român 
pentru Comitetul Central 
al Uniunii Naționale A- 
fricane Zimbabwe — 
Frontul Patriotic (Z.A.N.U.
— P.F.). La loc de seamă 
se află operele complete 
ale tovarășulu.' Nicolae 
Ceaușescu, precum și vo
lumele din seria lucrări
lor tematice consacrate 
gîndirii social-politice a 
conducătorului partidului 
și statului nostru. Au 
fost donate, de asemenea, 
lucrări
șefe obținute de poporul 
român în . edificarea noii 
societăți, precum . și as
pecte. semnificative din 
istoria, arta 
românească.

★
BONN 28'

— Universitatea din Koln 
a găzduit manifestarea 
cu tema „România 
Epoca Ceaușescu".

A fost inaugurată 9 ex
poziție 1 
nească 
științifică, 
și artă.
te au fost expuse operele 
alese ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în lim
ba germană.

comerțului 
articolelor

ÎNTREPRINDEREA DE BLĂNĂRIE „VIDRA1* 
DIN ORĂȘTIE

ÎNCADREAZĂ URMĂTORUL PERSONAL :

•
©

șef birou aprovizionare
2 șefi depozit 
gestionari
2 maiștri chimiști 
tehnician chimist
2 instalatori
10 operatori chimiști

Informații suplimentare la telefon 41560, in
ferior 168; 142.

în acest amurg de mi
leniu, dominat de procese 
complexe și adesea contra
dictorii, pe fundalul cărora 
salvgardarea vieții și pre
întâmpinarea 
unei conflagrații 
re au devenit 
fundamentală a 
ternaționale, pe 
ridianele lumii se afirmă 
cu pregnanță imensa și 
neostoita voință de pace 
a tuturor popoarelor, dor
nice să trăiască eliberate 
de povara coșmarului nu
clear, să-și poată consacra x 
energiile creatoare numai 
și numai progresului și 
civilizației.

Este meritul de necon
testat al partidului și sta
tului nostru, al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu personal 
— conștiință lucidă și res
ponsabilă a epocii con
temporane — de a se 
identifica cu interesele 
fundamentale ale poporu
lui nostru, ce reprezintă în 
același timp, aspirațiile tu- 
țu'rpr, oamenilor de bună

----------------------------------------------------------

credință, proiectînd în viața 
politică a lumii imaginea 
unei țări angajate nestră
mutat în lupta pentru în
făptuirea idealului de mi
lenii al umanității : drep
tul la pace, la viață.

Sînt bine cunoscute și 
larg apreciate apelurile 
stăruitoare ale conducăto
rului partidului și statului 
nostru, demersul realist, 
novator și responsabil al 
României socialiste pentru 
încetarea aberantei curse a 
înarmărilor,' pentru trece
rea la dezarmare, în pri
mul rîrid în domeniul nu
clear și cu prioritate în 
Europa. Astăzi, statisti
cile dovedesc că Europa 
a devenit un adevărat 
„butoi cu pulbere" al 
lumii : aici sînt concentra
te peste • 10 000 din cele
12 000 de încărcături 
cleare 
tegică 
mii de 
cături
și • .tactice, peste 15 000 de 
avioane . de luptă, peste

nu?
•u destinație stra- 
existente pe glob, 
rachete cu încăr- 
nucleare strategice

45 000 de tancuri, peste 8 
milioane de oameni sub 
arme, baze militare teres
tre, navale, 
mixte pe 
state ale i

într-un 
text, apare 
pericolul pe care-1 repre
zintă proiectele — dintre 
care unele au început deja 
să fie transpuse în practi
că — privind instalarea 
de noi rachete nucleare în 
Europa. Iar glasul Rpmâhiei 
— prin cel mai autentic 
reprezentant al său, tova
rășul Nicolăe Ceaușescu, — 
se impune în conștiința 
universală, chemînd la ati
tudine lucidă și responsa
bilă, atâta timp cît nu este 
prea tîrz’iu, pentru a' se 
împiedica amplasarea rioî- 
lor rachete, pentru retra
gerea și distrugerea cdlor 
deja instalate, pentru eli
minarea 
nucleare 
apoi, în cadrul unui proces 
gradual, din întreaga lume, 
Realizînd o strălucită sin-

tuturor armelor 
din EUropa și

teză între gîndirea cute
zătoare și acțiunea prac
tică, programul românesc 
de dezarmare se constituie 
ca un 
apreciat

(țional, 
eficient.

Documente ce poartă 
girul de prestigiu al O.N.U. 
sau al altor foruri in
ternaționale, declarații ale 
unor personalități politice, 
marile acțiuni pentru pace 
și dezarmare, împotriva 
rachetelor nucleare în Eu
ropa ce se desfășoară as
tăzi pe toate meridianele 
Terrei, în special în state 
europene evidențiază tot 
mai pregnant justețea, rea
lismul și viabilitatea pro
punerilor și acțiunilor ro
mânești pentru preîntâm
pinarea primejdiei ca „bă- 
trînul continent" —și o dață 
cu el, întreaga planetă 
— să devină un imens 
pustiu -radioactiv.

VENERA ANGHEL

I
I
I
*

I
I
%

I

VÎNZARI

• Vind apartament două 
camere. Deva, - Dacia, bloc 29, 
scara C, - apartament 26. tele
fon. 28164. («55)

0 Vind Dacia 1300. Infor
mații, Autoservite Deva, stra
da PleVner 14, telefon -14133.

(â61)
Molfra;", 
telefon 
(809)

e Scumpa noastră Momea 
Prejban prinde azi la brățara 
vieții a zecea floare. „La mulți 
ani" ! Mama și tata. (847)

0 Colectivul de oameni ai 
muncii din Inspectoratul sil
vic județean Hunedoara și din
Ocolul silvie Hunedoara urea
ză tovarășului ing. BUNDUCHE 
PAHOMIE, șeful Ocolului silvic 
Hunedoara, cu ocazia pensionă
rii, multă sănătate și fericire, 
alături de cei dragi ! La mulți 

. ani !

PIERDERI

0 Vind motoretă 
stare perfectă,. Deva, 
280*6.

A N I V E R $ A Hi

• Carmen și Flavi-a ureazâ 
, bunicei lor (Mată), din 
I sănătate cu ocazia aniversării 

zilei de naștere. (870)

I

0. întreprinderea pentru lianți 
Deva—Cfiișcă-dâgâ afiutțță pier
derea autorizației pentru Tunc- 
ițtoftăx-e 
numerele
P 246/7.7 ;
P 245/77 ;
P 249/77 ; P 242/’
răm nule.

stație portabilă, cu 
: P2S6/77 f P 241/77 ;

P 313/17 ; P244/77 ;
P 247/77 ; P 248/77; 

'77. Le decla-
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