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La prășit-toată suflarea satelor!
Duminică, la C.AJP. Tur- 

daș s-au terminat de pră
șit toate cele 35 ha culti
vate cu sfeclă de zahăr, 
Iar ieri s-a început praștia 
a doua manuală. Dintre 
cooperatorii care s-au aflat 
zi de zi cu sapa pe ogoare. 
Marin Crișan, șeful fermei 
vegetale, îi amintea pe Io- 
sif Biriș, Ioan Telman, Ma
ria Mihnea, Smaranda Ri- 
poșan, Constantin Diaco- 
nescu. Ioana Mihnea ș.a.

La porumb, mecanizato
rul Nicoiae Nasta efectua 
prașila mecanică. Pînă du
minică el încheiase lucra
rea pe 88 ha din cele 90 
ha cultivate. în urma lui 
au intrat la prășit manual 
cooperatorii Trgian Crișan, 
Aurel Munteanu, Romulus 
Vlaicu. Francisc Acs ș.a.

La C.A.P. Pricaz, dumi
nică s-a lucrat la cositul 
și strînsul furajelor. Mobi
lizați de Ioan Barbu, pre
ședintele cooperativei, pe 
tarlaua „Făiug“ un mare 
număr de cooperatori se 
aflau la cositul și strînsul 
lucernei și secarei masă 
verde. loan Măniuț, Petru 
Lup, Rica Ivașcu, Coro- 
lean Măniuț și Ionel Voi- 
nea — preciza președintele 
C.A.P. — s-au aflat prin
tre cei dinții ce și-au cosit 
și adunat furajele de pe 
parcelele repartizate. Din 
totalul de 40 ha cultivate 
cu lucernă și secară, pînă
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ieri, s-a făcut recoltatul de 
pe mai mult de jumătate 
din suprafață.

Mecanizatorul Vasile Ur
sa a început prașila a doua 
mecanică pe cele 30 ha eul-

Comuna Turda?

tivate cu sfeclă de zah . , 
încheind pînă duminică lu
crarea pe 20 ha. Tot la 
sfeclă s-a început și pra
șila a Il-a manuală. Dacă 
Viorel Junie, Gheorghe 
Străuț, Susana Țărmure, 
Ileana Pop, Maria Cazan 
și Lenuța Burițesc au fost 
printre primii care au ieșît 
cu sapele în cîmp, înche- 
indi#.și prașila pe loturile

Strîngerea recoltei — 
temeinic pregătită

în cuvîntarea rostită la 
plenara Consiliului Națio
nal al Agriculturii, Indus
triei Alimentare, Silvicul
turii și Gospodăririi Ape
lor, secretarul general al 
partidului, tovarășul 
Nicoiae Ceausescu, a sub
liniat necesitatea ca în fie
care unitate agricolă să fie 
luate din timp măsuri teh
nice și organizatorice ho- 
tărîte pentru evitarea ori
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repartizate. In schimb loan 
Cornea, Dan Nicoiae Cor
nea și Mitică Hanciu nu 
înțeleg să fie în rînd cu 
întreg satul ți n-au cata
dicsit să iasă încă la pră- 
țitul sfeclei și cartofilor. 
Bine s-* acționat la C.A.P. 
Pricaz și la întreținerea 
culturilor de cartofi șl po
rumb. Pe cele 20 ha cul
tivate cu cartofi s-a înche
iat prașila I mecanică și 
manuală — aici remarcîn- 
du-se, prin vrednicie, me
canizatorul Nicoiae Mihăi- 
lă și cooperatorii Oșu Roș
ea, Alexandru Varga și 
loan Demeni — iar Ia po
rumb, mecanizatorul Ște
fan Crețu a efectuat pra
șila pe 110 ha din cele 140 
cultivate.

MIRCEA LEPADATU

căror pierderi la recolta
rea cerealelor păioase, asi- 
gurînd strîngerea întregii 
producții de orz, în 4—5 
zile, iar a celei de grîu în 
maximum 8—10 zile.

— Pentru a înfăptui e- 
xemplar această sarcină — 
ne-a relatat ing. loan Co

bi. T1RCOB

(Continuare în pag. a 2-a)

DIN CAPITALA
Tovarășul Nicoiae 

Ceaușescu, secretar gene
ral ai Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
a plecat, luni dimineață, 
într-o vizită de lucru în 
Uniunea Sovietică, Ia invi
tația 6.0. al P.C.U.S. și 
Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S.

Conducătorul partidului 
și statului nostru este însoțit 
în această vizită de tovară
șii Constantin Dăscălescu, 
membru al Comitetului Po
litic Executiv al G.G. al 
P.G.R., prim-ministru al 
guvernului, Emil Bobu și 
Ilie Verdeț, membri ai Co
mitetului Politic Executiv, 
secretari ai C.G. al P.C.R., 
Ion Stoian, membru su
pleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al 
C.G. al P.C.R., loan Totu, 
membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru, Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul a- 
facerilor externe.

Tovarășul Nicoiae 
Ceausescu a fost salutat, Ia 
plecare, de tovarășa Elena 
Ceausescu, de tovarășii Io
sif Banc, Lina Ciobanu, 
Ion Coman, Nicoiae Con
stantin, Ludovic Fazekas. 
Alexandrina Găinușe, Ma
nea Mănescu, Paul Nicu- 
lescu. Constantin Olteanu. 
Gheorghe Oprea, Gheor
ghe Pană, Ion Pățan, Du
mitru Popescu, Gheorghe 
Rădulescu, Ștefan Bîrlea, 
Miu Dobrescu, Marin Ena- 
che, Mihai Gere, Suzana 
Gîdea. Ana Mureșan, Ele
na Nae, Ion Radu, Ion 
Ursu, Richard Winter, Sil
viu Curticeanu, Constantin 
Radu și Gheorghe Stoica, 
de loan Avram și Ion M. 
Nicoiae, viceprim-miniștri 

ai guvernului.
Au fost de față A. I. 

Plotnikov, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Uniu
nii Sovietice la București, 
și membri ai ambasadei.

Luni dimineața au avut 
loc la Kremlin convorbiri 
între tovarășul Nicoiae 
Ceau.șescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste România, 
și tovarășul Konstantin 
Cernenko, secretar general 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist al U- 
niunii Sovietice, președin
tele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S5.

în cadrul convorbiri
lor, tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu a informat de
spre îndeplinirea de către 
oamenii muncii din Repu
blica Socialistă România a 
hotărîrilor Congresului ai 
XII-lea și Conferinței Na
ționale ale P.C.R., despre 
modul în care poporul ro
mân se pregătește să în- 
tîmpine a 40-a aniversa
re a victoriei revoluției de

INTIINIRE ÎNTRE TOVARĂȘII 
NICOLAE CEAUȘESCU 

SI KONSTANTIN CERNENKO
La 4 iunie, tovarășul 

Nicoiae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președinte
le Republicii Socialiste 
România, a avut la Krem
lin o convorbire cu tova
rășul Konstantin Cernenko, 
secretar general al Comi
tetului Central al Partidu
lui Comunist al Uniunii So
vietice, președintele Pre-

SOLEMNITATEA ÎNMINĂRII TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUSESCU A ORDINULUI 

„REVOLUȚIA DIN OCTOMBRIE"
Tovarășului Nicoiae 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
i-a fost înmînat, luni după- 
amiază, de către tovarășul 
Konstantin Cernenko, se
cretar general al Comite
tului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovie
tice, președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., Ordinul „Revolu
ția din Octombrie", confe- 

eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antl- 
imperialistă, și Congresul 
al XIII-lea al Partidului 
Comunist Român.

Tovarășul Konstantia 
Cernenko a informat de
spre modul cum se reali
zează hotărî rile Congresu
lui al XXVI-lea al P.C.U.S. 
si ale plenarelor Ulterioa
re ale C.C. al P.C.U.S., re- 
levînd însemnătatea măsu
rilor pentru creșterea efi
cienței economiei, perfec
ționarea sistemului de con
ducere și ridicarea nive
lului de trai al poporului.

In timpul convorbirilor 
au fost discutate direcțiile 
principale ale dezvoltării 
continue a relațiilor dintre 
P.C.R. și P.C.U.S., dintre 
România și U.R.S.S. în a- 
cest context a fost relevată

(Continuare in pag. a 4-a)

zidiului Sovietului Suprem: 
al Uniunii Sovietice.

în cursul convorbirii, 
desfășurate într-o atmosfe
ră caldă, tovărășească, • 
avut loc un schimb de pă
reri în probleme ale dez
voltării și adîncirii conti
nue a relațiilor de prietGe 
nie și colaborare multila
terală între Republica So
cialistă România și Uniu
nea Sovietică.

rit de Prezidiul Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., ca a- 
preciere a meritelor și con
tribuției aduse la dezvol
tarea relațiilor româno-so- 
vietice și în legătură cir 
cea de-a 65-a aniversare a 
zilei de naștere. .

La ceremonia care a avut 
Ioc cu acest prilej la Krem
lin, tovarășii Kon-

(Continuare in pag. a 4-a)

Prima navă de 
pasageri pe Canalul 

Oimăre-Marea 
Neagră

Motonava Oltenița, cu 
un deplasament de 940 to
ne, avînd la bord 131 de 
turiști din Anglia, Austria, 
Elveția, Irlanda, S.U.A., 
Suedia și România, este 
prima navă de pasageri 
care a trecut prin ecluza 
de la Cernavodă. Nava, ca
re circula de la Viena, a 
parcurs traseul de 64,2 km 
ai magistralei albastre — 
canalul Dunăre — Marea 
Neagră — și a acostat la 
cheiul portului Agigea.

De la Agigea, turiștii 
și-au continuat călătoria 
cu autocarele în stațiunile 
de pe litoral, unde vor pe
trece un sejur de 7 zile.

De menționat că Centra
la O.N.T. litoral a pro
gramat pentru turiștii ro
mâni și străini care vor 
poposi în această vară pe 
litoral excursii de 6 ore pe 
traseul Canalului Dunăre— 
Marea Neagră, între Agi
gea — Cernavodă și retur, 
cu nava de pasageri Mal- 
naș, avînd o capacitate de 
150 locuri.

(Agerpres)
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Vatră străbună a otelului9

preJucrar&a„Cunoscind istoria glo
rioasă a poporului nostru, 
luptele și sacrificiile înain
tașilor noștri, strădaniile lor 
in perfecționarea creației 
materiale și spirituale învă
țăm să prețuim mai mult, 
mai profund cuceririle pre
zentului, să facem totul 
pentru a le dezvolta, pen
tru a făuri istoria nouă 
a patriei noastre, istoria 
socialismului".

NICOLAE CEAUȘESCU
Documentele vremii atestă 

că in ținutul Hunedoarei 
fierăritul este multimilenar. 
Dovezile arată că meș
teșugul extragerii și prelu
crării fierului pe teritoriul 
României se făcea in ate
liere așezate in imediata 
vecinătate a punctelor de 
extracție, meșterii făurari 
osigurind atit uneltele pen
tru 
fi 
re 
lor. 
di't 
care ajunseseră geto-dacii 
pe vremea lut Burebîsta și . 
Dece'oal n-ar fi fost cu

lucrul pămîntului, cit 
arme pentru apăra- 
impotriva cotropitori- 

Istoricii au dove- 
că dezvoltarea let

fărăputință 
fierului.

Cercetările 
efectuate in 
că a județului 
au scos la iveală o întrea
gă varietate de unelte, 
obiecte de uz casnic, mo
nede, care dovedesc prac
ticarea mineritului aici, 
precum și prelucrarea mi
nereului extras, 
lari și Teliuc 
truse complete 
cu dălți, sape 
nerit, 
fi 
in 
crat.

arheologice 
partea no-di- 

Hunedoara

La Ghe- 
s-au găsit 

de miner, 
pentru mi- 

tîrnăcoape, precum 
urme ale atelierelor 
care fierul era prelu- 

Asemenea ateliere 
au fost descoperite pe 
valea fiului Cerne, pe va
lea Govăjdiei, pe valea 
Zlaștiului, pe valea piciu
lui Runc. Din perfecționa
rea continuă a acestora se 
pare că s-a ajuns la .stră
moșul" furnalelor de astăzi: 
cuptorul cu cuvă, descope
rit in locul numit Valea 
Caselor-Ghelari, care func
ționa cu aer suflat de 
foaie, un fel de viitoare

romanesc
guri de vini la furnalele 
actuale.

Semnalate, așadar, — 
incă din timpul geto-daci- 
lor, activitățile minerești și 
metalurgice din zona Hu
nedoarei s-au extins și dez
voltat, tehnica extragerii și 
prelucrării fierului a evo
luat, documentele vremii 
consemnind existența pri
mului furnal in anul 1750. 
Avea 
metri și 
Toplița,
nedoara.
acestui 
de 6,94 
producția 
604 măji 
gind in anul 
producție de virt — 2 460 
tone, pentru ca in ianuarie 
1837 să-și înceteze activi
tatea.

Fontei de Toplița i s-a 
alăturat după mai bine de 
șase decenii fonta de Go- 
văjdie. Aici a fost pus in

o înălțime de 8,53 
era amplasat la 

la 16 km de Hu- 
Volumul util al 

prim durnal era 
metri cubi, iar 
săptăminală de 

de fontă, ajun- 
1836 la o

GH. 1. NEGREA

(Continuare în pag. a 2-a)
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HUNEDOARA —ctitorii mărețe 
în anii SOCIALISMULUI !

Rîul de cărbune
de sub Jiu

,Sirrt multe elemente de 
nou, de progres, de mo
dern, la mina Petrila — 
ne-a spus Gheorghe Șer- 
ban, președintele comitetu
lui sindicatului din între
prindere. Să vă pun in 
legătură cu depozitarii de 
informații".

Așa am aflat, mai intii, 
că primele tone de cărbune 
de la mina Petrila s-au 
extras acum 125 de ani, 
de cirrd este atestată docu
mentar această importantă 
unitate carboniferă din 
Valea Jiului și din țară. 
Adică exact din anul Uni
rii Principatelor Române. 
Dar ce minerit s-a tăcut 
pină in 1944 este greu și de 
imaginat. Să venim deci 
mai aproape in timp. Și 
am tăcut-o cu ajutorul 
Aureliei Apostu, de la

compartimentul planificare, i 
punctînd dinamica pro- ■ 
ducției de cărbune a mi- î 
nei din anul 1944 și pînă ! 
in acest al 40-lea an al 
eliberării patriei. De la 
667137 tone, in 1944, creș
terea a fost lentă pină în 
1955, cind s-au extras doar 
cu 31 145 tone mai mult. 
In 1960 producția a ajuns 
la 737 487 tone, 'ar peste 
cinci ani — fa 860 964 
tone.

Din acest an, 1965 - 
anul Congresului al IX-lea 
al P.C.R. și al alegerii in 
fruntea partidului a tovară
șului Nicoiae Ceaușescu. 
cel mai iubit tiu al po
porului —, și mina Petrila 
a urmat traiectoriile vigu-

DUMITRU GHEONEA

(Continuare in pag. a 2-a)

IN ZIARUL DE AZI :
• în preajma încheierii anului de studiu în învăță- 

mintul politico-ideologic de la orașe
• Disciplina școlară — parte integrantă a programei 

de învăță mint



In preajma încneierii anuiui ne s udiu in 
învățămîntul politico-ideoiogic de la orașe

In luna iunie are loc 
încheierea anului de stu
diu în învățămîntul politi- 
co-ideologic din mediul 
urban. în legătură cu a- 
ceasta ne-am adresat to
varășului Constantin Pt 
cilean, directorul Cabinei 
lui județean pentru act: 
tatea politico-ideologică 
cultural-educativă, eu eî 
va întrebări.

— Cum este concqH 
acțiunea de organizare 
convorbirilor recapitulați 
în cercurile învățămîntul 
de la orașe ?

— Pe baza indicații! 
Secției Propagandă a C. 
al P.C.R., convorbirile re
capitulative din toate ca
tegoriile de cercuri ale 
învățămîntului politico-i
deologic sînt precedate, în 
prima săptămînă a lunii 
Iunie, de instruirea propa
gandiștilor. Cu acest pri
lej se vor clarifica și sta
bili problemele de conți
nut, metodică și desfășu
rare a activităților din cer
curi. Pregătirea propa
gandiștilor și desfășurarea 
celor două convorbiri re
capitulative sînt concepute 
în spiritul unor exigente 
sporite. în acest sens 
organele locale de partid 
au sarcina de a organiza, 
în două după-amieze, o 
instruire complexă în care 
să se prezinte expuneri 
și consultații, testări de 
cunoștințe, să se facă se
minarizarea documentelor 
de partid, să se între
prindă activități metodice, 
proiecții și dezbateri pe 
marginea unor filme, in
structaje metodice privind 
desfășurarea convorbirilor.

O altă serie de pro
bleme vizează asigurarea 
prezenței la convorbiri a 
tuturor cursanților și a 
tuturor cadrelor de con
ducere ale unităților, crea
rea condițiilor care să con
fere dezbaterilor un carac
ter cît mai fertil și util 
pentru viața și activitatea 
practică a oamenilor mun
cii.

în esență convorbirile 
recapitulative sînt conce-

X

a

pute într-o

cape de

d drep

manieră res- 
de lucru mai 
preocupările și

scop formarea 
îngeri și com-

de Con-
XB-ka si Coa-

c
a

date, ;

aaețe de 
și obștești

a

mai

să-și repartizeze membrii, 
și propagandiștii 

comitetelor municipale și 
orășenești la activitățile ce 
se întreprind. să contro
leze și să asigure desfă
șurarea acțiunilor conform 
programului stabilit.

— Ce ne puteți spune, 
tovarășe director. despre 
exigențele privind conți
nutul convorbirilor reca
pitulative 7

— în toate formele de 
Invățămint se vor organiza 
două convorbiri recapitula
tive pe următoarele teme:

a) Creșterea mai puter
nică 
mice, 
muncii, 
pentru 
greșului 
al țării ;

b) Afirmarea spiritului 
revoluționar, combativ In 
muncă și viață — sarcină 
centrală a activității des
fășurate de organele și 
organizațiile de partid.

După cum se vede, te- 
au o largă deschi- 

o multitudine

COIL

a eficienței econo- 
a productivității 

factori decisivi 
accelerarea pro- 

economico-social

mele
dere spre 
de idei. De aceea, trebuie 
să se acorde o atenție deo
sebită dezbaterii concrete 
a temelor, în funcție de

Vatră străbună
a oțelului românesc

cum a rost imortalizatFurnalul de Ia Govăjdie — așa 
intr-o fotografie de epocă.

(Urmare din pag. 1)

funcțiune, în luna aprilie 
1813, un furnal de dimen
siuni superioare : 9,50 metri 
înălțime, cu un volum util 
de 26 metri cubi.

Dar piatra de temelie 
a producției metalurgice pe 
meleaguri hunedorene s-a 
pus în anul 1884, la 12 iu
nie, cînd a intrat în func
țiune primul turnai de 110 
metri cubi la Hunedoara, 
marcind începuturile marelui 
combinat de astăzi, devenit 
în anii noștri citadelă de 
prim rang a siderurgie1 
românești. Citim intr-un 
ziar al timpului, care apă-

ța Deva : „Binecuvîn- 
și noroc Hunedoarei I 

a curs deja, 
Ghețarului se to-

rea 
tare 
Prima fontă 
dealul 
pește la Hunedoara... Fu
mul negru al coșurilor de 
fier, care s-a răspîndit 
peste regiune, anunță ves
tea alină de bucune că 
viitorul mar frumos nu mai 
este vis’...

Intr-adevăr. Este prezen
tul socialist de astăzi. In 
anul jubiliar al celor patru 
decenii de libertate, în 
anul Congresului al XIII- 
leo al partidului, „C.S.H." 
împlinește — lencdă coin
cidență — un secol de 
muncă necontenită, un 
secol de loc nestins I

sectoarele de activitate, de 
specificul activității cursan- 
ților.

Pi

ccncep 
tru. a

pe 
si 
pe

i a asigura dezba- 
ficiență. în cadrul 
trebuie să se pună 

prezentarea 
categoriilor 

însușirea 
tidului nos-

jvarășnlui Nicolae 
u, cu privire la 
3 eficienței econo- 
i ofirmareo soiri* 
oluționar, pe pre- 
aspectelor concre- 

e din județul Hunedoara, 
lin localitate sau unitate, 
pe formularea sarcinilor ce 
revin colectivelor de oa- 
r>eni ai muncii pentru în- 
ăptuirea programelor spe
ciale și a hotărfrilor de 
>artid vi7înd problemele 
■jr.damentale ale actualei 
itape de dezvoltare a

Pentru 
m ținut

a asigura un 
mai ridicat 

atit propagan- 
cursanții tre- 

studieze temeinic 
fia recomandată, 
temeinic însușite 

și orientările for-

■ ♦
c?Cu Vllâl 11 
diștii cit 
baie să 
bioiiogral 
să fie 
tezele • 
mulate în cuvintările secre
tarului general al partidu
lui la plenara Consiliului 
Național al Oamenilor 
Muncii din luna mai a.c.

Se impune utilizarea 
unui complex de mate
riale documentar-demon- 
strative, planșe, grafice, 
calcule economice, care să 
argumenteze necesitatea 
accelerării procesului de 
creștere a eficienței în toa
te sectoarele de activitate 
și afirmarea unui spirit 
nou, revoluționar, comba

ți eficient în muncă 
viață.ȘI

Interviu realizat de 
CORNEL ARMEANU

(Urmare din pag. 1)

exploatare a ta~
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în anii SOCIALISMULUI

roase ale dezvoltării și 
modernizării. Urmare a 
grijii consecvente acordate 
de partid industriei carbo
nifere, pentru prima dată, 
în 1970, la mina Petrila 
s-a depășit, cu 43 824 tone, 
cifra de un milion tone 
de cărbune extras, în 1980 
ea a lost mai mare cu a- 
pr crape 115 000 tone, iar în 
acest an este de 1,2 mi
lioane tone „Deviza mi
nerilor noștri este de a 
extrage, an de an. lună de 
lună, mai mult cărbune, 
releva mg. Vasile Dragon, 
șeful biroului organizarea 
producției și a muncii. Ast
fel, pe primele cinci luni 
din acest on au fost tri
mise „la ziuă" cu 22 000 
tone cărbune în plus față 
de plan ș. cu 7 000 tone 
mai mult aec't în perioada 
corespunzătoare a anului 
trecut, rar angajamentul 
anual - de 4 000 tone de 
cărbune — a fost cu mutt 
depășit, fiind reînnoit ia 
25 000 tone".

In anii din urmă, la mi
na Petrila, ca în toate uni
tățile carbonifere din Va
lea Jiului și din țară s-au 
aplicat o serie de măsuri 
de promovare a unor teh
nologii modeme de exploa
tare și de mecanizare a lu
crărilor, de îmbunătățire a 
activității de aprovizionare 
și transport, care au con
dus Io ușurarea muncii 
minerilor și creșterea ran- 
damente'or in abataje. Sa 
sporirea continuă o pro
ducției de cărbune. „Lu
crăm cu un complex meca

nizat de susținere și tăiere 
a cărbunelui, pe straie sub
țiri, și reușim productivi
tăți de 10-15 tone pe 
post", arăta loan C. Radu, 
de la sectorul V, unul din
tre cei mai buni briga
dieri de la mina Petrila. 
Iar cîștigătorul întrecerii 
socialiste între brigăzile de 
mineri ale Văii Jiulu., pe 
anul 1983, Ștefan Alba, de 
la sectorul IV, menționa : 
„Mina noastră a experi
mentat prima in țară meto
da de 
vanului de rezistență, care 
asigură 
rioare 
ta te a muncii.
lună, brigada 
conduc 
ploatar; 
abataj, 
să creștem 
sporul de producție, 
peste 14 000 tone, pe care-l 
avem de la începutul anu
iui".

Prin măsuri consecvente 
de îmbunătățire a activită
ții, in subteran și la su
prafață, a condițiilor de 
lucru și a vieții mineri
lor, munca lor este azi mai 
ușoară, mai productivă, 
mai eficientă. „De șapte 
ani, la mina naastiă func
ționează un modern 
de extracție cu sclvp 
transportul prodxcVet 
cărbune în subte-an 
realizează integra pe benzi 
de couciuc, ceea ce a aii- 
gurot îmbunălâtuea apro
vizionării :j materate a
locurilor de munco ș< ope
rativitate în transportul
producției sp'e ziuă", men- 
bono mg Benone Costî-

nandamente supe- 
și deplină securi-

In această 
pe care o 

prelua în ex- 
combină de 
care sperăm 

tot mai mult 
de

I/O 
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puf 
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de 
se

naș, directorul mmel,
Zi de zi. în labirintul 

subteran de peste 32 km 
de galerii, minerii Petrilei 
se întrec în pricepere și 
hărnicie, depășindu-și con
stant sarcinile de pian. La 
peste 650 m adîncime, tem
peratura muncii lor cu
noaște in fiecare schimb 
cote superioare de abne- 

’ gație și dăruire. Iar „la 
ziuă", în apartamentele lor 
moderne, in familiile lor, 
minerii de la Petrila au o 
existență luminoasă, pros
peră. Anii socialismului nos
tru românesc și cu deo
sebire ultimii aproape 20 
au îmbogățit permanent 
viața materială și spiri
tuală a mmeriio', au făcut 
ca riul de cărbune de 
Jiul de est să urce 
generos spre z:uă

— Și va curge mai 
volnic acest „rîu negru", 
la mina PetrUu, așa cum 
ne-a cerut Mineru' nost-j 
de Onoare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in d a- 
logul pe care l-a avut cu 
noi cînd ne a vizitat 
unde muncim și trăim, 
lima Marcu Boantă, 
cretarul comitetului 
partid al întreprinderii.
de altfel și vrerea noastră, 
a tuturor 
leni, este 
întîmplna 
mente ale 
aniversare 
patriei 
Xlll-lea 
ca și Ziua Minerului și îm
plinirea a 125 de ani de 
existență a minei Petrila 
cu rezultate deosebite în 
extracția de cărbune.

sub 
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nu-

aici, 
sub- 

se
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Strîngerea recoltei temeinic pregătită
(Urmare din pag. 1)

tuțiu, directorul S.M.A. Că
lan — în unitatea noastră 
s-a acționat cu întreaga 
răspundere pentru repara
rea în cele mai bune con
diții a utilajelor ce vor fi 
folosite în campania de 
seceriș, respectiv a combi
nelor, preselor de balotat 
și remorcilor. în conformi
tate cu graficul de repara
ții, toate intervențiile ne
cesare s-au realizat in ter
men. punîndu-se accentul 
pe calitate, astfel îneît să 
înlăturăm neajunsurile de 
felul celor din anii tre- 
cuți. cînd s-au mai sem
nalat unele defecțiuni care 
au determinat pierderi din 
recoltă. Reparațiile capita
le planificate la șase com
bine s-au efectuat în cen
trul specializat de la Ilia, 
iar celelalte au fost repa
rate în atelierul S.M.A., la 
intervenții participînd obli
gatoriu și combinerii ce le 
au în primire. După repa
rații s-a 
recepția 
realizată 
ximă de 
bilită în 
derea înlăturării pierderi
lor din lanuri, după ope
rațiunea de etanșare a com
binelor la fiecare secție se 
fac și probe cu boabe pe 
circuit. De asemenea, s-au 
încadrat în termen repa
rațiile la presele de balo
tat paie cu sîrmă și sfoară, 
precum și la cele 47 de re
morci. Ținînd seama de ex
periența din anii trecuți 
au„ fost stabilite formațiile 
de combineri, fiecare avînd

asigurată și asistența teh
nică necesară. înainte de 
începerea secerișului se va 
face instruirea temeinică a 
combinerilor și mecaniza
torilor, astfel îneît aceștia 
să cunoască cu exactitate 
modul de reglare a utila
jelor. normele de protec
ție a muncii și p.s.i.. ter
menele și tehnologiile ce 
trebuie respectate la fieca
re lucrare din 
col tării.

Interlocutorul 
țiat contribuția 
pe care au adus-o lucrăto
rii Stan Pană, Nicolae Dru-

fluxul re-

a eviden- 
meritorie

lă. Ion Sas, Simion Moto- 
lea și Ion Achim la efec
tuarea reparațiilor la com
bine și prese, unii dintre 
ei fiind mecanici la atelier, 
care pe timpul recoltatului 
vor participa efectiv la se
ceriș, lucrînd pe combine.

în legătură cu strîngerea 
și înmagazinarea în timpul 
cel mai scurt și fără pier
deri a producției de orz și 
grîu de pe cele peste 1 500 
hectare cultivate în unită
țile din Consiliul unic a- 
groindustrial Călan, pre
ședintele consiliului, Ro
mulus Crișan, ne spunea 
că s-au efectuat o serie de

pregătiri și în C.A.P., unde 
s-au curățat și dezinfectat 
spațiile de depozitare, ast
fel îneît — așa cum a ce
rut secretarul general al 
partidului — recolta și se
mințele să fie depozitate 
și păstrate în cele mai 
bune condiții. Un accent 
de seamă va fi pus pe sta
bilirea judicioasă a forma
țiilor de cooperatori care 
vor lucra la strîngerea și 
înmagazinarea recoltei, pe 
buna organizare a muncii 
și respectarea programelor 
de lucru întocmite în fie
care unitate pentru cam
pania de seceriș.
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trdeut la supra- 
utilajelor, acțiune 
cu exigență ma- 
către comisia sta- 
acest scop. In ve-

La salariile C.A.P. Erad s-a realizat prășitul culturii de varză timpurie.
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Prin măsuri ferme, să se înlăture 
absentele de la ore I

9
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c
Stăm de vorbă cu cîți- 

va elevi din clasa a IX-a 
A 13 de la Liceul indus
trial nr. 1 din Hunedoara.

— Cite absențe nemoti
vate ați făcut de la înce
putul anului și pînă a- 
cuin 1

— Nu știu ! — ne-au 
răspuns, invariabil, Lucian 
Penariu, Florin Rus, Mar
cel Adaș, Alin Țibea, Ma
ria Cerb și Viorel Amăriu- 
căi.
— Vă pot spune eu ! — 

intervine prof. Mariana 
Gheorghe, dirigintele cla
sei. Amăriucăi are 56 ab
sențe nemotivațe, în pri
mul trimestru. 60 în cel 
de-al doilea. Rus a făcut

ră cu frecvența elevilor 
noștri la clasă sînt reale. 
Să nu omitem însă nicj 
faptul că acest liceu are 
și cel mai mare număr de 
elevi din județ. Nu este 
vorba de o încercare de 
minimalizare prin calcul 
matematic a realității Ori
cum am raporta numărul 
mare de absențe la cel de 
elevi, situația în care ne 
aflăm rămîne cu același 
calificativ ; necorespunză
toare. Cum s-a ajuns aici? 
Trei, zic eu, sînt aspectele 
care au condus la această 
situație. Să le luăm pe 
fînd : primul ar fi tratarea

76 absențe nemotivate nu
mai în trimestrul al doi
lea. Țibea, care în primul 
trimestru nu a avut nici 
o nemotivată, a... compen
sat în cel de-al doilea, cînd 
a făcut nu mai puține de 
46...

Pentru susținerea temei 
anchetei noastre — disci
plina școlară ea parte in
tegrantă a programei de 
învățămînt — am apelat, 
nu tocmai întâmplător. la 
exemplul Liceului indus
trial nr. 1 din Hunedoara. 
Intr-o analiză făcută la 
nivelul Consiliului jude
țean al educației și învă- 
țămîntului, acest liceu este 
citat în fruntea listei uni
tăților școlare din județ 
în care se înregistrează 
cel mai mare număr de 
absențe ale elevilor de la 
program. O situație deloc 
onorantă.

„Cum s-a ajuns aici, care 
sînt măsurile menite să
schimbe această stare de 

H fapt 7“ iată întrebări la
care ara solicitat răspun- 

p suri profesorilor Gheorghe
Șincu ți Vichentie Giurgiu, 
directorul și, respectiv, di- 

la rectorul adjunct cu pro-
L°^2 bleme educative ai liceu-
[sala lui.
'sala Prof. Gheorghe Șincu ; 
■atăl j «Cele semnalate în legătu- 

Shus I _______ _______

Disciplina școlară - 
parte integrantă 

a programei 
de învățămînt

cu superficialitate, de că
tre unii elevi, mai ales din 
treapta I, a obligativității 
prezenței la cursuri (elevul 
Marcel Adaș ne spunea că 
el nu vede nici o legătură 
între prezența la ore și 
situația la învățătură! n.n.j. 
Apoi, lipsa de penetrație 
și persuasiune a elemen
tului educativ în unele 
lecții, la care se adaugă 
caracterul formal, întîlnit 
uneori la orele de dirigen- 
ție. Și, în fine, ineficiența 
conlucrării școală — fami
lie-.

Prof. Vichentie Giurgiu : 
„De reținut, in completa
rea celor arătate pînă 
acum, rolul scăzut pe care 
unele organizații U.T.C. 
l-au avut în îmbunătățirea 
frecvenței la cursuri a ele
vilor (mai cu seamă cele 
din clasele a IX-a A 13, a
X- a A 8, a X-a D și a
XI- a A 2). Mă refer, în 
principal, la adunările ge
nerale din luna trecută, 
unde au fost analizate as
pectele de indisciplină, dar 
de unde a lipsit elemen
tul concret".

Referitor Ia felul în care 
se prezintă situația „la zi“. 
la urmările imediate ale 
măsurilor aplicate în pe
rioada ce a trecut de la 
analiză efectuată în cadru] 
Consiliului județean al edu
cației și învățămîntului am 
consemnat următoarele :

• se înregistrează o re
ducere substanțială a nu
mărului de absențe nemo
tivate, media zilnică fiind 
de 10 (față de 100 cît se 
înregistrau anterior 1 ! !);

• conform centralizatoru
lui, întocmit zilnic, acolo 
unde se constată existența 
unui număr mare de ab
sențe nemotivate dirigin
tele clasei respective efec
tuează, în aceeași zi. vizite 
la domiciliile elevilor ;

• în careurile organizate 
în fiecare sîmbătă se ana
lizează situația frecvenței 
și sînt luate măsurile de 
rigoare ;

• elevii care persistă în 
abateri de la disciplina 
școlară sînt chemați în fața 
biroului executiv al consi
liului de conducere, prilej 
cu care sînt invitați aici și 
părinții acestora .

• au fost stabilite direc
ții precise de acțiune pen
tru fiecare comisie a diri- 
ginților, organizate pe ani 
de studiu, ținîndu-se cont 
de particularitățile specifi
ce : clasele a IX-a — ac
cent pe integrarea în noua 
formă de învățămînt, cla
sele a X-a — pe orienta
rea profesională, clasele 
a Xl-a și a XII-a — pe 
sporirea calității pregătirii 
teoretice și practice a vii
torilor absolvenți.

Sînt cîteva măsuri care 
se dovedesc pîrghii eficien
te în instaurarea, în a- 
ceastă unitate de învăță
mînt, a climatului de or
dine și disciplină atît de 
necesare afirmării poten
țialului educativ-formativ 
al școlii.

0-1
într-o atmosferă de mare 

derby s-a disputat aceas
tă partidă. Public entu
ziast, sportiv, cu galerii 
inimoase au încurajat con
tinuu combatantele. Dar 
și spectacolul oferit a fost 
pe măsura așteptărilor și 
interesului, căci s-au În
tîlnit două echipe cu formă 
sportivă bună, care au

etalat pe cîmpul de joc 
bune partituri, prin faze 
spectaculoase și fierbinți 
purtate într-un tempo ra
pid. Dar, ce păcat că 
scorul final a dezavantajat 
pe fotbaliștii brădeni. care, 
deși nu au putut alinia 
în formație pe Ștefănescu, 
Ormenișan, Dumitreasa și 
Faur, au pus grele pro
bleme în teren liderului 
seriei, care, prin acest re
zultat, se poate declara 
virtual promovată în 
prima divizie a țării. Chiar 
din start, localnicii au 
apăsat cu putere pe acce
lerator, preluînd cu auto
ritate desfășurarea jocului. 
Puteau deschide scorul 
chiar în min. 4, cînd, lo
vitura cu capul a lui Mer- 
lă a fost respinsă mira
culos de portarul Clipa, 
apoi, in min. 7, prin Pe- 
trișor, cînd a trimis alături, 
dintr-o poziție excelentă, 
în replică, oaspeții, după 
un marcaj sever în zonă, 
au contraatacat periculos, 
iar Bozeșan a trimis de-

(0-0)
fectuos. A fost din nou 
rîndul lui Clipa să se re
marce în min. 35. la pă
trunderea lui Lăcătuș, pen
tru ca în min. 42 Titi 
Nicolae să dea emoții în 
tabăra brădeană, lobînd 
balonul peste Rudisuli, ieșit 
în întîmpinare, dar și peste 
transversală.

Și la începutul reprizei 
secunde, tot brădenii au 
fost aceia care s-au im
pus. Tirchineci și Almă- 
șan au creat panică în 
apărarea liderului. Din 
min, 55 jocul a scăzut ca 
ritm, ambele echipe au 
resimțit efortul făcut, dar 
partida a plăcut totuși. 
Politehnica a avut cîteva 
zvîcniri în atac, decisive 
dar Bolba a reluat cu 
puțin peste poartă din po
ziție bună, in min. 58. 
Același jucător a ratat 
altă situație favorabilă, în 
min. 60. Localnicii, în min. 
62, prin Tirchineci și în 
min. 65 și 85. prin Ciontoș, 
au creat momente grele 
lui Clipa. Golul victoriei 
timișorenilor a fost mar
cat în min. 68. după un 
un-doi între Anghel și 
Manea. cînd ultimul a 
șutat cu boltă, peste Ru
disuli.

A arbitrat foarte bine 
Mihai Niculescu (București).

AURUL BRAD: Rudisuli 
— Dudaș, Merlă, Gălușcă 
(min. 84 — Prigore), Costăr 
(min. 85 — Țînțăreanu), 
Lăcătuș, Ciontoș. Giurgiu. 
Petrișor, Almășan, Tir
chineci. (Al. Jurca, cores
pondent).

MINERUL LUPENI - RAPID ARAD 2-0 (1-0)

MIRCEA DIACONU

• Soția Eugenia și fiul 
Annee, surorile, cumuații 
și cumnatele, nepoții și 
nepoatele anunță cu pro
fundă durere încetarea din 
viață a scumpului lor 

NURID$AN 1OAN, 
in virstă de 49 ani.

Inmormintarca are loc 
azi, 5 iunie 1984, orele 14, 
la cimitirul Popa șapcă 
din Hunedoara.

Nu te vom uita nicioda
tă. (938)
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Cei mai buni 
fasonatori mecanici

Cei mai buni fasona
tori mecanici din județ, 
cîștigători ai etapelor 
organizate la nivelul 
celor 12 sectoare ale 
I.F.E.T. Deva, s-au reu
nit la faza pe întreprin
dere, în cea de a XlV-a 
ediție. Probele practice 
s-au desfășurat în par
chetul Cerbu, din cadrul 
S.F.E. Lonea și în po
ligonul special organizat 
în zona de agrement a 
minerilor și forestieri
lor, dintre Lonea și 
Petrila.

După cele cinei probe 
practice și una teoreti
că, pe primele trei lo
curi s-au situat, în or
dine : Ioan Font — de 
la S.F.E. Ilia, Gheorghe 
Sitar — de la S.F.E. Is- 
croni, loan Corjue — 
de la S.F.E. Buta. 
Nicolae Albiș, de .a 
S.F.E. Hațeg și Virgil 
Stelescu, de la S.F.E. 
Iscroni au primit men
țiuni, iar mențiunea ju
riului a fost acordată 
celui mai tînăr concu
rent, Cornel Olar, de la 
S.F.E. Baia de Criș.

publicitate
VINZARE

< Vînd apartament trei ca
mere, hol central, cărămidă, 
gaze. Deva, strada Lenin, tele
fon 15618. <945)

DECESE

• Soția, mama, fiii, soa
cra, sora, nurorile, cumna
tul și nepoții anunță cu 
adincă durere încetarea ful
gerătoare din viață, la 3 
iunie 1984, a celui care a 
fost

GAVRILA IOAN.
înmormântarea are loc 

astăzi, 5 iunie, orele 14, la 
cimitirul din strada Emi- 
nescu, Deva. <940)

• Oamenii muncii din 
Centrala minereurilor Deva 
aduc un ultim omagiu lui 

GAVRILA IOAN, 
care peste 20 de ani a fost 
un bun tovarăș de muncă.

Transmitem sincere con
doleanțe familiei îndoliate.

• Soțul Sinescu Eugen, îm
preună cu Întreaga familie, 
aduce sincere mulțumiri Direc
ției sanitare, Centrului anti
epidemic, C.A.R. Pensionari, 
Trustului de construcții, Creșei 
Dacia, Șantierului 6 Deva, 
O.J.T., Asociației de locatari 2 
centru, întreprinderii de in
dustrializare a cărnii Deva, 
Școlii generale 1 Simeria, lo
catarilor blocului 4, sc. 1 și 
tuturor celor care prin pre
zență, coroane, jerbe, flori și 
telegrame au adus ultimul o- 
magiu celei care a fost o mi
nunată soție, mamă și bunică 

Sinescu Elisabeta.
Chipul ei luminos va rămîne 

veșnic in Inimile noastre.

Pe o vreme frumoasă, 
Minerul Lupeni a întîlnit 
pe ultima clasată din seria 
a Ill-a, care nu mai are 
nici o șansă de a rămîne 
în divizia B. Gazdele, 
conștiente că trebuie să 
cîștige această partidă, 
pentru a obține cele două 
puncte necesare consolidă
rii poziției în clasament, 
au început partida cu 
decizie, însă oaspeții s-au 
apărat eu calm. Acțiunile 
cele mai periculoase ale 
echipei Minerul se petrec 
în min. 2 și 13; Petre 
Popa șutează puternic în 
bara transversală, iar Voi- 
cu pătrunde în careu] oas
peților dar mingea tri
misă spre colțul lung trece 
pe lîngă bară. în min. 24, 
Nichimiș se trezește cu 
mingea la picior, în inte
riorul careului, și șutul 
său de la 8—9 metri nu 
mai poate fi apărat: 1—0. 
La contraatacul oaspeților

din min. 30. portarul mi
nerilor respinge un șut 
puternic al lui Bora. Din 
nou șutul lui Petre Popa, 
în min. 40, nu nimerește 
poarta. Portarul Lixandru 
se remarcă în min. 43 la 
o ocazie rarisimă ă oaspe
ților, prin Leucuț.

Jocul are același aspect 
și după pauză, cu gazdele 
la cîrma jocului. în min. 
63, Sălăgean are o oca
zie de a majora scorul dar 
nu reușește să înscrie din 
careu. Gazdele își măresc 
avantajul în min. 73, cînd 
Nichimiș, de pe partea 
stingă, centrează în careu 
și Mușat, din apropiere, 
înscrie : 2—0.

MINERUL, LUPENI: Li
xandru — Tereche, Truică, 
Dina, Leordean (Chițac — 
min. 75), Popa I., Popa 
Petre, Voicu, Mușat, Col- 
ceag (Sălăgean — min. 
46), Nichimiș.

Mureșul Explorări 
Deva - Mir.erul Paroșeni 

3-1 (1-0)
Ne apropiem eu bucurie jus

tificată de promovarea în di
vizia B, promovare obținută 
după 11 ani de la prima parti
cipare pe scena eelei de-a 
doua divizii.

Echipa deveană joacă fru
mos și eficace, niulți dintre 
componenții ei fiind cu valoa
re de... B. Antrenorul Mircea 
Marian a condus echipa cu 
măiestrie în teren și pe mar
gine, trăind și trecînd peste 
toate metamorfozele lotului. 
Sperăm că în „B“ publicul va 
fi prezent în număr mai mare 
și mai cil suflet alături de e- 
ehipa municipiului Deva.

Duminică, devenii au învins 
ușor o echipă care a început 
puternic meciul, dar l-a ter
minat epuizată. Scorul a fost 
deschis în min. 23, cînd la șu
tul lui I. Popa, Ștef a deviat 
fin în poartă: 1—0. Mai notăm 
în continuare șuturile în bară 
ale lui Vălășutean și I. Popa, 
precum și ratarea oaspeților, 
prin Popescu, la o pătrundere 
în careu. In min. 55. Fogoroși 
face o cursă pe stingă, trimite 
în adîncime, Preda preia, dri
blează portarul și marchea
ză: 2—0. După 10 minute, la 
o lovitură liberă de pe dreap
ta, executată de Tîrciiinici, I. 
Popa lovește puternic mingea 
cu capul și 3—0. Oaspeții re
duc din scor în min. 87, prin 
Popescu, la o incursiune pe 
stînga: 3—1.

La juniori, gazdele înving eu 
scorul... casei: 6—0.

MUREȘUL EXPLORĂRI: Bal
ia — Bucur, Ștef, Nicoară, Fo- 
goroși, Preda, Tirchinici, Ște
fănescu (Pălăceanu), Oloșu- 
tean, M. Marian (Vălășutean), 
I. Popa.

MINERUL PAROȘENI : Goge 
— Ispir, Maria, Leleșan, Pin- 
tea, Bîrsan (Pirvuleț), Lăză- 
roiu, Stanei (I. Popescu), C. 
Popescu, Gîtan, Boloș. (VOICU 
LAZARUȚ, corespondent).

Minerul Ghelari —
Mecanica Orăștie 

l_0 (0-0)
Un meci frumos, disputat în 

limitele sportivității, eîștigat 
de Minerul Ghelari la limită. 
Deși gazdele au dominat, au 
greșit foarte mult in fața por
ții. Oaspeții s-au apărat bine, 
au fost periculoși pe contra
atac, în minutele 25 și 41 por
tarul Dumitraș, de la gazde, in
tervenind salutar la cele două 
acțiuni ale oaspeților

Și repriza a doua este do
minată de gazde, dar Badea, 
Chiripuci, Nacu și Neag ra
tează situații bune de gol. In 
min. 75 Ncag este faultat în 
careu și lovitura de ia 11 in 
este transformată de același 
Neag: 1—0. O victorie meritată 
și speranțe pentru evitarea re
trogradării.

Foarte bun arbitrajul brigă
zii din Aiud, a vi nd la centru 
pe Gheorghe Tot.

MINERUL GHELARI: Dumi- 
traș — Jăna, Chiripuci, Dra- 
gomir, Badea, Curcă, Mora, 
Ganțolea (Popa), Nacu (Păsat), 
Șușnea, Neag.

MECANICA ORAȘTiE: Mu- 
?at — Szatmari, Sterie, Ba
dea, Chiroced, Dodu, Pop, Cis- 
tian, Dănăiață, Vîlceanu, O- 
prescu.

La juniori: 2—0 (0—0). (FLO
RIAN OPRITA, corespondent).
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• Fiul, nora și nepotul a- 
nunță cu adincă durere înce
tarea din viață a celei care 
a fost

Magdalena Stoichițoiu, 
în vîrstă de 86 ani. 

fnmormîntarea are loc as
tăzi, 5 iunie 1984, la Burjuc. 

(947)

• Ela și Florin anunță 
cu nemărginită durere 
moartea fulgerătoare a ne
prețuitului lor soț si tată 

StRBU VAStLE, 
In virstă de 58 ani.

Nu-1 vom uita niciodată 
pentru sufletul lui bun șl 
nobil.

înmormintarea va avea 
Ioc azi, 5 iunie, orele 15, în 
cimitirul din Deva, strada 
M. Eminescu.

DIVIZIA B3
Rezultate : U.T.A. — Minerul Cavnic 4—1: 

Ind. sîrmei C. Turzii — Metalurg. Cugir 2—2; 
»U" Cluj-N. — Minerul Motru 3—0; Gloria Re
șița — Steaua C.F.R. Cluj-N. 1—0; Minerul Lu
peni — Rapid Arad 2—0; Olimpia S.M. — C.F.R. 
Caransebeș 0—0; C.F.R. Timișoara — C.S.M. 
Reșița 1—2; Armătura — Someșul S. Mare 4—0: 
Aurul Brad — Poli. Timiș. 0—1.

I.C.S. MĂRFURI INDUSTRIALE DEVA
ÎNCADREAZĂ

pentru magazinul universal „ULPIA"
O PAZNICI (bărbați sub 50 ani}.
Condițiile de încadrare sînt cele prevăzute 

de Legea nr. 12/1971 și Legea nr. 57/1974.

• Colectivul de oameni 
ai muncii și conducerea 
Direcției județene de postă 
și telecomunicații Hunedoa- 
ra-Deva depling dispariția 
neașteptată a bunului lor 
coleg

S1RBU VASILE, 
fost șef birou în Direcția 
județeană și adresează sin
cere condoleanțe familiei 
adine îndurerate.

CLASAMENTUL

1. Poli. Timișoara 31 22 4 5 82-22 48
2. „U" Cluj-Napoco 31 22 1 8 69-21 45
3. C.S.M. Reșița 31 19 2 10 54-25 40
4. Armătura Zalău 31 16 3 12 46-38 35
5. U. T. Arad 31 15 4 12 47-41 34
6. Aurul Brad 31 15 3 13 41-40 33
7. Olimpia S. Mare 31 15 2 14 51-39 32
8. Ind. sîrmei C. Turzii 31 14 3 14 36-39 31
9. Minerul Lupeni 31 12 5 14 35-44 29

10-11. Minerul Motru 31 13 3 15 35-46 29
10-11. Gloria Reșița 31 13 3 15 29-40 29
12. Minerul Cavnic 31 13 2 16 45-41 28
13. Metalurg. Cugir 31 11 5 15 36-56 27
14. C.F.R. Caransebeș 31 12 3 16 26-60 27
15. C.F.R. Timișoara 31 12 2 17 50-59 26
16. Steaua C.F.R. 31 11 2 18 37-46 22
17. Someșul S. Mare 31 10 2 19 25-49 22
18. Rapid Arad 31 7 5 19 27-63 19

Etapa viitoare : Someșul _ Min. Motru;
C.F.R. Timiș. — Aurul Met. Cugir — U.T.A. ;
Min. Cavnic — Armătura ; Steaua C.F.R. — O-
limpia ; Min. Lupeni — Gloria Reșița; Rapid
Arad — Ind. sîrmei C.T. ; C.F.R. Caransebeș —
Poli. Timișoara; C.S.M. Reșița ,U“ Cluj-N.

DIVIZIA C8
Reiultote : Minerul Știința Vulcan — Mine

rul Oravița 3—0; U.M. Timișoara — Minerul 
Anina 3^0; Minerul Aninoasa — Metalul Boc
șa 1—0; Mureșul Explorări Deva - Minerul 
Paroșeni 3-1; Minerul Ghelari — Mecanica 
Orăștie 1—0; Minerul M. Nouă — Metalul O. 
Roșu 1—1; Dacia Orăștie — Minerul Certej 
3—2; Victoria Călan — Constructorul Timiș. 
2-0.

CLASAMENTUL
1. Mureșul Explorări 27 16 6 5 51-27 33
2. U.M. Timișoara 27 13 3 11 52-31 29
3. Dacia Orăștie 27 11 6 10 56-42 28
4. Min. M. Nouă 27 13 2 12 37-35 28
5. Mir.. Șt Vulcan 27 12 4 11 35-39 28
6. Victoria Călan 27 12 3 12 31-31 27
7. Mecanica Orăștie 27 13 1 13 41-42 27
8. Min. Paroșeni 27 11 5 11 34-40 27
9. Minerul Oravița 27 12 2 13 33-41 26

10. Metalul Bocșa 27 11 3 13 34-30 25
11. Minerul Certej 27 11 3 13 42-42 25
12. Construct. Timiș. 27 11 3 13 46-48 25
13. Metalul O. Roșu 27 12 1 14 33-35 25
14. Minerul Anina 27 11 3 13 35-46 25
15. Minerul Ghelari 27 10 5 12 29-43 25
16. Min. Aninoasa 27 9 6 12 23-34 24

Notă : Meciul Minerul .Anina - Mecanica
Orăștie, din etapa a 16-a, 2-0 pe teren, a 
fost omologat cu 3-0 pentru Mecanica.

Etapa viitoare : Min. Paroșeni - Dacia ; 
Met. O. Roșu - Victoria Călan; Constr Timiș. 
— Min. Ghelari; Met. Bocșa - Min. Șt. Vul
can; Min. Anina - Min. Oravița; Mecanica — 
Mureșul; Min. Aninoasa — U.M.T. ; Min. Cer
tej — Min. M. Nouă.



Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 
în Uniunea Sovietica

SOSIREA LA MOSCOVA
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, a 
sosit, luni dimineața, la 
Moscova, într-o vizită de 
lucru in Uniunea Sovieti
că, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovieti
ce și a Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.RJS.S.

La aeroportul Vnukovo, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost întîmpinat de tova
rășii Andrei Groiiîko. 
membru al Biroului Poli
tic al G. C. al P.C.U.S.. 
prim-vicepreședinte al Con- 
silkHui de Miniștri, minis
trul afacerilor externe al 
U.R.S.S., Grigori Romanov, 
membru al Biroului Politic,

secretar al C.C. al P.C.US, 
Konstantin Rusakov, secre
tar al C. C. al P.C.U.S.. 
Nikolai Talizin. vicepre
ședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.SL, de mi
niștri. activiști de partid.

Erau prezenți EL M. Tia- 
jelnikov. ambasadorul li- 
niunii Sovietice la Bucu
rești, și Traian Duda», am
basadorul- României ia U- 
niunea Sovietică, membri 
ai ambasadei.

Pe aeroport au fast arbo
rate drapelele de stat ale 
Republicii Socialiste Româ
nia și Uniunii Sovietice.

Un grup de pionieri so
vietici și copii ai diploma - 
ți lor români acreditați ia 
Moscova au oferit tovară
șului Nicolae Ceausescu bu
chete de flori.

înalta distincție ce i-a fost 
acordată, dorindu-i succes 
deplin ia activitatea de 
mare răspundere pe care 
o desfășoară, spre binele

poporului român, In inte
resul întăririi și dezvoltă
rii continue a relațiilor de 
prietenie și colaborare mul
tilaterală româno-sovietice.

DINEU OFERIT DE COMITETUL CENTRAL 
AL P.C.U.S. Șl PREZIDIUL 

SOVIETULUI SUPREM AL U.R.S.S.
Comitetul Central al 

Partidului Comunist al U- 
niunii Sovietice ți Prezi
diul Sovietului Suprem al 
U.R5S. au oferit luni Un 
dineu io onoarea tovarășu
lui N'icoiae Ceausescu, se
cretar general al Partidu

lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România.

în timpul dineului, des
fășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie, tovarășul 
Konstantin Cernenko și to
varășul Nicolae Ceaușescu 
au rostit toasturi.

PLECAREA DIN MOSCOVA
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■ VIENA, - Sub auspi
ciile Asociației de prietenie 
Austria - România, la Vie- 
na a fost organizată o săp- 
tămină culturală româneas
că. Acțiunea a cuprins ver
nisajul unei expoziții de pic
tură pe sticlă, prezentare 
de filme documentare și 
diapozitive, spectacole ale 
ansamblului „Hora Bucu
rești ului".

CONVORBIRI OFICIALE
(Urmare din pag. 1)

im|Kn-lanța Tratatului a- 
prietenie, colaborare și a- 
sistență mutuală, din 7 iu
lie 197®. a Declarației co» 
mane româno-sovietice din 
?4 itoiemi"'? 1976. S-a 
exprimat hotărârea de a se 
depune și in viitor efor
turi susținute pentru lărgi
rea colaborării economice 
și teitnico-șiiințifice reci
proc avantajoase, perfec
ționarea formelor și meto
delor ei. In cadrul convor
birilor a fost subliniată în
semnătatea viitoarei con
sfătuiri economice la nivel

înalt a țărilor membre ale 
C.A.E.R.

In cadrul convorbirilor 
s-a făcut, de asemenea, 
un 13rg schimb de vederi 
in legătură cu problemele 
internaționale actuale, sub- 
liniindu-se necesitatea in- 
tensif«tării eforturilor ia 
vede ea soirlionărri pro- 
blerrelor grave ți com
plexe ce preocupă lumea 
eon tem por-.nă ți îndeosebi a 
problemelor opririi agrară- 
rii situației internali-ooaie. 
ale dezarmării și. în pri
mul rând ale dezarmării 
nuci oare.

în seara aceleiași zile, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, a plecat 
spre patrie.

La aeroportul Vnukovo, 
conducătorul partidului și 
statului nostru a fost con
dus de tovarășii Andrei 
G'ornîko. membru al Bi
roului Politic al C. C. al 
P. C. U. S., prim - vicepre
ședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul afaceri
lor externe al U.R.S.S., 
Grigori Romanov, membru 
a! Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.C.U.S., Kon
stantin Rusakov, secretar 
al C.C. al P.C.U.S.. Nikolai

Talîzin, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
U.RS.S., de miniștri, acti
viști de partid.

Erau prezenți E. M. Tia- 
jelnikov, ambasadorul U- 
niunii Sovietice Ia Bucu
rești, și Traian Dudaș, am
basadorul României în U- 
niunea Sovietică, membri 
ai ambasadei.

Pe aeroport au fost ar
borate drapelele de stat ale 
Republicii Socialiste Româ
nia și Uniunii Sovietice.

Un grup de pionieri so
vietici și copii ai diploma- 
ților români acreditați la 
Moscova au oferit tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
buchete de flori.

SOSIREA ÎN CAPITALĂ

y

SOLEMNITATEA ÎNMÎNĂRIi TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUSESCU A ORDINULUI 

„REVOLUȚIA DIN OCTOMBRIE*
(Urmare din pag 1)

stanlin Cerneako și Nicolae 
'Ceaușescu au rostit scurte 
cuvintări.

Cei doi conducători de

partid și de stat și-au strins 
îndelung rr.îinile. s-au îm
brățișat cu călduri

Cei prezenți l-au felici
tat călduros pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pentru

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
a revenit, luni seara. în 
Capitală, după vizita de 
lucru efectuată în Uniunea 
Sovietică, la invitația C.C. 
al . P.C.U.S. și Prezidiului 
Sovietului Suprem al 
UJLSS.

La sosire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost 
întîmpinat de tovarășa 
Elena Ceaușescu, de alți 
tovarăși din conducerea de 
partid și de stat.

Erau prezenți însărcina
tul cu afaceri ad-interim 
ai Uniunii Sovietice la 
București și membri ai am
basadei.

Plenara C.C. al P.M.U.P. Acțiuni în favoarea păcii și

VARȘOVIA 4 (Agerpres). 
— La Lodz s-au încheiat 
lucrările celei de-a 16-a 
ședințe plenare a C.C. al 
P.M.U.P., desfășurate sub 
președinția lui Wojciech 
Jaruzelski, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., președin
tele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Polone, — transmi
te agenția PAP. Plenara a 
dezbătut și aprobat rapor
tul Biroului Politic al C.G. 
al P.M.U.P. „Pentru întă
rirea continuă a rolului 
conducător al clasei mun
citoare în construirea so

cialismului în Polonia* și 
raportul Consiliului de Mi
niștri „Rolul colectivelor de 
producție In realizarea sar
cinilor economice*. Totoda
tă. a fast adoptat Apelul 
adresat poporului cu prile
jul alegerilor pentru con
siliile populare, precum și 
o rezoluție In legăturii cu 
întărirea rolului de avan
gardă al clasei muncitoare 
în edificarea socialismului 
in Polonia.

în Încheierea lucrărilor a 
luat cuvîntul Wojciech Ja
ruzelski.

încheierea lucrărilor Congresului
Mișcării Democratice Portugheze

LISABONA 4 (Agerpres). 
— La Lisabona au luat 
sfîrșit lucrările celui de-al 
V-lea Congres al Mișcării 
Democratice Portugheze, 
care a definit poziția M.D.P. 
privind cooperarea pe di
ferite planuri cu celelalte

formațiuni politice demo
cratice, în vederea apără
rii independenței naționa
le, soluționării probleme
lor interne, în special eco
nomice, promovării idealu
rilor democratice și a jus
tiției sociale.

BEIJING 4 (Agerpres). — 
Intr-un discurs rostit la U- 
niversitatea Tonji, din 
Shanghai, președintele 
Partidului Social-Democrat 
din R.F.G., Willy Brandt, 
a arătat că popoarele din 
întreaga lume trebuie să 
acționeze pentru a pune 
capăt cursei înarmărilor și 
pentru ca fondurile și re
sursele alocate în prezent 
pentru înarmare să fie fo
losite în scopuri produc
tive, precum și pentru a- 
jutorarea țărilor lumii a 
treia — relatează agenția 
China Nouă.

Willy Brandt a subliniat, 
totodată, necesitatea stabi
lirii unei noi ordini econo
mice internaționale, precum 
și a ameliorării modului în 
care se desfășoară coope
rarea între statele indus
trializate și țările în curs 
de dezvoltare.

★
VIENA 4 (Agerpres). — 

Organizația „Medicii aus
trieci împotriva războiului 
nuclear", din care fac par
te cadre medicale din în
treaga țară, a adoptat o

dezarmării
declarație în care se subli
niază că astăzi, mai mult 
ca oricînd, cadrele sanita
re sînt datoare să acțione
ze împotriva oricăror pla
nuri și acțiuni care ar 
servi pregătirii unui nou 
război. Organizația și-a 
exprimat hotărârea de a 
contribui la activitatea or
ganizației „Medicii lumii 
pentru preîntîmpinarea ți
nui război nuclear", în ve
derea încetării cursei înar
mărilor și prevenirii unei 
catastrofe nucleare.

★
BONN 4 (Agerpres). — 

La Manheim s-au încheiat 
lucrările Congresului în 
sprijinul păcii, convocat de 
organizația vest-germană 
„Spuneți ' NU armelor nu
cleare !“. Participanții — 
reprezentanți ai diferitelor 
partide politice, organizații 
obștești și antirăzboinice 
din R.F.G. și delegați aț 
Unor organizații de luptă 
pentru pace din alte țări 
— au discutat probleme le
gate de activizarea luptei 
împotriva amplasării de ra
chete nucleare cu râ73 me
die de acțiune în Europa.
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■ BONN, - La Munster 
s-au încheiat lucrările con
gresului Partidului Liber 
Democrat, care face parte 
din coaliția guvernamenta
lă vest-germană — transmi
te agenția DPA. Congresul 
l-a reales pe Hans-Dietrich 
Genscher președinte ai 
partidului, Genscher — pre
cizează agenția vest-germa
nă — a anunțat că va ră
mîne în această funcție nu
mai pînă în anul 1986 cînd 
va demisiona.

Delegații au examinat 
probleme privind viitoarele 
alegeri pentru Parlamentul 
(vest)-European, nivelul șo
majului — care continuă să 
aibă proporții de masă în 
R.F.G. — probleme inter
ne ale partidului. A fost 
reafirmat atașamentul P.L.D. 
față de coaliția cu Uniu
nea Creștin Democrată și 
Uniunea Creștin-Socială.

■ MADRID. — Guvernul 
spaniol iși va preciza pozi
ția față de Alianța Atlanti
că inainte de luna decem
brie a.c., dată la care se 
va desfășura Congresul 
Partidului Socialist Munci
toresc Spaniol (P.S.M.S.), 
de guvernâmint - a decla
rat, potrivit agenției France 
Presse, primul ministru Fe
lipe Gonzalez.

După cum se știe, in 
urma venirii lor la condu
cere, în 1982, socialiștii 
spanioli au „înghețat" inte-

grarea Spaniei în structurile J 
militare ale N.A.T.O. și s-au 
angajat să organizeze un 
referendum în problema a- 
partenenței țării la Alianța 
Atlantică înainte de 1986.

■ BEIRUT. - Potrivit u- 
nor date difuzate de Came
ra libaneză a Comerțului și 
Industriei, de la izbucnirea 
luptelor in Liban, în anul 
1975, economia libaneză a 
fost puternic afectatâ, iar 
redresarea ei la nivelul an
terior declanșării conflictu
lui ar necesita fonduri in 
valoare de circa 45 miliar
de dolari.

Sectorul industrial a avut , 
cel mai mult de suferit: 175 
unități au fost complet dis
truse, iar 361 — serios ava
riate. Producția agricolă a 
fost, de asemenea, afecta
tă; în sudul țării, ocupat f 
de Israel, aceasta repre- ț 
zintă în prezent doar 30 la ' 
sută, în comparație cu cea 
realizată înaintea ocupației.

■ LUXEMBURG. - Mi
niștrii de finanțe din țările 
membre ale C.E.E. au în
ceput luni la Luxemburg 
O reuniune consacrată exa
minării situației financiare 
a comunitâții și pregătirii i 
poziției Pieței comune in ? 
vederea reuniunii la nivel l 
înalt de la Londra (7—9 iu- l 
nie) a principalelor șapte / 
țări occidentale industria- !

!

i

lizate.
După cum relevă obser

vatorii din Bruxelles, .Cei 
zece" se confruntă de mai 
multă vreme cu o criză fi
nanciară puternică, bugetul 
C.E.E. pe anul în curs a- 
vînd deja un deficit de 2.76 
miliarde unități de 
Acoperirea acestuia 
incertă, date fiind ____ .
siunile dintre țările mem- | 
bre asupra surselor J 
nanțare a bugetului.

cont, 
rămîne 
disen-

de fi- ț

ÎNTREPRINDEREA DE BLĂNĂRIE „VIDRA" 
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

terior 168; 142.
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COOPERATIVA DE PRODUCȚIE, 
ACHIZIȚII Șl DESFACERE A MĂRFURILOR 

B A L Ș A

ÎNCADREAZĂ URGENT
• BRUTARI pentru brutăria Balșa.
Condițiile de încadrare, în conformitate cu 

Legea nr. 22/1969 și Legea nr. 57/1974.
Informații suplimentare la sediul coopera

tivei.
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