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CAMPANIA AGRICOLĂ DE VARĂ

Să folosim din plin timpul bun de lucru pentru 
întreținerea culturilor și stringerea furajelor

Cooperatorii, mecaniza
torii și specialiștii din uni
tățile ce aparțin Consiliu
lui unic agroindustrial De
va sînt puternic angrenați 
în efectuarea lucrărilor de 
întreținere a culturilor pră
sitoare și recoltarea fura
jelor. Prașila a II-a me
canică și manuală la sfe
cla de zahăr și furajeră 
s-a încheiat pe toată su
prafața destinată acestei 
culturi. Se apropie de fi
nal și tratamentul pentru 
combaterea manei și a gîn- 
dacului din Colorado la 
cartofi. Această lucrare s-a 
încheiat ieri la C.A.P. Ve- 
țel — fiind efectuată de 
mecanizatorul Lucian Bo- 
gar — și la C.A.P. Deva 
— unde au muncit cu spor 
loan Nodiș și loan Rîzea- 
nu. Lucrarea s-a încheiat 
și la cooperativele agrico
le de producție din Cris- 
tur, Șoimuș, Bîrsău și Hă- 
rău, iar în cursul zilei de 
azi se va termina și în ce
lelalte unități din zonă.

în toate unitățile din (Continuare in pag. a 3-a)
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consiliul unic Deva se lu
crează la efectuarea lucră
rilor de întreținere a cul
turilor prășitoare. La 
C.A.P. Vețel au fost pră
șite în întregime mecanic 
și manual cele 30 de ha 
cultivate cu cartofi, la coo

C.U.A.S.C. DEVA

perativa agricolă din Deva 
a Il-a prașilă manuală la 
cartofi s-a efectuat pe mai 
bine de 50 de ha. Dupâ 
cum ne-a spus Elena Gros, 
președinta unității, printre 
cei mai harnici cooperatori 
se numără Cornelia Igna. 
Lucreția Maer, Ana Boro- 
dici, Petru Jula, Cornelia 
Ianoș, Elena Păcurar și 
alții. Mecanizatorul Ioan 
Borodi a terminat ieri pri
ma prașilă . mecanică pe 
toată suprafața de 151 ha 
cultivată cu porumb.

La Cooperativa agricolă 
de producție din Vețel se 
lucrează intens la prășitul

4 pagini - 50 bani

porumbului. Printre cei ce 
se află zi de zi la sapă 
se numără Ghizela Dră- 
ghici. Irina Popa, Olivia 
Bulea, Olivia Popa și al
ții. La C.A.P. Bîrsău pra
șila I mecanică și manua
lă la porumb s-a încheiat, 
iar pe 15 ha s-a efectuat 
și cea de a II-a prașilă. 
Multi cooperatori, printre 
care Avram Motoca. Nico- 
dim Lugojan, Gheorghe 
Pleter, Viorel Sulighetean 
și alții vin cu regularitate 
la sapă și efectuează o lu
crare de bună calitate.

Pentru asigurarea bazei 
furajere, la Cooperativa a- 
gricolă de producție din 
Deva, mecanizatorul Nico- 
lae Lupuț a cosit 44 din 
cele 60 ha cultivate cu tri
foi. La Cooperativa agri
colă de producție din Ve
țel se lucrează la recolta
rea secarei în vederea în- 
silozării. Din cele 15 ha

TRAIAN BONOOR

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Repu
blicii Socialiste România, a 
efectuat vineri dimineața o 
vizită de lucru în unități 
agricole din județele Olt, 
Teleorman și GiurgRi.

în cursa» vizitei au fost 
examinate aspecte concre
te privind starea de vege
tație a culturilor, stadiul 
pregătirii campaniei de re
coltare a păioaselor, des
fășurarea celorlalte lucrări 
de sezon, s-au indicat mă
suri in vederea organizării 
temeinice a întregii acti
vități in agricultură pen
tru obținerea unor re
zultate cit mai bune în 
toate sectoarele.

Pretutindeni, lucrătorii 
ogoarelor l-au întîmpinat 
cu deosebită bucurie pe 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu cele mai vii 
sentimente de dragoste și 
stimă, de sinceră și profun
dă recunoștință pentru a- 
tenția deosebită pe care o 
acordă dezvoltării și mo
dernizării agriculturii, ri
dicării continue a nivelului 
de trai material și spiri

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întilnit 
cu cadre de conducere și specialiști

din ministere economice, centrale industriale,
institute de cercetări și întreprinderi

Vineri, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Repu
blicii Socialiste România, a 
analizat — la Complexul 
expozițional din Piața 
Scînteii — cu cadre de con
ducere și specialiști din 
unele ministere economice, 
centrale industriale, insti
tute de cercetări și între
prinderi, probleme funda
mentale, de stringentă ac
tualitate, ale economiei 
noastre naționale: ridicarea 
nivelului tehnic și calita
tiv al produselor, reduce
rea consumului de materii 
prime, materiale, energie 
și combustibili. diminua
rea cheltuielilor de pro
ducție, sporirea pe toate 
căile a productivității mui
cii, creșterea eficienței în
tregii activități industriale, 
recuperarea, recondiționa- 
rea și refolosirea unor ma
teriale.

în acest spirit s-a des
fășurat și analiza pe care 
conducătorul partidului și 
statului nostru a făcut-o 
felului în care se îndepli
nesc indicatorii calitativi 

tual al întregului nostru 
popor.

Plecat din București la 
prima oră a dimineții, eli
copterul prezidențial a sur
volat ogoarele Cîmpiei Ro
mâne, care oferă o imagi
ne concludentă a sta
diului dezvoltării culturilor 
agricole în această parte 
a țării.

Secretarul general al 
partidului s-a oprit, pentru 
început, pe un teren apar- 
ținînd Cooperativei agri
cole de producție Vișina, 
județul Olt.

în numele comuniștilor, 
al tuturor locuitorilor ju
dețului, conducătorul parti- 
dului și statului a foit sa
lutat de tovarășul Vasile 
Bărbulescu, prim-secretar 
al Comitetului județean de 
partid.

Desfășurată direct : în 
cîmp, analiza s-a axat pe 
principalele probleme ale 
gospodăririi pămîntului în 
acest județ, organizării în 
cele mai bune condiții a 
actualei campanii de vară.

Au fost prezentate date 
privind activitatea în agri
cultura județului Olt, struc
tura culturilor în acest an 

ai producției în ramuri im
portante ale industriei 
noastre socialiste — indus
trializarea lemnului, mate
rialele de construcții, mi
nele, petrolul și geologia.

La acest nou și fruc
tuos dialog de lucru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a 
fost însoțit de tovarășa 
Elena Ceaușescu, de tova
rășul Constantin Dăscă- 
lescu. de alți tovarăși din 
conducerea de partid și de 
stat.

Analiza a început cu sec
toarele industrializării lem
nului și materialelor de 
construcții.

Analizând rezultatele ob
ținute în reducerea consu
mului de combustibili și 
energie, secretarul general 
al partidului a remarcat 
că la unele produse, în
deosebi la ciment, la celu
loză și hîrtie. cantitățile 
de combustibili și energie 
consumate se m e n ț i n 
încă destul de ridicate, că 
nu s-a acționat cu toată 
hotărîrea pentru diminua
rea acestor consumuri, și 
că industria prelucrării 
lemnului și materialelor de 

agricol, locul important pa 
care îl ocupă lucrările de 
îmbunătățiri funciare, în
deosebi irigațiile, pentru 
sporirea în continuare a 
producțiilor vegetale.

Informînd în legătură cu 
modul în care a fost pre
gătită campania de vară în 
cadrul Consiliului unic 
agroindustrial de stat și 
cooperatist Vișina, pre
ședintele acestuia a eviden
țiat că. prin măsurile în
treprinse, s-au creat con
diții pentru sțrîngețea re
coltei de rapiță și orz în 
4 zile, a celei de grîii în 
10 zile, urihînd ca elibe
rarea terenurilor să se facă 
în cel mult 12 zile.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a deplasat în- 
tr-un lan cu orz din apro
piere, unde recoltarea a și 
început. Arătînd că densi
tatea plantelor este bună, 
ceea ce va asigura o re
coltă mai mare, secreta
rul general al partidului 
a indicat să fie luate mă
suri pentru îmbunătățirea 
calității strîngerii mecani
zate a recoltei, tăierea
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construcții dispune încă 
de mari rezerve pe care 
trebuie să le pună cît mai 
repede în valoare. Aceeași 
atenție trebuie acordată, 
în continuare, de către toa
te unitățile producătoare, 
reducerii consumurilor spe
cifice de materii prime și 
materiale prin folosirea u- 
nor tehnologii perfecționa
te, de înalt randament, prin 
reproiectarea și moderni
zarea produselor.

Că stă în puterea spe
cialiștilor și muncitorilor 
să realizeze produse de 
înaltă calitate și cu con
sumuri de materii prime și 
materiale cît mai reduse o 
dovedesc numeroasele ex
ponate prezentate în ca
drul analizei.

Apreciind aceste rezulta
te, secretarul general al 
partidului a arătat că este 
necesar să fie luate toate 
măsurile, să șe acționeze 
cu toată hotărîrea pentru 
aplicarea întocmai a pro
gramelor speciale pe care 
le are ministerul, ce tre
buie completate, nctuahza-

(Continuare in pag. o 4-a)

Cum respiră o comună in haine „de oraș'' i

Intr-o dimineață de iunie 
1984, pe străzile comunei 
Ilia nu este mare animație. 
Mai ales dacă este o zi de 
miercuri și dacă „dimi
neața" este in rea':tale o 
oră formată din... două ci
fre I Gospodari; au plecat 
in zori spre locurile lor de 
muncă - unii in industrie, 
insă cei mai multi in agri
cultură. Se mai intersectea
ză, totuși, prin fața cofetă
riei și a magazinului uni
versal bunicuțele îmbrăcate 
in cenușiu, care tac un 

contrast izbitor cu hanele 
stil „cosmonaut", viu colo
rate ale nepoțeilor ourtoți 
de degete trandafirii.

La sediu! consiliului popu
lar birourile sînt, cu desă- 

, HUNEDOARA — ctitorii mărețe 
în anii SOCIALISMULUI

virșire goale. Intr-un colț 
de coridor, un om ne dă 
explicații amănunțite asu
pra itinerariilor agricole pe 
care au plecat toți factorii 
de răspundere. Cei mai re
pede l-am găsit pe Teofrl 
Popa, secretarul biroului 
executiv.

In biroul său, TeofiJ Popa 
— căruia, probabH, ii stă
tea gîndu'l tot la munca din 

tarlaua cu sfeclă de unde 
îl „rupsesem" — ne-a între
bat puțin mirat : „Vreți să 
scrieți despre comuna k'.'a ? 
Sînt multe de spus, cu ce 
s-ar putea începe l-cm 

dat dreptate. Comuna Ilia 
coboară in vechime pină 
prin secolul a! Xlll-Jea (a- 
testată in documente} și 
urcă pină în zilele noastre. 
Ce poți alege pentru un 
început din informațiile în
scrise în memoria a șapte 
secole I Toate sînt impor
tante : și intrarea iobagilor 
din Uia în coloanele de 
țărani ale moțului Vasile

Ursa Nicolae, care o rămas j 
in istorie cu nume'e-flacă- - 
ră Horea, și seismele so- | 
claie înregistrate în comu- , 
nă pe timpul lui Tudor Via- ■ 
dimirescu sau în 1348, și ' 
greva din 1904 a „trenurilor » 
din lila" cum o denumește i 
an ziar al vremii. Au exis- * 
tot in cei peste șapte sute j 
de ani (atestarea este din . 
1266) destule puncte fler- | 
bînți din care ar putea fi ' 
trasă „linia" de prezentare > 
a localității. Totuși, un fapt ' 
este determinant: indite- J 
rent de unde am începe — |
mai din vechime, ori mai * 
de-aproape — comuna lira | 
a adunat in ultimii 40 de ’ 
ani tot atîta istorie cît în | 
întreaga perioadă anteriori-

MARIN NEGOIȚĂ

(Continuare în pag. a 3-a) •

In spiritul sarcinilor și orientărilor formulate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Plenara 

Consiliului Național al Oamenilor Muncii

Fiecare leu din producția 
valorică - reflectat viu, 

real in producție fizică echivalentă
Raidul nostru la Secția 

producție industrială a în
treprinderii de antrepriză 
pentru construcții și repa
rații siderurgice (I.A.C.R.S.) 
Hunedoara a început încă 
de la intrarea pe poartă 
Acolo, în curte, se aflau 
14 muncitori din cei peste 
150 cîți numără numai 
două din atelierele secției: 
cel de confecții metalice și 
cel de construcții metalice, 
în totalitate, secția are a- 
proape 350 de oameni. Doi 
sudori, Mareș Voica și- Va

sile Cociuban, urcați pe 
complicate schelete metali
ce, săgetau lumina diurnă 
cu mici fulgere artificia
le... Ne-au spus: „A fost 
o furtună puternică și ne-a 
ținut din lucru vreo oră. 
Trebuie să recuperăm. Lu
crăm la pîlniile tronconi- 
ce ale stației de dozare de 
la bateriile de cocs 3 și 4 
din C.S.V. Călan. Vrem ca

B. ROSCARIU 

(Continuare in pag. a 3-a)



Carăle tancului
Petreceam in anii studen

ției multe seri de aprinse 
dialoguri in tovărășia unul 
bun prieten de dispute și 
visări. Și, de obicei, tîrziu 
in noapte, obosiți de con
troverse, de calele și țigări, 
ne cuprindea deodată do
rul de ducă și apucam a- 
mîndoi, apostolește, drumu 
Feleacului. Sus, ne așezam 
într-un loc onume, in iarba 
umezită de rouă, și. In sfîr
șit, toceam De peste tot 
ne înconjura țîrîitul greie
rilor iar departe, in vale, 
se întindeau luminile Clu
jului, ca o imensă constela
ție oglindită într-un lac. 
Pe șoseaua lucind cenușiu 
in noapte nu mai treceau 
la acel ceas nici camioane, 
nici limuzine. Doar intr-un 
tîrziu se auzeau potcoavele 
unui cal și vedeam apro- 
piindu-se agale cîte un car 
moțesc cu ierneu și cu sîm- 
burele de lumină al lăm- 
pașului legănîndu-se între 
roțile din spate. Și o dată 
cu mireasma de scîndură 
nouă, auzeam de undeva, 
din adincurrle ființei, din 
acel loc de taină în care 
păstrăm moștenirea trecu
tului, glasul unui cintec de 
demult:

Pe Dealul Feleacului, 
Trec carăle tancului... 
Auzeam scrîșnetui de pia

tră al râturilor de fier și 
vedeam lungul șir de cară 
iar pe lingă ele, călărind 
in buiestru cal olb, lancu 
cel tînăr, loncu cel mare, 
cu căciula pe-o sprinceană, 
cu pistolul in șerpor și cu 
ochii lui fără de seamăn.

^PRIVELIȘTI
visători și minări, ca două 
stele îndepărtate

Pentru mine aceasta e 
imaginea care m: se arată 
ori de cîte ori mă gîn- 
dese la el. Și de fiecare 
dotă — ca și în acest iunie 
cînd se împlinesc 160 de 
ani de la naștprea lui — 
mă întreb care e taina ne
muriră sale. Căc carăle 
sale trec, tot trec de peste 
un veac și vor trece încă 
agale și fără istov otita cit 
va fi conștiință româneas
că. Ne gîndim la toți eroii 
trecutului nostru cu dragos
te, cu venerație, cu respect 
și admirație, dar cînd e vor
ba de lancu, din preapli-

rnd conștiinței se revarsă o 
boare de tandrețe care-i în
văluie amintirea ca pe a 
unei ființe întrupată din în
săși lamura ființei noastre. 
E la mijloc fără îndoială 
și realitatea tragicului său 
sfîrșit, a celor peste două 
decenii de rătăciri însoțite 
de viersul fluierului singu
ratic, care vor rămine rana 
pururi nevindecată a sufle
telor noastre. Amestecul a- 
cesta de eroic și tragic, de 
rece luciditate și fierbinte 
visare vizionară a content 
destinului său singular pu
terea exemplarității și a ne
muririi. Duhul său demn și 
nicicînd infr'cat stăruie în
tre toate zările acestui colț 
de lume pe care-l numim 
Patrie, iar gîndurile sale, 
ochii săi și cîntecul fluie
rului său ne 
mîndrie, de 
neînduplecată 
demnității.

Vorbiți-le azi copiilor de
spre toate astea, despre 
carăle tancului, cum tot 
trec ele in nopțile înalte 
Dealul Feleacului și 
poartă între loitrele lor stră
vechi tot ce are mai bun 
conștiința neamului româ
nesc...

sînt izvor de 
putere și de 

păstrare a

cum

RADU CIOBANU

Gînd românesc
Bogate drumuri — fostele poteci. 
Destinul asumat Ia rang de țară.
Întinerind pe-o vatră milenară, 
E România-n anul patruzeci.
A Omeniei. Pururi sieși clară
Prin firea oamenilor săi, din veci, 
Sub calmul tricolor ce se-nfioară
E România-n anul patruzeci. 
Zveltă-n columna fără de sfîrșit 
Și nimănui tinzîndu-i brațe reci; 
Pe-acest pămînt oricînd bine-ai venit i

Patruzeci de
Măreț destin ne este țara,
Columnă de dor și frunte de zori,
Ca o pîine crește vara,
Sub faldul celor trei culori.

Miresme sporesc în priviri. 
Timpul curge din adevăr și dreptate.

patruzeci, 
doina să petreci

E România-n anul 
Cu gînd curat, ca 
Aici, Ia cei mai iubitori din lume, 
Așa cum ctitoritu-mi-am renume: 
In România-n anul patruzeci. 
Fii oaspete-al iubirii fără preț ;
Fii frate-al meu, fii om din oameni, 

deci;
Sînt blind și vin din Neamul Cintăreț, 
Din România vecilor de veci!

EUGEN EVU

imense rotiri
Patruzeci de imense rotiri, 
Drum de fericire și de libertate.

Lumină de August, nesecat izvor, 
Adevăr ce dăinuie-n cuvinte, 
Falnic stejar — Partid Conducător, 
Cu tine cutezăm — Înainte.

MIRON ȚIC

LA 95 DE ANI DE LA MOARTEA LUI MIHAI EMINESCU

Iubire de Eminescu
*

Te-am găsit aseară în cuvirte
și mi-am adus aminte 
că de fapt ești o stea 
acolo unde cerul apunea.

Te-am găsit aseară — lumină 
și am crezut că noaptea e de 
și atunci am plecat 
unde cerul s-a înseninat.

13,3
13,3

Te-am găsit aseară în tăcere 
lingă o lumină de veghere 
și mi-am adus aminte 
că de fapt eu te pierdusem în cuvinte.

Te-am găsit aseară în cuvinte 
și mi-am adus aminte 
că de fapt ești o stea 
acolo unde cerul apunea.

STEJĂREL IONESCU

Madrigalul" bucureștean în mijlocul minerilor

ION MIRCEA

Momente de revelație 
spirituală au constituit, 
în fiecare zi din cursul 
acestei săptămîni, con
certele susținute în lo
calitățile Văii Jiului de 
renumitul „Madrigal" 
bucureștean, condus de 
reputatul dirijor Marin 
Constantin. Pe scenele 
așezămintelor de cultu
ră din Petroșani și Lu- 
peni sau în sălile de 
apel ale minelor din U- 
ricani și Vulcan, corul 
„Madrigal" a ineîntat — 
prin valoare, înaltă ți
nută artistică, talent și 
profesionalism — sutele 
de oameni ai muncii 
prezenți la fiecare spec
tacol. Prezența sa în ca
drul manifestărilor lunii 
culturii și educației so
cialiste „Laudă omului 
muncii și creației sale" 
din Valea Jiului a fost 
un eveniment de rezo
nanță în viața spiritua
lă a așezărilor miniere 
de aici.

Viața 
literar-artistică

• Recital. în cadrul mi- 
crostagiunii muzicale hu- 
nedorene, în sala cavale
rilor de Ia Castelul Corvi- 
neștilor a avut loc un reușitJfț^J: 
recital de chitară clasică, - • 
susținut de Valentin Far- 
caș, din Cluj-Napoca.

• „Preșul" — la Geoa- 
giu-Băi. Casa de cultură 
din Geoagiu-Băi a găzduit 
spectacolul de teatru cu 
piesa „Preșul" de Ion Bă- 
ieșu. Spectacolul, prezentat 
de formația de teatru a 
Casei de cultură din Hu
nedoara, a fost completat 
de un microrecital f 
susținut de Dan Cernă- 
ianu.

• Expoziție de pictură. 
„Palete hunedorene" este 
intitulată expoziția de artă 
plastică vernisată la Casa 
de cultură din Hunedoara, 
care reunește creații ale 
pictorilor locali și este or
ganizată cu prilejul înche
ierii cursurilor universită
ții cultural-științifice.

cial- 
nah 
rii: , 
tămî 
in tei 
că, 
jurn 
22,00 
zică 
de ș 
muz
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„COPACUL CU 10 000 DE IMAGINI
Poet remarcabil, zgîrcit 

cu propria-i producție li
rică (în treisprezece ani 
a publicat trei cărți de 
poezie), subtil eseist, rafi
nat interlocutor și prieten 
este sibianul Ion Mircea.

Noul său volum, apărut 
la Editura Cartea Româ
nească, compus din două 
cicluri distincte : Scrierea 
concavă și Selecția magi
că edifică o operă, crista
lizează o rafinată respi
rație poetică.

Rar îi este dat lectoru
lui să-i ajungă sub ochi 
asemenea versuri : „Pie
lea mea lumina/ Pămîn- 
tul era în mine/ Pe cris
talul terasat al memoriei/ 
mi-aduc aminte de pe 
cînd corpul meu ardea/ 
și pleoapele mele căzînd 
făceau vînt/ cum frunzi
șurile peste leproși./ O 
singură viață , să 
închidă / peste noi 
fontanela unui

se 
ca 

cra-

niu?“. (Parthenogeneză).
Inventivitatea poetului 

este surprinzătoare, mito
logii ascunse răzbat de 
pretutindeni și sînt stu
diate în amănunțime, li 
se stoarce cea mai pură 
iftiagine, materia pare în 
permanență studiată, ae
rul nu stînjenește cu nimic 
retina, nu are puterea să 
păteze imaginea materia
lă a lumilor poetice.

Ion Mircea a evoluat de 
la Istm pierzînd fluidita
tea și cîștigînd în profun
zime. înlocuind o posibi
lă evoluție spre culoarea 
limbajului, adîncind lu
mea poetică proprie pînă 
în spațiile dintre ce se 
știe șl ce nu se știe. De 
aici impresia de ariditate, 
surpriza apariției derizo
riului într-o lirică ferită 
de asemenea acumulări.

De multe ori poezia lui 
Ion Mircea pare scrisă 
într-un alfabet necunoscut

cu ochii dar perceptibil 
în momentele oboselii in
telectuale. Mici explozii 
de origine necunoscută ale 
gîndirii omenești, ce pot 
fi sesizate și înșiruite pe 
hîrtie doar de către aleșii 
ciudatei poezii.

Nu putem încheia a- 
ceste gînduri despre poe
zia unui tînăr excelent 
poet, fără să amintim u- 
nul din poemele de refe
rință ale volumului: „Alba 
Iulia".

VALERIU BÂRGĂU

(■WASEEM- ECRANUL
„VREAU SĂ ȘTIU DE CE AM ARIPI"

Filmul — ancorat în u- 
niversul infantil, tot mai 
mult frecventat de ci
neaștii noștri — este rea
lizat, regizoral, de cunos
cutul operator Nicu Stan 
(cosemnatar și al imagi
nii), după un scenariu 
scris de loan Grigorescu. 
Regizor pentru a doua 
oară (după „Un echipaj 
pentru Singapore"), repu
tatul operator Nicu Stan 
s-a apropiat cu multă gri
jă de un scenariu în mă
sură să-i pună în valoa-

re propriile resurse de 
sensibilitate.

De actualitate și educa
tivă cu adevărat, pelicula 
propune meditației spec
tatorului o interogație pe 
cit de delicată, pe atît de 
gravă: cînd începe să 
planeze asupra familiei 
pericolul dezbinării, ce se 
întîmplă cu copiii ?

Eroul principal este Dan 
— un copil sensibil, care 
privește lumea din jur cu 
un ochi atent și grav și 
simte — nu se poate, să

nu simtă, neînțelegerile 
familiale, fiind marcat de 
ele tocmai la vîrsta creș
terii „aripilor de zbor" 
pentru viață (interpret al 
lui Dăn-Cosmin Șofron, 
un școlar cu „anteceden
te cinematografice" ; el 
era băiatul care punea za
hăr în motocicletele nem
ților din Lumini și um
bre).

De reținut apelul 
care filmul îl face în sub
text la mai multă aten
ție în felul cum ne or
ganizăm viața afectivă, a 
noastră și a copiilor noș
tri... Prezența unui ase
menea film în peisajul ci
nematografic actual me
rită a fi salutată ; cu atît 
mai mult cu cît aminti
tul apel este „rostit" de 
actori ca Olga Tudora- 
che (irezistibilă în parti
tura nostimă a „bunicii", 
fostă profesoară de sport, 
care continuă să fie un 
suporter înflăcărat), Vale
ria Seciu, Ovidiu Iuliu 
Moldovan.

Montajul (Maria Nea-

pe

gu), muzica de o mare 
putere de sugestie (Vasi- 
le Șirli) și coloana sono
ră (ing. Horea Murgu), 
remarcabile fiecare în 
parte, depășesc simplul 
rol funcțional de asigu
rare a fluenței narative.

Vreau să știu de ce am 
aripi este un film sim
plu și omenesc, despre 
probleme de viață în sub
stanța lor, o creație ale 
cărei imagini te însoțesc 
dincolo de Sala de spec
tacol.

Filmul scenaristului 
loan Grigorescu și al re
gizorului Nicu Stan ple
dează fără vorbe mari, 
fără vorbe de prisos, fără 
imixtiuni didacticiste, 
pentru un comportament 
onest în familie și so
cietate, pentru întemeie
rea unui cămin. ale cărui 
coordonate bazate pe res-T 
pectul reciproc și dragos
te să asigure relații op
time între soți, între pă
rinți și copii.
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HUNEDOARA — ctitorii mărețe 
în anii SOCIALISMULUI

Cum
in

(Urmore din pag. 1)

ră ! Este vorba de o istorie 
aparte în core luptele s-ou 
purtat pe redutele mun
cii sub conducerea înțe
leaptă a Partidului Comu
nist Român, iar „armele* 
cele mai penetrante folo
site au lost gîndirea și ac
țiunea, ambele revoluțio
nare, capabile să învingă 
inerția ți să adune ener
giile intr-un singur mă
nunchi pentru a ridica din 
temelii viața nouă. In acești 
ani scumpi ai libertăți' noas- 
re, comuna IHo a izbucnii 
într-o inflorescență greu de 
cuprins în vorbe, s-a dez
voltat pe verticala luminoa
să a socialismului.

Și totuși, ce-aș putea să 
răspund la întrebarea pusă 
de secretarul biroului exe
cutiv ? Am plecat prin co
mună, spre oameni ți locuri.

Pe șoseaua asfaltată n-am 
văzut nimic in afară de ma
șinile (mari și mici) care 
ruiau intre Timișoara sau 
Arad ți Deva. Ilia este, 
deci, așezată la confluența 
unor drumuri de importan
ță națională. La gara 
C.F.R., întinerită cu florile 
din rondouri, aflăm că IHo 
este ți un important punct 
feroviar. In drum spre coo
perativa de producție, a- 
ch/zifii și desfacerea măr
furilor am văzut blocurile 
cochete - semne certe ale 
căii de urbanizare pe care 
a pornit comuna. Sînt 10 
blocuri de locuințe, în plan

respira o comuna 
haine „de oraș“
fiind prevăzut pentru con
strucție încă unul cu 24 de 
opariamente, pe viitoarea 
stradă Mihai Viteazul, care 
va deschide viitorul centru 
ch/ic ai localității.

Stanca Maria, casieră : 
„Avem peste 15 unități de 
desfacere. Nivekrl de trai 
în IHo a crescut. Știu asta 
din banii proveniți de la 
vînzări, pe care îi număi 
zilnic !“

loan Roșu, vicepreședin
te : „Există peste 20 de 
unități prestatoare de ser
vicii pentru populație. Lo
cuiesc în Ilia de 30 de an1 
și vă pot spune cîteva 
obiective care n-au fost 
și sînt acum : liceul, toate 
magazinele moderne, com
plexul turistic Mureșul, ca- 
nalizarea, alimentarea cu 
apă ș.a. Putem spune că 
avem și un cartier pe care 
îl numim „In săcui'

La ferma zootehnică a 
cooperativei agricole, există 
o organizare bună a acti
vității, spații curate pen
tru on mole, un program 
,vde industrie cu toc conti
nuu'. Floarea Draia, îngri
jitoare : „Avem vaci fru
moase. Sînt de 22 de ani 
la grajd. Am început cu 
11 vaci. Dacă ar fi adunate 
vacile pe care le-am îngri
jit s-ar umple 2—3 graj
duri cu ele. Și un grajd 
are 100 de animale.

Tovarășa Ana Keipp ne 
declară : „Locuiesc în Ilia 
din 1949. Am văzut cum

se dezvoltă locaFtcteo și 
cum crește grodol de civi
lizație al locu'tortîor soi. 
Pot spune că ocum Ilia este 
un cdevărat oroț-cg-col'.

La secția de morăr't, i 
ascultăm pe maistrul Lucian 
Suciți, șeful secției: „Avem 
a capacitate de măcinare 
de 120 tone în 24 de ore. 
Personalul secției este din 
lira, oamenii sînt harnici și 
prrcepuți".

Către oro prinzufui, am 
întîlnit-o și pe tovarășa Ana 
Maria Ticușan, primarul 
comunei. Venise direct d'n 
cîmp, unde se hotărăște în 
prezent soarta recoltei '84. 
Marcată de oboseală, 
ne-am mirat, câ mai găsea, 
totuși, puterea să dea ex
plicații unor locuitori oi co
munei la problemele ce-i 
interesau, să-i consulte Io 
rîndul său asupra a ce mal 
trebuie tăcut în Ilia: „IHo 
nu poate ti cuprinsă ca un 
măr în palmă, dar are loc 
în sufletul oricărui locuitor 
al său. Ea a trăit și va con
tinuo s-o tacă prin cei core 
o au înscrisă în buletin la 
rubrica „domiciliu'. Este o 
localitate bogată. Producția 
de cereale și legume ce se 
realizează anual este de 
ordinul miilor de tone. Sînt 
date care semnifică avîniul 
comunei, mai ales în „Epo
ca Ceausescu' ci nd s-au 
pus bazele dezvoltării loca
lității'.

Comuna Ilia se înfățișea
ză azi ca o localitate rn 
continuă ascensiune.

Imagine din noua zestre edilitară a comunei Hia.

Să folosim din plin 
timpul bun de lucru!
(Urmare din pag. 1)

î semănate cu această cultu- 
I ră, au fost recoltate pînă 

ieri seara 13 ha. La buna 
desfășurare a acestei lu
crări își aduc contribuția 
mecanizatorii Florian Buș- 
tea, Aurel Cătălina, Vasile 
Bistrian și alții, coordonați 
îndeaproape de brigadierul 
loan Datcă. Petru Dălie, 
președintele C.A.P. Bîrsău, 
ne spunea :

— Am încheiat prima

coasă pe 10 ha cu lueernă 
și pe 14 ha cu trifoi. în 
prezent lucrăm la efectua
rea celei de a Iî-a coase 
la trifoi. Concomitent, se 
lucrează la transportul lu- 
cernei și trifoiului. Aș vrea 
să evidențiez hărnicia ce 
o dovedesc, atît la coasă, 
cît și la transport, coope
ratorii Nicolae Pleter, Pe
tru Cănijă, Dumitru Gîț, 
loan Moga, Vichente Ben- 
ța. Dumitru Cănijă și 
alții.

Se impune urgentarea tratamentelor 
la cultura cartofilor

între lucrările importan
te ce se execută în a- 
ceastă perioadă, un loc de 
seamă îl are terminarea 
primului tratament pentru 
combaterea manei și a gîn- 
dacului din Colorado din 
culturile de cartofi. Pînă 
în prezent s-au executat 
tratamente în unitățile 
C.A.P. pentru mană pe 
mai mult de 1 700 ha, 
iar pentru Colorado pe 
1 300 ha. Se impune ur
gentarea tratamentelor atît 
în unitățile C.A.P., cît și 
în I.A.S. La executarea 
acestora se va avea în 
vedere că produsele cupri- 
ce pentru combaterea ma
nei (Oxiclorura de cupru,

Turdacupral, Zeamă bor- 
dtleză etc.) nu pot fi a- 
plicate concomitent cu pro
dusul Birlane (pentru Co
lorado), nefiind compati
bile biologic.

Celelalte produse ce s-au 
repartizat pentru trata
mentele următoare contra 
manei ca: Merpan, Capta- 
din, Ziram pot fi aplicate 
concomitent cu Birlane sau 
Decis, ce se dau pentru 
combaterea gîndacului din 
Colorado, dacă momentul 
optim de combatere a ce
lor doi agenți patogeni 
coincide, fapt ce se pre
cizează prin buletinele de 
avertizare.

Fiecare leu reflectat în producția fizică
(Urmare din pag. 1)

lucrările executate să fie 
finalizate înainte de ter
men".

într-adevăr. secția pro
ducție industrială are o 
pondere însemnată în acti
vitatea globală a I.A.C.R.S. 
Hunedoara și aproape to
tală în privința asigurării 
reperelor metalice necesa
re lucrărilor. Practic, sec
ția execută toate confecții
le și construcțiile metalice 
pentru obiectivele indus
triale de pe platformele 
Hunedoara, Călan, Baru, 
Aiud ș.a. La acestea se a- 
daugă peste 500 mc/lună 
prefabricate din beton, a- 
gregatele de balastieră, 
centralele de betoane, sec
ția de preparare a mixtu
rilor asfaltice și alte ele
mente mai mici. Inginerul 
Dorel Palcău, șeful secției, 
a încercat să facă și o ie
rarhizare a domeniilor de 
acțiune din cadru] secției: 
„Cantitativ, predomină con
strucțiile metalice (în sen
sul reperelor multiple pe 
care le executăm), dar din 
punct de vedere valoric 
confecțiile metalice se si
tuează pe primul loc. Pe 
cinci luni din acest an, 
indicatorul valoric planifi
cat la confecții a fost de
pășit cu 56,3 la sută. De 
fapt, la toți indicatorii am 
obținut depășiri importante.

De pildă, valoarea produc
ției industriale a fost de
pășită cu 30 la sută".

— Nu este vorba de o 
încărcare artificială a va
lorii produselor, prin pur
tarea și înregistrarea lor 
în mai multe locuri, as
pect criticat aspru de se
cretarul general al partidu
lui la plenara Consiliului 
Național al Oamenilor 
Muncii ? S-a realizat și o 
producție fizică echivalen
tă ?

— La noi, fabricarea 
produsului începe de la 
materia primă și se termi
nă tot aici. De exemplu, 
se aduc de la depozitul 
Peștiș (al întreprinderii 
noastre) laminate care se 
prelucrează pînă ee se rea
lizează produsul finit. Va
loarea comunicată este rea
lă, este obținută fizic în 
secția noastră. De altfel, a- 
ceasta se observă din can
titățile suplimentare obți
nute la reperele fizice. 
Astfel, s-au depășit con
strucțiile metalice cu 5 ia 
sută, beton armat cu 4,5 
la sută, confecțiile metalice 
cu 8,6 la sută, betonul sim
plu cu 16 la sută ș.a. Pro
ductivitatea fizică a cres
cut într-un ritm dinamic, 
fiind depășită cu 30,61 la 
sută.

„Cum s-a putut obține o 
depășire atît de importan
tă la productivitatea mun
cii ?“. A fost întrebarea că

reia i-am căutat și i-am 
aflat răspuns între oameni, 
în perimetrul fierbinte al 
muncii. „In primul rînd e- 
xistă o aprovizionare rit
mică a tuturor tocurilor de 
muncă — ne-a declarat șe
ful de echipă Alexandru 
Bute, de la atelierul de 
confecții metalice. Dacă 
mai înainte eram nevoiți 
să așteptăm produsele pe 
flux (o echipă de la alta), 
am cerut și ni s-a aprobat 
să construim prin autodo- 
tare trei mașini eu disc a- 
braziv pentru debitarea 
profilelor tip Iași. Acum 
avem fiecare — eu, Tudor 
Mitroi și Mircea Frandeș 
— cîte o mașină pentru e- 
chipă“. Mai trebuie a- 
mintită adaptarea a două 
tractoare de sudură (TU 
1000) de producție româ
nească la o mașină de su
dură adusă din import 
care se defectase.

Și celelalte ateliere ale 
secției de producție indus
trială contribuie din plin 
la asigurarea materialelor 
necesare pentru desfășura
rea optimă a activității în
treprinderii. Ne-am oprit 
mai mult ia atelierele care 
prelucrează metalul pentru 
că aici există o mișcare 
mai alertă către nou, o ex
periență pozitivă pe care 
am dori s-o regăsim în 
toate sectoarele similare 
ale întreprinderilor din ju
deț.

PARIS (15 (Agerpres). — &i 
comentariile pe marginea me
ciului România—Spania, din 
cadrul grupei a H-a a tur
neului final ai campionatului 
european de fotbal, cores
pondenții agențiilor interna
ționale de presă relevă fap
tul că fotbaliștii români au 
condus intîlnirea, dominînd 
formația spaniolă. Astfel, sub 
titlul „Spania dominată de 
puternicii jucători români", 
agenția Reuter notează, prin
tre altele : „România, în
special, a avut destule ocazii 
de gol... Abilele incursiuni 
ale lui Coraș, golgheterul 
campionatului României în 
acest sezon, cu 20 goluri, au 
pus frecvent pe picior greșit 
apărarea spaniolă, de la el 
pornind șl golul egalizator : 
mijlocașul bucureștean a d5- 
truns pe stingă în careul de 
16 m, a „întors" o splendidă

FABRICA PENTRU PRODUCEREA 
NUTREȚURILOR COMBINATE 

MINTIA

ÎNCADREAZĂ URGENT
• Sudor electric și autogen, categ. 2—4

• Tractorist rutierist

Informații la telefon 13735 sau 16625, 
serviciul personal.

ÎNTREPRINDEREA DE GOSPODĂRIE 
COMUNALĂ Șl LOCATIVĂ 

O RĂȘTI E

ÎNCADREAZĂ URGENT
• macaragiu pentru macara de 5 tone, 
încadrarea, conform Legii nr. 57/1974.

CAMPIONATUL EUROPEAN DE FOTBAL 
Comentarii pe marginea 

meciului România - Spania
«linge la marginea supra fe
ței de pedeapsă, iar Ladislau 
Boldni, venit în viteză, a șu
tat sec, înscriind. A fost un 
gal meritat după surprinză
toarea deschidere de scor a 
spaniolilor, care au marcat 
din penalty ; Gallego, care, 
se pare, a plecat dintr-a 
poziție de ofsaid, a primit ba
lonul de la Sen or, fiind faul
tat de portarul Silviu Lung, 
iar lovitura de Ia II m a fost 
transformată de Carrasco*.

De asemenea, agenția Asso
ciated Press subliniază: „Fot
baliștii români au dominat 
lungi perioade de timp intîl
nirea cu Spania și au avut 
posibilitatea să ciștige parti
da lor de debut la faza fi
nală a campionatului euro
pean. Pe lingă Coraș — un 
atacant abil, cu un excelent 
eontrol al balonului — de la 
români s-au remarcat Rednic, 
Boloni și Ștefănescu*.

★
După meci, în cadrul con

ferinței de presă, cei doi an
trenori au declarat următoa

rele : Mir cea Luceseu : „în 
ansamblul partidei, am fi me
ritat victoria. După părerea 
mea, jucătorii n-au reușit 
meritatul succes datorită lip
sei de experiență. Pe de altă 
parte, în fata unei echipe 
spaniole care a evaluat foar
te grupat în defensivă, a- 
tacanții noștri au avut puțin 
spațiu de manevră. Pentru 
mine, faptul că n-am pier
dut acest prim meci consti
tuie o satisfacție. Me păs
trăm astfel toate șansele". 
Miguel Mun o? • .JLa ttrma- 
urmei, nu sînt prea deza
măgit de acest rezultat.. E- 
adevărat n-am 'ăeut un meci 
fără reproș dar rezultatul 
nu este prea rău. El ne per
mite, în orice caz. să fim 
pe primele ’ neuri în grupa 
a doua și să păstrăm bune 
speranțe în continuare. Evi
dent, după comportamentul 
echipei în această seară, va 
trebui, fără îndoială să aduc 
cîteva modif’oări, dar este 
prea devreme să vorbim 
despre acens+q«

publicitate
VÎNZĂRI

• Vînd apartament două
camere. Deva, Dacia, bloc 29, 
scara C, apartament 26, tele
fon 28464. (1050)
• Vînd casă, anexe gospo

dărești. Pestișu Mare, nr. 299, 
Sten coane. (1026)
• Vînd casă (grădină). De

va, strada Stejarului, nr. 8, 
vizibilă sîmbăta și duminica.

(1019)
• Vînd casă compusă din

4 camere, bucătărie. Hune
doara, strada Vînătorului nr. 
27, telefon 15763. (c. 12)
• Vînd Dacia 1 300 Deva, 

strada Liliacului, bloc 21 sea
ra G, apartamentul 8
• Vînd Dacia 1300, motor

francez. Hunedoara, telefon 
12855, după orele 16. (1041)
• Vînd Dacia 1300. Deva, 

strada O it uz 8, telefon 21635.
(1039)

• Vînd Dacia 1300, Ia bord
450 km. Hunedoara, strada 
Sarmizegetusa 25, după orele 
18. (1034)
• Vînd Dacia 1 100. Deva,

strada Eminescu, bloc 42, a- 
par Lament 12. (1036)
• Vînd convenabil Moskvici 

408, stare perfectă. Hunedoara, 
telefon 15376, după orele 17.

(1038)
• Vînd Skoda 1 000 MB. De

va, strada Bejan, bloc 77, a- 
partament 18, după orele 16.

(1030>
• Vînd Skoda 120 L, stare

perfectă. Hunedoara, strada 
Spiru Haret, nr. 2 A, telefon 
957/12401. (c. 9)

• Vînd Fiat 1 800, stare
bună, piese schimb. Hunedoa
ra, telefon 13877. (c. 10)

• Vînd I.M.S. 461 eu motor 
Diesel, stare perfectă. Sibiu, 
telefon 35932, orele 18—22.

(1010)
• Vînd motocicletă MZ 125 

cmc și Mobra 50. Deva. E-

minescu, bloc A, apartament 
35, Dănescu. (1033)
• Vînd radioeasetofen mono- 

Sanyo sigilat. Deva, telefon 
20304, după-amiaza* H045)

• Vînd o pereche junei de 
un an. Vălișoara, satul Dcalu 
Mare, nr. 52 Jur ca foan-Nelu.

(1052)
• Vind apartament liber,

patru camere decomandate, 
gaze, butelie eu aragaz și alte 
obiecte casnice. Deva, Gojdu, 
bloc E 8, scara II, apartament 
15. (1055)
• Vînd Dacia 130<k Deva, 

telefon 11099.

PIERDERI

• Pierdut adeverință nr.
10890, din 31 mai 1984, pe nu
mele Ardean Emil, eliberată 
de C.C.A.I.C Orăștie, repre- 
zentînd predarea a ă miei. O 
declar nulă. (1027)

• Pierdut carnet de mem
bru al C.A.R. pens ion jf) De
va, nr. 26/A, pe nomele Alba 
Vilma. îl deelar nul. (1028;

• Pierdut carnet de student,
pe numele Lădaru Anghel e- 
liberat de I. S. Hunedoara ÎI 
declar nul. '(1037)

COMEMORARE

• Ienă?e»cu Octavian, 
zidi, mama, Sonia, Ghiță 
și Raluca anunță cu a- 
dîncă durere că astăzi se 
împlinesc 6 luni de lâ 
decesul dragei lor 

Ienășescu Ileana.
Chipul ei luminos va 

rămine veșnic în inimile 
noastre. (1040)

DECES

• Colegii de la Școala ge
nerală din Pui sînt alături de 
profesorul Suba Alexandru la 
greaua înc- re pricinuită de 
pierderea mamei sale. Sincere 
condoleanțe.
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tulpinilor cît mai aproape 
de sol pentru a elimina 
pierderile.

Pe suprafețele învecinate, 
semănate cu floarea-soare- 
lui, sfeclă de zahăr, po
rumb și grîu, a fost re
marcată buna dezvoltare a 
plantelor. Pentru viitor s-a 
indicat 
culturile 
mici, de care să răspundă 
efectiv echipele de meca
nizatori și cooperatori, de 
la însămînțare pînă la re
coltare.

Gazdele au înfățișat u- 
nele rezultate ale folosirii 
resurselor neconvenționale 
de energie. Apreciind efor
turile depuse în această 
direcție, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat să se 
intensifice acțiunea de 
executare și montare a 
noilor instalații.

Dialogul de lucru al se
cretarului general al parti
dului a continuat în ca
drul Consiliului unic agro
industrial Vlădila, care reu
nește șapte cooperative a- 
gricole de producție, trei 
întreprinderi agricole de 
stat și o asociație legumi
colă și dispune de o va
loroasă experiență. Pen
tru acest an, specialiștii 
estimează obținerea unei 
recolte superioare preve
derilor planului.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a îndreptat spre 
una din solele cultivate cu 

într-o fază foarte 
de coacere. Por- 

la acest lucru, 
să fie luate toa-

să se amplaseze 
pe parcele mai

orz, aflat 
înaintată 
nind de 
s-a cerut 
te măsurile pentru a orga
niza ireproșabil secerișul 
păioaselor, ca strîngerea și

depozitarea recoltei să se 
facă fără nici un fel de 
pierderi. Totodată, s-a in
dicat ca, începînd din a- 
ceastă toamnă, semănăto- 
rile pentru cereale să fie 
reglate astfel îneît distan
ța dintre rînduri să nu 
depășească 8—10 cm. asi- 
gurîndu-se sporirea densi
tății și. pe această tale, 
creșterea 
hectar.

Arătînd 
rilor este 
promite 
în acest
Nicolae Ceaușescu a sub
liniat că strângerea recol
tei de păioase. a întregii 
producții vegetale trebuie 
cît mai bine organizată. 
Iuîndu-se, totodată, măsuri 
pentru depozitarea în con
diții optime a tuturor pro
duselor.

Elicopterul prezidențial 
a aterizat în mănoasa câm
pie a Burnasului. la Coo
perativa agricolă Na nov. 
județul Teleorman, pe o 
solă pe care se fac pri
mele probe de recoltare a 
orzului.

Tovarășul 
Ceaușescu a fost 
cu deosebită • stimă 
pect de tovarășul 
Roman, prim-secretar 
Comitetului județean Te
leorman al P.CA

Secretarul general al par
tidului s-a injgresat în 
legătură cu estimările.' pri
vind recolta păioaselor și 
a constatat, la fața locu
lui, în lanul de orz, sta
rea culturii, stadiul de coa
cere. Se prevede o recoltă 
bună, a apreciat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, sub-

producției la

că starea cultu- 
bună, ceea ce 

o recoltă bogată 
an. tbvnrășol

Nicolae 
salutat 
și res- 
Teodor 

al

lînijnd 
fi mai 
corda atenția cuvenită spo
ririi densității plantelor. 
Totodată, a indicat supra
vegherea permanentă a la
nurilor si declanșarea ne- 
îetirziatâ a secerișului, ce

ia fiecare unitate 
să fie luate mă- 
necesare

că producția putea 
mare dacă se a-

rad ca 
r-:ricolâ 
s rile 
fringerc-3 recolte; 
si fără nici U.* fel 
deri.

tn continuare, 
prezentată o solă 
prinderii 
Alexandria, pe care se ad
ministrează Ing râsăm in tele 
chimice lichide o dată cu 
apa de irigat 
di porumb.

Secretarul 
partidului a

pentou 
la 
de

ti nap 
pier-

a
a Intre- 

agricole de stat

fost

la culturile

general
adresat cu

vinte de apreciere coope
ratorilor. mecanizatorilor și 
lucrătorilor din fermele 
de stat pentru modul cum 
au muncit în același 
timp, a recomand:! conti
nuarea experimentelor pen
tru obținerea Unor rezultate 
superioare în marea pro
ducție, organizarea irepro
șabilă a culesului cereale
lor păioase și realizarea 
întocmai a importantului 
program de culturi duble, 
subliniind și la acest ca
pitol importanța respectă
rii cu rigurozitate a densi
tăților optime la fiecare 
cultură. Numai așa a doua 
recoltă va fi corespunză
toare cantitativ, va fi ren
tabilă pentru unitățile a- 
gricole. pentru agricultura 
țării, a atras atenția tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

al

Vizita a continuat în ca
drai Consiliului unic agro
industrial de stat și coo
peratist Purani. Gazdele 
Lnu invitat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la lanu
rile de grîu și orz ale fer
mei nr. 2 a Cooperativei 
agricole de producție Si
liștea. unde au fost ana
lizate probleme legate de 
creșterea permanentă a 
producției agricole. îmbu
nătățirea structurii soiuri
lor și hibrizilor, plante
lor cultivate. A fost pre
zentată o solă de 150 de 
hectare, cultivată cu zece 
soiuri de grîu și orz în 
cultură intensivă. Secreta
rul general al partidului 
s-a interesat îndeaproape 
de modul cum au fost res
pectate tehnologiile de lu
cru și a recomandat să se 
pregătească exemplar re
coltarea cerealelor păioase.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, apreciind efor
turile făcute de lucrătorii 
ogoarelor din unitățile a- 
gricole din cadrul Consi
liului unic agroindustrial 
Purani. pentru sporirea 
continuă a producțiilor a- 
gricole, a cerut să se trea
că la recoltarea fără nici 
o pierdere a orzului și 
griului, la efectuarea, în 
continuare, a lucrărilor de 
întreținere a culturilor pră
sitoare.

In continuare, a fost a- 
nalizată organizarea cam
paniei agricole de vară în 
județul Giurgiu. Analiza a 
început pe terenurile Coo
perativei agricole Putineiu, 
unitate cunoscută prin 
rezultatele bune obținute 
de-a lungul anilor.

Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i-au fost adre-

sate cele mai calde cuvin
te de bun-venit, în numele 
comuniștilor, al tuturor 
locuitorilor județului, de 
primul secretar al Comi
tetului județean Giurgiu al 
P.C.R., tovarășul Ion 
Popescu.

Prezenți nd aspecte sem
nificative din activitatea 
celor ee lucrează pe o- 
goarele județului, specia
liștii l-au invitat pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu să 
viziteze două lanuri cu 
griu ale cooperativei agri
cole.

Apreciind munca depusă 
pînă acum, secretarul gene
ral al partidului a cerut 
oamenilor muncii din a- 
gricultura județului să ac
ționeze, în continuare, cu 
energie, pentru a asigura 
obținerea unor recolte bune 
la toate culturile.

Elicopterul prezidenția! 
s-a oprit apoi în perime
trul C.A.P. Chiriacu, din 
cadrul Consiliului unic a- 
groindustrial de stat și coo
peratist Izvoarele.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a intrat în lanu
rile de grîu și de orz, a 
cercetat cu atenție sta
rea culturilor, arătînd că 
este necesar să se facă to
tul pentru strîngerea la 
timp a recoltei și executa
rea în cele mai bune con
diții a celorlalte lucrări 
din campania agricolă de 
vară.

Desfășurat acum. într-o 
perioadă în care sînt con
centrate importante lucrări 
agricole, noul dialog de 
lucru al secretarului gene
ral al partidului cu cei ce 
își desfășoară activitatea

în acest important sectar 
al economiei noastre națio
nale a prilejuit o analiză 
amănunțită a modului în 
care a fost pregătită și se 
desfășoară actuala campa
nie agricolă de vară, asi- 
gurind mobilizarea puter
nică a forțelor materiale 
și umane pentru recol
tatul griului și orzului, 
pentru derularea în ode 
mai bune condiții a îrisă- 
mînțărilor culturilor du
ble, a tuturor lucrărilor 
verii agricole.

La fiecare din unitățile 
vizitate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a adresat a- 
gricultorilor, specialiștilor 
prezenți și le-a transmis 
felicitări pentru activitatea 
desfășurată pînă acum.

Sînt perspective bune, a 
apreciat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu dar trebuie de
puse în continuare eforturi 
serioase pentru a strînge 
la timp întreaga recoltă, 
pentru a nu se pierde nici 
un bob. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a urat tuturor 
lucrătorilor ogoarelor de
plin succes în obținerea u- 
nor recolte 
evidențiind 
asigura și 
creșterii veniturilor 
ce muncesc și 
bună aprovizionate eu pro
duse agricole a copulației

Vibrantele îndemnuri ale 
secretarului general al 
partida mi au f o»t primite 
cu însuflețite aplauze de 
cei prezenți, cu hotărârea 
fermă de a face totul pen
tru executarea exemplară, 
la timp, a lucrărilor agri
cole, pentru dezvoltarea 
permanentă a agriculturii 
noastre.

cît mai mari, 
că aceasta va 

posibilitatea 
celor 

o cît mai

(Agerpres)
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te cu cerințele și exigen
țele noi ce stau în fața 
acestei ramuri de marc 
importanță a economiei 
noastre naționale.

Analiza a continuat eu 
sectoarele industriei petro
lului, minelor și geologiei 
în legătură cu dezvoltarea 
și modernizarea acestora.

La industria minieră, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a analizat probleme de 
stringentă actualitate lega
te de înfăptuirea integrală 
a sarcinilor de plan, des
coperirea și punerea în 
exploatare de noi zăcă
minte. intensificarea acti
vității de modernizare a

extracției, sporirea eficien
ței întregii 
minerit.

Secretarul 
partidului a 1 
de asemenea, 
țiunile 
derea aplicării programului 
de extindere a mecanizării 
în subteran.

Tovarășul Nicolae 
Ceausescu a apreciat preo
cuparea ministerului de re
sort de a găsi soluții mo
derne. de înaltă eficiență 
tehnologică 
prin care 
îndeplinirea 
extracție. Pornind de 
faptul că 
carbonifere mai există 
utilaje la fabricarea cărora

activități de

general al 
fost informat. 
, despre ac- 

întreprinse în ve-

și economică, 
să se asigure 

planului de 
' ' ‘ la 

în exploatările 
mai

3*
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■ CAIRO. - Primul mi
nistru interimar al Egiptu
lui, Kamal Hassan Aii, l-a 
primit pe tovarășul Ion 
Stănescu, ministru, șeful 
Departamentului pentru 
construcții în străinătate, 
aflat la Cairo. Cu acest 
prilej, s-a evidențiat cu sa
tisfacție că relațiile 
prietenie și cooperare 
mâno-egiptene cunosc 
curs mereu ascendent și 
s-a exprimat dorința de a 
amplifica și diversifica în 
continuare aceste relații.

de 
ro- 
u-n

zită oficială de prietenie 
in R.P. Bulgaria, in fruntea 
unei delegații de partid ți 
de stat. La Sofia, oaspe
tele a fost întimpinat de 
Todor Jivkov, secretar gene
ral al C.C. al P.C.B., pre
ședintele Consiliului de Stat 
al R.P. Bulgaria, 
conducători de 
de stat bulgari, 
ză agenția BTA.

de a Iți 
partid și 
informea-

5*
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Ml SOFIA. - Secretarul 
general al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele 
Republicii. Populare Demo
crate Coreene, Kim Ir Sen, 
a sosit, vineri, într-o vi-

■ ROMA. - Președinte
le Republicii Italiene, Ale
ssandro Pertini, l-a primit, 
joi, la Roma pe Yasser 
Arafat, președintele Comi
tetului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea 
Palestinei. Cu acest prilej, 
șeful statului italian „și-a 
exprimat din nou sprijinul 
față de drepturile legiti-

se consumă mult metal și 
a căror funcționare nece
sită multă energie elec
trică, secretarul general
al partidului a indicat ca, 
*---------~ — Ministerul

de Mașini, 
un program 
completă și 

din

împreună cu 
Construcțiilor 
să se elaboreze 
de mecanizare 
eficientă a muncii 
subteran. De asemenea, s-a 
indicat să fie revizuite nor
mele de consum la mate
rialul lemnos, precum și la 
instalațiile metalice din 
subteran.

în cadrul discuției, a fost 
analizat, de asemenea, mo
dul în care s-a acționat 
pentru creșterea calității 
prelucrării și înnobilării 
minereurilor. Tovarășul

Nicolae Ceaușescu a arătat 
că se impune ca industria 
noastră să accelereze asi
milarea reactivilor de flo- 
tație în vederea reducerii 
și eliminării importurilor 
și a cerut să se elaboreze 
un program de cercetare 
pentru realizarea în țară a 
tuturor produselor legate de 
industria minieră.

In cadrul discuției, 
atenție '
acordată problemei sporirii 
rezervelor de petrol și gaze. 
Secretarul general al parti
dului a cerut conducerii 
ministerului, centralei, sche
lelor să acționeze cu mai 
multă hotărîre pentru re
ducere^ consumurilor ma-

o
deosebită a fost

teriale, ce se mențin încă 
ridicate în raport cu nive
lul îndeplinirii indicatorilor 
producției fizice și nete.

Secretarul general al 
partidului a arătat că, pa
ralel cu realizarea progra
mului geologic, specialiștii 
din acest domeniu trebuie 
să situeze în centrul ă- 
tenției problema eficienței 
activității geologice, a re
ducerii cheltuielilor și a 
consumurilor necesare pros
pectării și punerii în va
loare a noi zăcăminte de 
minerale utile.

Conducerile ministerelor 
de resort, 
mulțumit
Nicolae Ceaușescu 
indicațiile

date și cu acest prilej și 
l-au asigurat că vor depune 
toate eforturile, vor acțio
na cu hotărîre pentru a- 
plicarea întocmai a pro
gramelor speciale vizînd 
reducerea în continuare a 
consumurilor de materii 
prime, materiale, combusti
bili și energie, 
mai accentuată 
vității muncii, 
a parametrilor 
calitativi ai
întîmpinînd
cu noi și importante fapte 
de muncă cele două mari 
evenimente din istoria po
porului nostru — a 40-a 
aniversare a eliberării pa
triei și Congresul al XIII- 
lea al partidului.

de creștere 
a producti- 
de ridicare 
tehnici și 
produselor,

în acest fel

specialiștii au 
tovarășului 

pentru 
și orientările

me ale poporului palesti
nian, inclusiv dreptul la 
autodeterminare și la un 
stat independent", se arată 
într-un comunicat al O.E.P. 
dat publicității in capitala 
italiană, citat de agenția 
ANSA.

■ CIUDAD DE MEXICO. 
- La cererea Republicii Ni
caragua și a S.U.A., Mexi
cul a acceptat să participe 
la convorbirile la nivel înalt 
americano-nicaraguane - 
a anunțat un purtător de 
cuvînt oficial mexican.

După cum s-a mai anun
țat, în cursul vizitei secre-

tarului de stat american, 
George Shultz, la Mana
gua, s-a convenit ca Ad
ministrația Reagan și Gu
vernul de Reconstrucție 
Națională din Nicaragua să 
amorseze, în curînd, un 
dialog în vederea restabi
lirii păcii în regiunea cen- 
troamericană.

H MADRID. - Guvernul 
spaniol a adoptat o refor
mă privind industria națio
nală a construcțiilor na
vale, care urmărește ca 
sectorul construcțiilor de 
nave să devină mai compe
titiv pe piața mondială ți

să se stabilească un sis
tem mai rațional de utili
zare a forței de muncă.

in ultimii 
spaniolă 
de 
în 
de 
10 
în 
ridicat.

ani, industria 
a construcțiilor 
acuzat pierderi 
de 32,8 miliar-

nave a
valoare
de pesetas în 1983, cu 
miliarde mai mult decît 
1982, și un șomaj tehnic

9 ADDIS ABEBA. - In 
capitala Etiopiei au înce
put, vineri, lucrările la ni
vel de experți ale reuniu
nii regionale in probleme
le datoriei externe a țări
lor africane.

Reprezentanții a 31 de 
state de pe continent vor 
analiza situația economică

dificiiă a țărilor africane. 
Vor fi analizate posibili
tățile de lichidare a moș
tenirii coloniale împovă
rătoare.

jg BONN. - in nume
roase orașe din R.F. Ger
mania au 
demonstrații 
ale muncitorilor 
giști în semn de protest 
față de abuzul patronatu
lui, care continuă să în
chidă întreprinderi și să 
opereze concedieri in masă. 
Asemenea acțiuni s-ou des
fășurat la Hanovra, Boc
hum, Bremen, Kassel. 
Braunschweig, la ele part- 
cipînd peste 20 000 de me- 
talurgiști, transmite agenba 
DPA.

avut loc, joi, 
și mitinguri 

metalur-
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