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Mobilizare susținută pentru
realizarea prevederilor planului

Cimentiștii de la Deva 
au livrat partenerilor de 
peste hotare, de la începu
tul anului, 102 000 tone de 
ciment. O cantitate dublă 
față de aceeași perioadă a 
anului trecut. Și. totuși, 
dacă raportăm realizările la 
sarcinile întreprinderii pe 
cinci luni și jumătate, tre
buie să vorbim despre res
tanțe. Căror factori se da
torează aceste rămîneri în

ACTIVITATEA DE EXPORT
calitate • dinamism • eficiențâ

al parti- 
Nicolae 

măsurile 
din ca-

Urmă ? Cum se acționea
ză pentru recuperarea lor? 

— întregul nostru co
lectiv — spunea Aurel 
Danciu, directorul comer
cial al unității — acordă 
o importanță deosebită în
deplinirii planului la ex
port în cele mai bune 
condiții, așa cum a indicat 
secretarul general 
dului, tovarășul 
Ceaușescu. Prin 
luate — incepînd 
riere și pină la expediție — 
prin preocupare susținută 
în vederea respectării teh
nologiilor de lucru la toa
te atelierele am reușit, în 
prima parte a anului, să 
asigurăm condiții optime 
derulării corespunzătoare a 
producției

. altfel,
luni, acest 
depășit cu 
Iută. Din 
prezent, ne

la export. De 
pe primele patru 

indicator a fost 
130 000 lei va- 

luna mai și în 
confruntăm însă

în cinstea marii
sărbători naționale

CU PLANUL SEMESTRIAL 
ÎNDEPLINIT

I. M. PAROȘEN1

Cu producția realizată 
in schimbul III al zilei de 
ieri, minerii de la Paro- 
șeni au rotunjit la 32 000 
tone cantitatea de cărbu
ne extrasă suplimentar 
sarcinilor de plan de la 
începutul anului. Aceasta 
înseamnă îndeplinirea 
planului pe primul semes
tru, de azi ei lucrînd în 
contul semestrului al II-lea 
al anului. De menționat 
că întregul spor de pro
ducție a fost obținut pe 
seama creșterii producti
vității muncii, ca urmare 
a exploatării și întreține
rii raționale a complexe
lor mecanizate de susți
nere și tăiere a cărbu- 

I nelui, a organizării supe- 

cu unele probleme în rea
lizarea exportului. în ce 
ne privește, avem toate 
condițiile asigurate, putem 
fabrica și livra ritmic, la 
nivelul sarcinilor maxime 
din acest an, ciment pen
tru beneficiarii externi, 
putem recupera în scurt 
timp restanțele acumulate. 
La această oră, în silozu
rile întreprinderii există în 
stoc o cantitate de peste

I. L DEVA

25 000 tone de ciment (e- 
chivalentul prevederilor u- 
nei luni), care poate fi li
vrată în orice moment. 
Dar sînt probleme de ex
pediere, pe care factorii de 
resort din cadrul centralei, 
ministerului și ai întreprin
derii de comerț exterior 
VITROCIM București tre
buie să le soluționeze cît 
mai grabnic.

Pe scurt, cîteva subli
nieri despre activitatea ate
lierului de expediție a ci
mentului, din cadrul I. L. 
Deva, locul de muncă un
de, nu cu mult timp în 
urmă, producția șchiopăta. 
Atât șeful atelierului, ing. 
Victor Bădin, cît și secre
tarul organizației de bază, 
de aici, Vasile Deac, relie
fau mobilizarea colectivului 

•

Cu 
sporuri 

ța zi“ s« 
sec-

rioare a producției și 
muncii în abataje, 
cele mai mari 
de producție „I 
situează colectivele 
toareior I, HI, IV și H, 
iar dintre brigăzi se evi
dențiază cele conduse de 
Constantin CiobănoiU, Fa- 
zakas Franc isc, Mesza- 
roș Gavrilă, Nicolae An- 
drașic, Mihai Șchiopu și 
alții.

I. M. LIVEZENI

Incepînd de ieri, 18 
iunie a.c., destoinicii mi
neri de la mina Livezeni 
extrag cărbune în contul 
semestrului al doilea din 
acest an. Se estimează 
ca pină Ia sfîrșitul lunii 
iunie producția supli
mentară livrată să depă
șească 25 000 tone căr
bune. Succesul se dato
rează hărniciei minerilor, 
întăririi ordinii și disci
plinei, realizării unor ran
damente superioare pe 
Post față de cele plani
ficate, creșterii 
de utilizare a 
lor mecanizate 
taje, executării 
a reparațiilor la agrega
tele de extracție.

indicilor 
complexe- 
din aba- 
operative

(Continuare in pag. a 2-a) 

pentru creșterea ritmului 
la însăcuire și realizarea 
exemplară a planului. Or
dinea, disciplina, respecta
rea programului de lucru, 
funcționarea la capacitate 
a utilajelor, iată cîteva 
dintre elementele care au 
condus la creșterea capaci
tății de însăcuire. în aprilie 
anul trecut, în aceleași 
condiții de lucru, cu aceeași 
dotare tehnică, s-au încăr
cat 22 000 tone ciment, iar 
în aprilie a.c. 35 000 tone. 
Maistrul Nicu Degan, șef 
de schimb. împreună cu 
muncitorii din subordine, 
în lunile martie și aprilie 
ale acestui an au realizat 
producții record, însăcuind 
între 11 300—11 500 tone. 
Obiectivul principal al co
lectivului de la expediții 
pentru perioada următoare 
îl constituie însăcuirea zil
nică, pe trei schimburi, a 
peste 1 500 tone ciment. 
Un obiectiv realizabil — 
arătau interlocutorii — a- 
vînd în vedere viitoarele 
dotări. tehnice, care vor 
conduce la continua meca
nizare a însăcuirii și ușura-

LIVIU BRA1CA 
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CAMPANIA AGRICOLĂ DE VARĂ
Prașilele mecanice și manuale 

operativitate Iefectuate cu
Urgențe pe ogoare

Comandamentul județean pentru coordonarea acti
vității din agricultură, întrunit ieri, a analizat mersul
lucrărilor din campania de vară și a stabilit priorită- i 
țile săptămînii. Iată principalele direcții de acțiune, ț

TERMINAREA LUCRĂRILOR DE ÎNTREȚINERE l
A CULTURILOR PRAȘITOARE ț

• în această aăptămînă să se încheie pe l 
toate suprafețele întreținerea culturilor • Să se ( 
realizeze o mobilizare generală la prășit, cu. 
participarea tuturor locuitorilor satelor • Să' 
fie completate golurile din culturi, pentru folo-’ 
sirea fiecărei palme de pămînt • Să se încheie ’ 
semănatul culturilor duble pe suprafețele de pe 
care s-a recoltat masa verde.

ACȚIUNI DE MASA 
LA RECOLTATUL FURAJELOR

• Fiecare clipă bună de timp să fie folosită 
din plin la recoltatul furajelor • Să se trans
porte rapid din cîmp furajele uscate, pentru a 
permite creșterea furajelor de coasa a doua 
• în gospodăriile de furaje să se asigure păs
trarea în întregime pentru iarnă a furajelor 
depozitate.

PREGĂTIREA RECOLTĂRII ORZULUI 
ȘI GRIULUI

‘ * * Să se verifice, în continuare, calitatea 
parațiilor și buna funcționare a utilajelor de 
coltare și transport • Mijloacele de transport 
să fie bine etanșeizate iar spațiile de depozi
tare să fie pregătite din toate punctele de ve
dere • Să se pregătească din timp formațiile 
de lucru, pentru a se asigura ca în 48 de ore 
de la recoltare să se realizeze pregătirea tere
nului și semănarea culturilor duble • Să se în
troneze un profund climat de ordine și discipli- 

ț nă în munca mecanizatorilor.

(Continuare în pag, a 4-a)

caracterizează relațiile tra
diționale dintre partidele, 
țările și popoarele noastre, 
precum și dialogul româno- 
coreean la nivel înalt.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Kim 
Ir Sen și-au exprimat con
vingerea că schimburile de 
păreri ce le vor avea în 
aceste zile la București, 
vor duce, ca și convorbiri
le precedente, la conveni
rea de înțelegeri care să 
dea un nou impuls relații
lor româno-coreene, în inte
resul celor două țări și po
poare, al cauzei socialismu
lui, colaborării și păcii în 
lume.

‘im

Duca și Clement MorarU, 
cu discurile, pregăteau te
renul pentru plantatul ver- 
zei de toamnă.

în paralel cu întreține
rea mecanică, cooperatorii 
efectuează prașilele ma
nuale, printre cei mai har
nici numărîndu-se Maria 
Crețu, Aurica Furdui, Ana 
Cibian, Adelia Cismaș, Eu
gen Voicu, Toader Anico- 
lăesei ș.a. Tot a doua pra
șilă manuală se efectuează 
și la sfecla de zahăr, unde 
mai avansați cu lucrările 
sînt cooperatorii din briga
da III, condusă de Vlorel 
Dragovici.

— Din cele 170 ha culti
vate cu porumb — ne spu
nea Mihai Popescu, ingi
nerul șef al C.A.P. Sînt- 
andrei — prașila a doua 
mecanică este încheiată pe 
100 ha. Cu ceea ce fac as
tăzi (duminică) mecaniza
torii Nicolae Neamțu și Ion 
Fazekaș, vom ajunge la 
150 ha. La cartofi s-a în
cheiat, de asemenea, rebi
lonatul II pe toată supra- • 
fața planificată, iar la sfe
cla de zahăr și furajeră 
am încheiat și cea de a 
doua prașilă manuală. In
tens acționăm și In ferma 
de legume, unde mecaniza
torii Candin Simedrea și 
Nicolae Nicolaescu. împreu
nă cu oamenii din forma
ția condusă de Rodica O- 
colișan, executau întreține-

MIRCEA LEPÂDATU

(Continuare in pag. a 2-a)

I pe scurt,

re- 
re-

Vizita oficială de prietenie 
a delegației de partid și de stat 
a R. P. D. Coreene, condusă de 

tovarășul Kim Ir Sen, în țara noastră
ÎNCEPEREA CONVORBIRILOR OFICIALESOSIREA 

ÎN CAPITALĂ

La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președinte
le Republicii Socialiste 
România, luni a sosit în 
Capitală delegația de partid 
și de stat a Republicii 
Populare Democrate Coree
ne, condusă de tovarășul 
Kim Ir Sen, secretar gene
ral al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele Repu
blicii Populare Democrate 
Coreene, care efectuează 
o vizită oficială de priete
nie în țara noastră.

Eveniment remarcabil în 
cronica legăturilor tradițio
nale româno-coreene, noul 
dialog la nivel înalt de la 
București ilustrează bune
le relații statornicite între 
partideie, țările și popoa
rele noastre, evoluția lor 
dinamică, subliniind în a- 
celași timp dorica comu
nă de 
funda 
porturi 
munist 
Muncii 
Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară 
Democrată Coreeană. ba
zate pe prietenie, solida
ritate militantă, stimă și 
încredere, în interesul în
făptuirii aspirațiilor 
pace, de progres și 
stare.

Căldura deosebită 
re a fost întâmpinat 
sire tovarășul Kim Ir Sen 
pune în evidență senti
mentele de profundă prie-

a extinde și apro- 
aceste rodnice ra- 
dintre Partidul Co- 
Român și Partidul 
din Coreea, dintre

lor de 
bună-

cu
Ia

ca- 
so-

(Continuare in pag. a 4-a)

Luni, 18 iunie, au înce
put, la Palatul Consiliului 
de Stat, convorbirile ofi
ciale între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, și 
tovarășul Kim Ir Sen, se
cretar general al Comite
tului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii Popu
lare Democrate Coreene.

La convorbiri participă 
persoane oficiale 
și coreene.

Tovarășii 
Ceaușescu și Kim 
au procedat în prima run
dă de convorbiri, la o in
formare reciprocă privind 
activitatea și preocupările 
celor două partide, mersul 
construcției socialiste în 
cele două țări și au avut 
un schimb de vederi în 
legătură cu unele aspecte

române

Nicolae 
Ir Sen

VIZITĂ PROTOCOLARĂ
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, s-a 
întâlnit, în cadrul unei vi
zite protocolare, cu tovară
șul Kim Ir Sen, secretar 
general al Comitetului» Cen
tral al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele 
Republicii Populare Demo
crate Coreene.

întrevederea 
doi conducători 
și de stat s-a 
într-un spirit de cordiali
tate și prietenie, de stimă 
și înțelegere reciprocă ce

dintre cei 
de partid 
desfășurat

Duminică, la C.A.P. Ra- 
poltu Mare, mecanizatorul 
Romulus Toader a execu
tat a doua prașilă la po
rumb. Pină ieri el a prășit 
cu • cultivatorul 50 din cele 
130 ha semănate cu po
rumb. La cartofi s-a în
cheiat rebilonatul II pe în
treaga suprafață cultivată, 
iar loan Lingurar efectua 
tratamentul împotriva ma
nei și gîndactllui din Colo
rado. La rândul său, meca
nizatorul Titus Șerban a 
terminat cea de a doua 
prașilă mecanică la sfecla 
de 7.ahăr. In urma lui au 
intrat cu sapele cooperato
rii, la efectuarea prașilei 
manuale.

Mecanizatorul loan Fili- 
mon a executat duminică 
întreținerea culturilor de 
varză timpurie și de vară, 
iar un mare număr de coo
peratoare — dintre care in
ginerul Viorel Cornea, șe
ful fermei, le remarca pen
tru hărnicie și responsabi
litate în muncă pe Victo
ria Nuțiu, Ana Morar, Ma
ria Achim și Mărioara Ian- 
cu — prășeau manual ră- 
dgțcinoasele și recoltau gu- 
lioare. Tot duminică, peste 
30 de cooperatori, în frun
te cu Ionel Danciu, șeful 
formației, s-au aflat în tar
laua „Balta mică“ la recol
tat și strâns furaje.

La tarlaua „Hălci“
G. A. P. Tîmpa, Ion A- 
runcuteanu erbicida cultu
ra de varză. în același 

mecanizatorii Ion

î

f

j
I
î

J

I

\
î

timp,

a

Coreea.
R.P.D.

dintre 
Core-

stadiul și per- 
româ-

esențiale ale dezvoltării re
lațiilor dintre Partidul Co
munist Român și Partidul 
Muncii din 
România și 
eană.

Analizînd 
spectivele relațiilor 
no-coreene, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kim 
Ir Sen au evidențiat cu sa
tisfacție faptul că aceste 
raporturi s-au extins și îm
bogățit continuu în ultimii 
ani, în spiritul înțelegeri
lor convenite de cei doi 
conducători de partirf’și de 
stat. A fost relevată hotă
rârea comună ca, în strânsă 
concordanță cu relațiile 
foarte bune existente între 
cele două partide, să se ac
ționeze pentru a ridica și 
mai mult nivelul colaboră-
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întreaga muncă politică de masă subordonată
activ îndeplinirii sarcinilor de plan

Organizația municipală 
de partid Petroșani mani
festă o preocupare sporită 
pentru ca întreaga activi
tate de propagandă să slu
jească cit mai bine efor
turile colectivelor miniere 
pentru îndeplinirea sarcini
lor de plan.

în legătură cu aceasta, 
tovarășul Valeria Coan- 
drăș, șeful sectorului mun
cii politice de masă din 
secția de propagandă a Co
mitetului municipal de 
partid, ne relatează :

— Consiliile de educa
ție politică și cultură so
cialistă. comisiile de propa
gandiști și agitatori de la 
toate întreprinderile minie
re acționează cu stăruință 
pentru perfecționarea for
melor și metodelor propa
gandei. găsirea și practica
rea acelor modalități care 
dețin forță cît mai mare 
de influențare a conștiinței 
oamenilor muncii, de mo
bilizare a colectivelor mi
nerești la realizarea pro
ducției de cărbune plani
ficate.

— Ați vrea, să vă referiți 
la cîteva dintre acestea ?

— în acest context, un 
loc important îl ocupă dez
baterea cu oamenii muncii 

’din întreprinderile miniere, 
preparatorii și constructo
rii a hotărârilor de partid 
și a legilor țării apărute, 
a cuvântărilor tovarășului 
Nicolae Ce'aușescu. precum 
și a măsurilor adoptate de 
organele județean și muni
cipal de partid, a celor 
proprii.

Sub generice ca: „Mun
că, cinste, omenie1', „Să 
muncim și să trăim în 
chip comunist11, „Conducă
torul — specialist și • om 
politic11 la minele Petrila, 
Lupeni și Vulcan au avut

loc astfel de dezbateri care 
au reușit în bună măsură 
să releve principalele va
lori morale ale societății 
noastre, să stimuleze efor
tul generos pentru îndepli
nirea obligațiilor ce ne re
vin față de societate.

Prin intermediul corife
ilor, alrințelor și expuner

informării politice. schim-
tâ, slm-burilor de expt?ricn

<_____ x_______________:: —««

un rol important îl au ga
zetele de perete și satirice, 
a căror activitate vizează 
predilect realizarea sarcini
lor de plan, combaterea a- 
titudinii reprobabile în 
muncă și viața socială.

— Cum apreciați.eficien
ța muncii politice de ma
să ?

ÎN VALEA JIULUI

— Fără îndoială că acti- 
\ 1 ta tea de acest ge n. ca și 
rezultatele, nu pot fi indi
vidualizate. nu se concep 
in afara cadrului larg al 
muncii politico-organizato- 
rice desfășurate de orga
nele și organizațiile noas
tre de partid. Așa stind lu-

IN APROPIATA CAMPANIE DE RECOLTARE 
A CEREALELOR PĂIOASE

Măsuri ferme pentru strîngerea fără 
pierderi și apărarea recoltei, 

pentru prevenirea incendiilor!

15,00 d
15.05 Al
15,30 LI 

ld

15,50 UI
16.20 D
20,00 T

lo
20.20 Ci

mente politice interne și 
internaționale, problemelor 
aplicării in practică a e- 
xigențelor și cerințelor me
canismului economico-fi- 
nanciar al eficienței maxi
me, căilor creșterii produc
tivității muncii, economisi
rii de materii prime, ma
teriale. energie și combus
tibili, îmbunătățirii calită
ții producției etc.

Este remarcabil efortul 
comisiilor de propagandiști 
și agitatori de la întreprin
derile miniere Petrila, Lu
peni, Uricani. I.U.M.P., 
I.P.S.R.U.E.E.M.. I. F. A. 
..Vîscoza11 și ale altora 
pentru îmbunătățirea mun
cii de la om la om. Apre
ciem, de asemenea, activi
tatea comitetelor sindicate
lor de la cea mai mare par
te a unităților miniere 
pentru' stimularea și apli
carea inițiativelor muncito
rești, a tehnologiilor mo
derne și a experienței îna
intate în activitatea pro
ductivă.

O amploare considerabi
lă a căpătat concursul pro
pagandei vizuale, în care

politice de masă este 
consistentă, mai btne

te mine, unde și rezulta
tele în realizarea sarcini- 
lor de plan sînt mai bune.

u-

și caracterul combativ. Sin- 
tem hotăriți ca. împreună 
cu organele orășenești de

să acționăm in continuare 
pentru perfecționarea for
melor și mijloacelor mun
cii politice de masă, astfel
incit acestea să aibă un a- 
port sporit. în ansamblul 
activității politico-organi- 
zatorice de partid. în înde
plinirea de către toate co
lectivele a sarcinilor ce le 
revin in 1984 și în per
spectiva întregului cinci
nal.

interviu realizot de 
CORNEL ARMEANU

în cinstea măreței 
sărbători naționale

(Urmore din pag. 1)

De subliniat că produc
tivitatea muncii pe post 
a crescut cu 1 500 kg căr
bune, ceea ce a permis 
să se extragă de la înce
putul anului in plus peste 
80 000 tone cărbune, față 
de aceeași perioadă a 
anului trecut.

Hotărîrea minerilor de 
la Livezeni este să întîm- 
pine marile evenimente 
politice ale anului — a 
40-a aniversare a. elibe- 

, rării patriei și Congresul 
a) XIII-lea al partidului 
— cu noi și tot mai mari 
succese în sporirea pro
ducției de cărbune. Ast
fel, vor fi date in ex
ploatare cu un impor
tant avans 3 noi abataje, 
dintre care două dotate 
cu complexe mecanizate, 
care vor asigura în con
tinuare linie de front ac
tivă in cărbune, creșterea 
producției livrate zilnic 
economiei naționale.

PRODUSE FIZICE 
PESTE PLAN

Hotăriți să intimpine 
cu realizări deosebite cea 
de a 40-a aniversare a 
eliberării patriei și Con
gresul al XIII-lea al parti
dului, să cinstească cen
tenarul siderurgiei hune- 
dorene cu succese de 
prestigiu, colectivele de 
oameni ai muncii din 
C.S. Hunedoara iși ampli
fică strădaniile și preocu
pările în producție, ob- 
ținînd noi și importante 
depășiri de plan. Prin or
ganizarea temeinică a 
muncii pe secții, ateliere 
și schimburi, prin exploa
tarea rațională, la capa

citate, a mijloacelor teh
nice din dotare, prin fo
losirea integrală a forței 
de muncă și a timpului 
efectiv de lucru, siderur- 
giștii hunedoreni înre
gistrează, de la începutul 
anului, însemnate depă
șiri la principalele pro
duse fizice : 7 800 tone
cocs metalurgic, 23 500 
tone fontă, 10 100 tone 
oțel, 14 200 tone laminate 
finite, sporuri sensibile 
de produse chimice și 
utilaje siderurgice.

PRINCIPALII 
INDICATORI 

REALIZAȚI ȘI 
DEPĂȘIȚI

Colectivul muncitoresc 
de la I.M.M.R. Simeria iși 
intensifică eforturile in 
muncă pentru a întîmpina 
cu realizări de prestigiu 
mărețele evenimente ale 
acestui an jubiliai — ani
versarea zilei de 23 Au
gust și Congresul al XIII- 
lea al partidului. De la 
începutul anului, indica
torul producție marfă in
dustrială este îndeplinit 
în procent de 101 la sută. 
In cinci luni s-au livrat 
la export toate produsele 
din planul aferent aces
tui an, urmind ca pînă la 
sfîrșitul anului să se 
livreze partenerilor ex
terni, in plus, un însem
nat volum de repere.

De subliniat că toate 
aceste depășiri s-au ob
ținut in condițiile reduce
rii costurilor de produc
ție și ale economisirii u- 
nor însemnate cantități de 
laminate finite, țevi, oțel 
special pentru arcuri de 
vagoane, cherestea, meta
le neferoase.

CAMPANIA 
AGRICOLĂ DE VARĂ 

(Urmare din pag. 1)

rea mecanică și manuală.
La C.A.P. Simeria, am 

găsit, de asemenea, nume
roși oameni la lucru în 
cîmp. Mecanizatorul Pavel 
Vinerean efectua trata
mentul fitosanitar la car
tofi, iar cooperatorii din 
brigăzile Silviei Iordate 
și Emiliei Bembea ieșiseră 
la al doilea prășit manual. 
La porumb, Viorel Chiș e- 
fectua prașila a Il-a me
canică.

,, „CULTURILE .. 
SÎNT CURATE 
DE BURUIENI

Cooperatorii și mecaniza
torii din Hațeg se preocu
pă cu întreaga răspundere 
de efectuarea în cele mai 
bune condiții a lucrărilor 
de întreținere a culturilor. 
Ca urmare, suprafețele o- 
cupate cu plante prășitoa- 
re și legume sînt menținu
te în stare curată de bu
ruieni și au o dezvoltare 
viguroasă. La cartofi s-au 
efectuat prașilele, așa cum 
s-a prevăzut în tehnologia 
stabilită, iar duminică și 
ieri tractoriștii Alexandru 
Brejan, Cornel Șeron și Mi
hai Corcioavă, ajutați de 
cooperatorul Axente Nei- 
coni, au efectuat prima 
stropire împotriva gîndacu- 
lui din Colorado și a ma
nei.

Merită, de asemenea, lau
de și tractoristul Ion Taș- 
cu, care a efectuat două 
prașile mecanice la cultura 
porumbului, acordînd aten
ție deosebită păstrării den
sității plantelor. Coopera
torii au intervenit și ei cu 
operativitate la prășitul 
manual, asigurând o bună 
dezvoltare a culturii.

Cu fiecare zi ce trece 
se apropie tot mai mult 
vremea începerii seceri
șului. Strîngerea în timpul 
cel mai scurt și fără pier
deri a întregii recolte de 
cereale păioase — sarci
nă subliniată de secre
tarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. la plenara 
Consiliului Național al 
Agriculturii, Industriei A- 
limentare. Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor — 
este hotărâtor condiționa
tă de măsurile tehnice și 
organizatorice pe care le 
iau în această perioadă 
conducerile unităților a- 
gricole — S.M.A., I.A.S. 
și C.A.P. — în vederea 
pregătirii temeinice, sub 
toate aspectele, a campa
niei de seceriș. Una din 
laturile importante ale 
activității de pregătire a 
recoltării cerealelor pă
ioase o reprezintă și fi
nalizarea în cele mai 
bune condiții a acțiuni
lor care privesc respecta
rea cu strictețe a măsu
rilor și normelor de pre

venire și stingere a in
cendiilor, astfel încît 
soarta recoltei să nu fie 
afectată și să nu se piar
dă nici un bob ca ur
mare a neînlăturării din 
timp a oricăror cauze ce 
pot genera incendii.

în legătură cu modul 
cum s-a acționat pînă 
acum și cu acțiunile ce 
trebuie întreprinse în 
continuare pînă la de
clanșarea secerișului pre
zentăm aspectele mai 
semnificative care s-au 
aflat și se află perma
nent în atenția conduce
rilor unităților agricole 
și a factorilor - răspunză
tori de respectarea nor
melor de p.s.i. pe întregul 
flux al lucrărilor de 
strîngere și depozitare a 
recoltei.

Din controalele efectua
te de către organele de 
pompieri la unele unități 
agricole s-a desprins fap
tul că a existat și exis
tă preocupare susținută 
pentru ca utilajele de 
strîngere și transportare 
a recoltei, cît și spațiile

de depozitare a acesteia 
să fie pregătite în mod 
corespunzător. Ținînd sea
ma de unele neajunsuri 
semnalate în anii ante
riori, în perioada efec- - 
tuării reparațiilor și revi
ziilor Ia combine, prese 
de balotat, tractoare, re
morci. mijloace de trans
port auto și la alte utila- ' 
je ce vor fi folosite în 
campania de seceriș s-a 
pus accentul pe realiza
rea unor intervenții de 
calitate, urmărind înlă
turarea cauzelor ce ar 
putea determina pierde
rea din recoltă cauzată 
de izbucnirea incendiilor. 
Readucem însă în atenția 
conducătorilor de unități 
agricole. a specialiștilor 
și tuturor celor ce Vor 
participa la strângerea 
recoltei principalele obli
gații ce le revin privind 
respectarea normelor de 
p.s.i., nefiind îngăduită 
nici o abatere de la pre
vederile Ordinului 150/ 
1976 al Ministerului A- 
griculturii și Industriei 
Alimentare.
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CAUZE CE POT FAVORIZA IZBUCNIREA DE INCENDII 
Șl MĂSURI PENTRU ÎNLĂTURAREA LOR

Cele mai frecvente cau
ze ce pot genera apariția 
incendiilor și măsurile 
pentru evitarea acestora 
sînt*  următoarele :

• Scînteile ce ies pe 
țevile de evacuare a ga
zelor de la motoarele 
combinelor, tractoarelor 
sau autovehiculelor folosi
te la transport, în care 
caz se impune o verifi
care minuțioasă a acesto
ra pentru a înlătura orice 
defecțiune ;

• Căldura degajată de 
motoare, cînd acestea nu 
sînt protejate și paiele 
vin în contact cu părțile 
supraîncălzite sau cu 
axele în mișcare ale com
binei, situație în care tre
buie acționat pentru asi
gurarea răcirii, a ungerii 
corespunzătoare a meca
nismelor, pentru reglarea 
corectă a carburației și a 
curelelor de transmisie ;

• Improvizările la in

stalațiile electrice și ne- 
protejarea bateriilor de 
acumulatori, impunîndu- 
se măsuri pentru aplica
rea întocmai a regulilor 
stabilite ;

• Lucrul cu foc deschis 
(sudură) pentru remedie
rea în lan a unor defec
țiuni, fapt ce contravine 
normelor de p.s.i., aceste

operații trebuind să fie 
făcute în afara banului ;

• Jocul copiilor cu 
focul sau fumatul la locu
rile unde se efectuează 
recoltatul cerealelor, si
tuații ce trebuie înlătura
te cu desăvîrșire prin or
ganizarea temeinică ’ și 
instruirea personalului 
care participă la seceriș.
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Fumatul este permis numai in locuri special amenajate.

OBLIGAȚII CE TREBUIE ÎNDEPLINITE CU MAXIMĂ RĂSPUNDERE
Apărarea recoltei este o 

îndatorire patriotică a 
tuturor cetățenilor, în a- 
cest context impunîndu- 
se respectarea cu întreaga 
răspundere a normelor 
de p.sâ. pe toată durata 
secerișului. Potrivit pre
vederilor Ordinului 150/ 
1976 al Ministerului Agri
culturii și Industriei Ali
mentare, lanurile unde 
se lucrează vor fi izolate 
prin fîșii arate pe lățime 
de cîte 20 m față de dru

muri și păduri și 50 de m 
față de calea ferată. Lo
curile de fumat se a- 
menajează la cel puțin 
100 m de lan. Paiele se 
strâng și în 1—2 zile se 
transportă în bazele fu
rajere. După terminarea 
lucrului, seara, utilajele 
se scot din lan, parcîn- 
du-se la cel puțin 100 m 
de lanuri. In lanul unde 
se lucrează se va amena
ja pichetul de incendiu, 
dotat cu cîte patru furci.

Nu lisați eopiii să se joace cu focul in lanuri sau in 
apropierea lor 1

casmale, coase și găleți, 
două stingătoare, 10 mă
turi cii coadă lungă, 
unul-două pluguri. 500 1 
apă și sistemul de alarmă 
(toacă, clopot). Toate uti
lajele destinate recoltării 
vor fi dotate cu stingă- 
toare, unul cu praf și 
unul cu CO,. Pe toate 
combinele să se găsească 
permanent vase cu apă 
(1001).

La magaziile de cereale 
ca și în bazele furajere 
unde se transportă paie
le trebuie respectate cu 
severitate normele de 
p.s.i., în care sens condu
cătorilor de unități le 
revine sarcina să întro
neze un spirit ferm de 
ordine și disciplină.

Comisiile numite de 
conducătorii de unități 
vor verifica toate utila
jele ce se folosesc în 
campania de recoltare. 
Mecanizatorii, combinerii 
și conducătorii auto vor 
avea permanent asupra 
lor adeverințe de instrui
re privind normele de 
p.s.i., în care se vor 
menționa ' mijloacele de 
stingere din dotare, pre
cum și procesul verbal de 
stare tehnică a utilajelor 
cu care se lucrează.
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TINERE, TE-AI GiNDIT LA VIITOAREA MESERIE ?
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Ei vor ști să rostuiască
ogoarele plinii

știm să 
nutritive, 

copi-

— De-acum 
facem cuburi 
palisatul, repicatul, 
litul...

— Chiar 
după cum 
în solar.

— Da. Șî 
aceste fire de roșii intrate 
pe rod — sînt peste 2 000 
— s-au dezvoltat în cuburi 
nutritive. &e place foarte 
mult horticultura, de a- 
ceea am și ales liceul 
agroindustrial de aici.

Și, ca să 
Titus Deliu 
IX*-a  D ne mărturisește că 
fratele său Marian e în 
clasa a X-a a aceluiași 
liceu, iar verișoara lor, 
Georgeta Ilias. „în clasă cu 

care 
solar 

are 
din 

venit

și irigatul — 
observăm aici,

vedeți, toate

ne convingă, 
din clasa a

său, 
în

„Eu 
am

I

mine". Colegul 
muncește alături 
— Dorin Enache 
alt... argument, 
toamnă, de cînd
la liceul din Geoagiu, am 
crescut 15 centimetri ! Sînt 
convins că aerul, hrana și 
munca de aici au avut o 
mare contribuție !“. Mais
trul de practică, Maria Bul
bucam zîmbește, deși pri
virile îi mai sînt înrourate 
de emoția creată de „fetele 
mele, de la horticultură, 
din clasa a XII-a. Au venit 
aici, în sala mea de cla
să (cîmpul didactic) să-mi 
cînte „GaudeamUs Igitur". 
Cum să nu mă emoțio
neze ? Doar și eu am ab
solvit acest liceu. Și 
iată-mă, acum, învățînd pe 
alții rosturile horticulturii", 
loan Hațegan e tot absol
vent al liceului și tot 
maistru-instructor aici, dar 
în profil zootehnic. S-a 
gat de „copiii lui" și 
încetează să le laude 
prinderile 
leasă. ' 
putea vorbi 
însemnat Liceul agroindus
trial din 
formarea 
și civică ! Poate ing. Marica 
Roman, șefa fermei pomi
cole de la cooperativa 
agricolă din localitate, care 
predă, în școala în care 
s-a pregătit, horticultura, 
poate ing. Maria Grigoro- 
vici, de la C.U.A.S.C. Ge
oagiu, și ea profesor de 
specialitate, poate zoo- 
tehnistul-mecanizator Va
leria Berian de la Com-

le- 
nu 

de- 
a-în meseria

Și cîți nu ne-ar 
despre ce a

Geoagiu pentru 
lor profesională

Realizarea
prcvcderilor 

planului 
(Urmare din pag. t)

• •

a porci-plexul de creștere
Iot Romos, poate zooteh
nistul Marius Simedru. de 
la ferma din Aurel Vlai- 
cu a I.A.S. Simeria. sau 
chiar inginerul Elizeu Pasc, 
directorul Stațiunii de cer
cetare și producție pomi
colă Geoagiu !

Aici, la școala care peste 
opt ani va aniversa un 
secol de existență, și care 
de 17 ani ființează ca li
ceu agroindustrial, elevii 
îmbină activitatea din la
boratoarele și cabinetele 
dotate modern cu munca 
practică de pe cîmpurile 
didactice — 27 ha teren din 
care 18 
ferma 
210 oi. 
iepuri.
cu profil zootehnic și ve
terinar deprind meseria în 
complexele de creștere a 
animalelor din împrejurimi 
— I.S.C.I.P. și îngrășătoria 
de viței Orăștie, ferma de 
vaci a I.A.S. de la Aurel 
Vlaicu — participînd la 
întregul program al unită
ților respective. „Se inte
grează foarte bine în pro
gram. sînt harnici, disci
plinați, au aptitudini prac
tice — apreciau. azi di
mineață, inginerul șef Ar
tur Schmith și dr. Silves
tru Bălan, cînd am con
trolat activitatea practică a 
elevilor la I.S.C.I.P. Orăș
tie" — ne spune fără a-și 
ascunde bucuria ing. 
Ana Băcilă, directorul Li
ceului agroindustrial Geoa-

ha arabil — și din 
cu 30 de taurine, 

80 de porci, 54 de 
Elevii din clasele

giu, specialistul care și-a 
cîștigat admirația colecti
vului de elevi și cadre 
didactice datorită compe
tenței. exigenței și ome
niei sale. Locurile frun
tașe pe țară la întrecerile 
pe meserii și pe discipline 
de învățămînt care încu
nunează. în acest an. liceul 
din Geoagiu se adaugă la 
laurii cuceriți în ..Cîntarea 
României", lauri pe care 
colectivul dorește să-i... 
reediteze în actuala ediție 
a festivalului. Iar Victoria 
Bedean, deținătoarea locu
lui I pe țară la concursul 
pe meserii (veterinar), tî- 
năra pe cît de frumoasă 
pe atît de modestă, care 
a reprezentat cu cinste li
ceul din Geoagiu și la faza 
republicană a concursului 
pe discipline de învăță
mînt (biologie). își în
deamnă colegii mai mici, 
absolvenți ai clasei a VIII- 
a : „Dacă cred că vor găsi 
aici, la Geoagiu, o meserie
pe care s-o iubească nu
numai în treapta I de li-
ceu. ci și în a doua. și
mai departe. în viață,, a-
tunci să vină. Iar dacă vin,
să învețe mult. Să se mul
țumească — dacă pot spu
ne
pe ei. Dacă 
mulțumiți 
care se 
tiga și 
școala, 
tatea“.

așa — în primul rînd 
vor putea fi 

de modul în 
pregătesc, vor cîș- 
ei, va cîștiga și 

va cîștiga socie-
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Rezultate : C.F.R. Victoria Caransebeș — Rapid Arad 2—0; 
Minerul Motru — Ind. sîrmei C. Turzii 1—0; Aurul Brad — 
„U“ Cluj-Napoca 0—3 ; U.T.A. — C.F.R. Timișoara 1—1; Glo
ria Reșița' — Someșul Satu Mare 5—1; Poli. Timișoara — Ar
mătura Zalău 5—0; Steaua C.F.R. Cluj-N.
3—2; Minerul Cavnic — Metal. Cugir
— Minerul Lupeni 1—1.

C.S.M. Reșița
5—^1; Olimpia Satu Mare

Timișoara — Steaua C.F.R.

CLASAMENTUL
1. Poli. Timișoara 33 24 4 5 89—22 52
2. „U“ Cluj-Napoca 33 24 1 8 73—23 49
3. C. S. M. Reșița 33 19 2 12 56—29 40
4. U. T. Arad 33 15 5 13 48—44 35
5. Armătura Zalău 33 16 3 14 47—45 35
6. ^Olimpia< Satu Mare 33 15 3 15 53—43 33
7. Aurul Brad 33 15 3 15 41—44 33
8. Minerul Cavnic 33 15 2 16 52—43 32
9. Minerul Lupeni 33 13 6 14 39—45 32

10. Minerul Motru 33 14 4 15 36—46 32
11. Industria sîrmei Cimpia Turzii 33 14 3 16 36—41 31
12. Gloria Reșița 33 14 3 16 34—44 31
13. C.F.R. Timișoara 33 13 3 17 52—60 29
14. Metalurgistul Cugir 33 12 5 16 39—61 29
15. C.F.R. Victoria Caransebeș 33 13 3 17 28—62 29
16. Steaua C.F.R. Cluj-Napoca 33 13 2 18 43—49 ■26
17. Someșul Satu Mare S3 10 3 20 26—54 ?3
18. Rapid Arad - 33 8 4 20 28—65 21

Etapa viitoare (ultima) : C.F.R. ____ ,____ ______ _______
Cluj-Napoca; C.S.M. Reșița — Minerul Cavnic; Armătura Za
lău —•'Minerul Motru; Someșul Satu Mare — Aurul Brad ; 
„U" Cluj-Napoca — u.T.A. ; Minerul Lupeni — C.F.R. Vic
toria Caransebeș; Industria sirmei C. Turzil — Olimpia Satu 
Mare; Rapid Arad — Poli. Timișoara; Metalurgistul Cugir — 
Gloria Reșița.
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tre 9 și 14 gra- 
maxlme între 

Lgrade. (Meteo
ri ciul L. Pron-

rea efortului fizic al mun
citorilor. Evidențiem cîțiva 
dintre cei mai harnici și 
conștiincioși 
loan Butunoi,
Irimia, Maria 
Nicolae Martin 
ton. Sabin Coroiu, Ion 
bo, Dănilă Gabor, Ion 
bu, Gavrilă Chira, 
Șichet, Rodica Ionică.

Puternic mobilizați 
tru a întîmpina aniversa
rea a 40 de ani de la eli
berarea patriei și Congre
sul al XlII-lea al partidu
lui cu realizări remarcabile 
la toți indicatorii de plan, 
cimentiștii deveni s-au an
gajat recent ca prin înlă
turarea „cauzelor" care 
le-au influențat negativ ac
tivitatea pînă la aceste 
importante evenimente din 
viața poporului nostru să-și 
depășească sarcinile de 
plan la producția netă cu 
un milion de lei. Ia export 
ou 3 la sută, să reducă 
consumurile în fabricarea 
cimentului cu peste 650 to
ne combustibil convențio
nal.

lucrători: 
Constant'n

Bogdan, 
Marin An- 

Sza- 
Bar- 
Ioan

pen-

DIVIZIA C8
Rezultate : Minerul Ghelari — Minerul Aninoasa 2—0; Mi

nerul Paroșeni — Metalul Bocșa 1—0; Mecanica Orăștie — Mi
nerul Moldova Nouă 3—2; Minerul Anina — Constructorul 
Timișoara 9—1; Victoria Călan — Minerul Certej 4—2; Mine
rul Oravița — Metalul Oțelu Roșu 5—0; Minerul Știința Vul
can — Mureșul Explorări Deva 2—0; U.M. Timișoara — Da
da Orăștie 3—0.

CLASAMENTUL
1. Mureșul Explorări Deva 29 16 6 7 52—31 38
2. U. M. Timișoara 29 14 3 12 56—35 31
3. Mecanica Orăștie 29 15 1 13 46—45 31
4. Minerul Paroșeni 29 13 5 11 39—41 31
5. Minerul Știința Vulcan 29 13 4 12 38—44 30
6. Victoria Călan 29 13 3 13 35—35 M
7. Minerul Anina 29 13 3 13 46—47 29
8. Dacia Orăștie 29 11 6 12 57—49 28
9. Minerul Oravița 29 13 2 14 43—43 28

10. Minerul Moldova Nouă 29 13 2 14 39—40 28
11. Metalul Bocșa 29 12 3 14 39—32 27
12. Minerud Certej 29 12 3 14 46—46 27
13. Metalul Oțelu Roșu 29 13 1 15 35—40 27
14. Constructorul Timișoara 29 12 3 14 50—59 27
15. Minerul Ghelari 29 11 5 13 33—51 27
16. Minerul Aninoasa 29 10 6 13 27—37 26

Etapa viitoare (ultima) : Minerul Moldova Nouă — Vie-
toria Că>an ; Dacia Orăștie — Minerul Oravița; Metalul Boc
șa — Minerul Anina; Mureșul Explorări Deva — Minerul 
Ghelari : Constructorul Timișoara — Mecanica Orăștie : Mi
nerul Aninoasa — Minerul Paroșeni; Minerul Certej — U.M. 
Timișoara : Metalul Oțelu Roșu — Minerul știința Vulcan.

înălțătoare, străbătută de 
fiorul cald al dragostei de 
neam a fost sărbătoarea 
care a omagiat, duminică, 
în satul Aurel Vlaicu. Ziua 
Aviației Române. întreaga 
suflare a așezării în care 
Șoimul din Carpați a vă
zut lumina zilei — și a 
înălțat întiiul zbor pe pă- 
mîntul 
să fie 
toarea 
de vară,

României — a ținut 
prezentă la sărbă- 
care. în acest prag 

a stat sub semnul 
însuflețitor al manifestări
lor dedicate anului 40 al 
libertății patriei.

La 
Vlaicu" 
solemne 
te - ale 
lor 
rele 
mice și Casei pionierilor și 
șoimilor patriei Orăștie — 
au fost depuse coroane de 
flori din partea Comitetu
lui județean de partid și a 
Consiliului popular jude-, 
țean. Comitetului comunal 
de partid și a Consiliului 
popular comunal Geoagiu, 
Comitetului 
U.T.C. și 
județean 
Pionierilor.
nieri și șoimi ai patriei au 
depus buchete din florile 
acestui iunie. Șoimi ai 
patriei din sat au susținut, 
în preajma monumentului, 
un scurt 
Vlaicu".

Adunarea 
cată Zilei aviației s-a des
fășurat în sala mare a 
căminului cultural din sat, 
devenită neîncăpătoare pen
tru sutele de participanți. 
După cuvîntul de deschi
dere, rostit de tovarășul 
loan Necșa, primarul co-

„Monumentul Aurel 
acordurile 
emoționan- 

Eroi- 
fanfa- 

chi-

în
Și 
Imnului 

intonat de 
întreprinderii

județean al 
a Consiliului 

al Organizației
Zeci de pio-

recital „Aurel

festivâ dedi-

munei Geoagiu, tovarășul 
Octavian Mireștean, șeful 
secției propagandă a Comi
tetului județean de partid, 
a subliniat 
majore 
contextul 
litice ale 
plinirea 
de la revoluția de elibera
re socială și națională, 
antifascistă și anti imperia
listă din august 1944 și 
întîmpinarea celui de-al 
XlII-lea Congres al parti
dului — relevînd locul și 
rolul județului Hunedoa
ra și al comunei Geoagiu ■ 
în îndeplinirea sarcinilor 
economice, chemînd în 
același timp locuitorii sa
tului să-și sporească efor
turile pe ogoare și în uni
tăți industriale spre a do
vedi prin fapte că sînt 
demni urmași ai înaintași
lor neamului.

Maiorul Victor Pop a 
evocat glorioasele tradiții 
ale aeronauticii, relevînd 
prioritățile românești în 
aviația mondială, dezvolta
rea impetuoasă pe care in
dustria aeronautică din țara 
noastră a cunoscut-o sub 
conducerea partidului, în 
cei 40 de ani de libertate 
și în mod deosebit în rod
nica „Epocă Ceaușescu". 
Cald și emoționant a fost 
salutul pionieresc, trans
mis în numele purtătorilor 
cravatelor roșii cu tricolor 
din Orăștie de către Viorel 
Codrin Iovescu, ca și mo
mentul evocator, 
de legendă.
Aurica 
ilustrului 

Scena 
tural a 
unui spectacol care,

semnificațiile 
ale sărbătorii în 
evenimentelor po- 
acestui an — îm- 
a patru decenii

cu aură 
susținută de 

Vlaicu, nepoata 
iventator. 
căminului 
fost apoi

cul- 
gazda 
timp

de peste patru ore, a ofe
rit publicului momente de 
reală mîndrie patriotică. 
Deschis de 
rar-muzical 
pe pămînt", 
de elevi ai 
industrial Geoagiu, specta
colul a continuat cu evo
luția ansamblului folcloric 
„Cosînzeana" al întreprin
derii mecanice Orăștie, 
care a oferit apreciate 
momente muzical-coregra- 
fice într-o aleasă interpre
tare. în continuare, șta
feta „Căutătorii de comori", 
și-a etalat frumusețile fol
clorice din șase sate ale 
comunei Geoagiu. fiecare 
remarcindu-se prmtr-o for
mație sau alta : Cigmău — 
călușeri, duet ; Bozeș — 
grup vocal, rapsodul popu- 
lor Adam Buda, Homorod 
— grup vocal, solista Au
relia Zaharia ; - Aurel Viai- 
cu — călușeri, brigadă ar
tistică, soliste, momente 
vesele (Mircea Păcuraru); 
Geoagiu-Băi — grup de sa
tiră și umor, dar cel mai 
bogat în frumuseți spiri
tuale a fost satul de cen
tru — Geoagiu, cu forma
țiile de călușeri, grup 
vocal, cu dansurile popu
lare, grupuri folk, recitato
rii și soliștii de la liceul 
agroindustrial. Căutătorii 
de comori din satele co
munei Geoagiu au împlinit 
fericit, prin arta lor. săr
bătoarea aripilor, româ
nești, sporind mîndria lo
calnicilor pentru gloria 
înaintașilor, pentru bucu
ria de a munci și trăi cu 
demnitate în epoca liber
tății , și înfloririi patriei 
socialiste.

montajul lite- 
„Să fie pace 

realizat artistic 
Liceului agro-

L. LARA

exact în secunda 27 
reluare... Golul gol- 

campionatului

ÎNTREBĂRI -
RĂSPUNSURI

PARIS 18 (Agerpres). — 
Agențiile internaționale de 
presă subliniază în comen
tariile consacrate partide
lor de duminică, din cadrul 
grupei a doua a turneului 
final al campionatului eu
ropean de fotbal faptul că 
toate cele patru formații— 
R.F. Germania, România, 
Spania și Portugalia — păs
trează șanse de calificare 
în semifinalele competiției, 
decizia urmînd să se facă 
în ultimele partide, progra-l 
mate miercuri: România — 
Portugalia și R.F. Germa
nia — Spania. Astfel, sub 
titlul: „Totul este posibil", 
agenția France Presse ara
tă: „Indecizia rămîne a- 
proape totală în grupa a 
doua, după turul secund, 
în care R.F. Germania a 
întrecut cu 2—1 formația 
României, iar Portugalia și 
Spania au terminat la ega
litate: 1-—1. R.F. Germania 
a făcut este adevărat, un 
pas important spre semifi
nale, dar nimic nu este 
clarificat în această gru
pă, în care cele patru com
ponente păstrează șanse de 
calificare".

Referindu-se la meciul 
R.F. Germania — România, 
agenția Associated 
notează, printre 
„Vest-germanii au 
un balon de oxigen, după 
ce în debutul competiției 
fuseseră ținuți în șah de 
portughezi. Dar victoria lor 
în fața României n-a fost 
lipsită de emoții: după ce 
au dominat prima repriză, 
deschizînd scorul prin 
Voeller, s-au văzut egalați, 
repriza a doua dehutînd 
rău pentru ei, după ce Co
raș a marcat un gol £ru-

mos 
de la 
gheterului 
României a adus formația 
sa în atac, fotbaliștii ro
mâni creîndu-și în repriza 
secundă bune ocazii, prin 
Coraș (min. 64), Mircea 
Rednic (min. 85) și, mai a- 
les, Biiloni (min. 89), al că
rui șut-bombă a fost res
pins cu vîrful degetelor de 
Schumacher, chiar de la 
„vinclu".

De asemenea, 
Reuter remarcă: 
scorul alb, realizat în par
tida cu Portugalia, R. F. 
Germania s-a întrebuințat 
la maximum în meciul cu 
România, marcînd două 
goluri prin Voeller. Româ
nii, la rîndul lor, au în
scris, prin Coraș, și păs
trează încă șanse Ia califi
carea în semifinale".

agenția
„După

★
După meci, cei doi antre

nori au declarat: Jupp
Derwall: „Cred că în pri
ma repriză am fi putut 
marca mai mult, dar tre
buie să spun că această 
victorie, chiar la limită, 
mă bucură" ; Mircea Lu- 
cescu : „Am pornit la atac 
prea tîrziu. Lipsa experien
ței jucătorilor noștri s-a 
făcut din nou simțită. Cred 
totuși că avem ceva șanse 
pentru a ajunge în primele 
patru echipe ale turneului 
final'.

Press 
altele: 
primit

★
înaintea ultimelor două 

partide, clasamentul grupei 
a Il-a este următorul: 1. 
R.F. Germania — 3 puncte 
(golaveraj 2—1); 2. Spania 
— 2 puncte (2—2); 3. Por
tugalia — 2 puncte (1—1); 
4. România — 1 punct 
(2—3). Reamintim că în caz 
de egalitate de puncte, o- 
perează în ordine următoa
rele criterii; golaverajul 
(prin scădere), numărul de 
goluri înscrise, rezultatul 
direct și. n sfîrșit, trage
rea la sorți.

• Miheț Dochița — Criș- 
cior. Dacă ați conviețuit 
cel puțin 15 ani în calitate 
de soție cu persoana dece
dată și 
plinea 
mească 
să vă 
care a 
de rea 
pentru

• loan Dragomir 
mișoara. Pentru perioada 
cit ați fost in concediu de 
incapacitate temporară de 
muncă, anterior desfacerii 
disciplinare a contractului, 
aveți dreptul la plata in
demnizației de incapacita
te.

Intrucit unitatea la core 
ați lucrat refuză acest 
drept, vă îndrumăm să v» 
adresați comisiei de jude
cată de la E. M. Coranda— 
Certej. «

• Puiu Victor - Hune
doara. Calculul contribuției 
cuvenite este de competen
ța consiliului popular 
municipiului Hunedoara, 
dresați-vă deci acestuia.

• Miclea Floarea 
Ciungam — Vața. Avind 
erați 17 ani ți 8 luni în 
curi ce se încadrează 
grupa I de muncă, puteți 
solicita pensionarea la w- 
sta ce o aveți 
oada lucrată 
lll-a de muncă 
puțin 4 ani.

Pentru perioada lucrată 
în cadrul U.F.E.T. Sebiș vă 
recomandăm să vă adre
sați la I.F.E.T. Arad, forul 
ierarhic superior al unită
ții unde ați desfășurat ac
tivitatea.

dacă aceasta înde- 
condițiile să pri- 

o pensie, va trebui 
adresați unității la 
lucrat soțul în ve- 
întocmirii dosarului 
pensie de urmaș.

Ti-

al 
A-

lu- 
lo- 
in

dacă peri- 
în grupa o 
este de cel

■lll.uu™-
publicitate

VINZ ARI
• Vînd <*asă  Simeria-Veche.

Informații Deva, telefon 23550, 
familia Birceanu. (1053)

• Vînd apartament, parter.
Orăștie, str. Lenin, nr. t, 
Maniu. (c. 8)

• Vînd Dacia 1310. zero
km. Hunedoara, telefon 1672J, 
orele 18—21. (c. 14)
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Vizita oficială de prietenie a delegației | 
de partid și de stat a R.P.D. Coreene, condusă! 

de tovarășul Kim Ir Sen, în țara noastră î
DINEU

Tovarășul Nicolae 
Geaușescu. secretar rene- 
ral ai Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a 
Oferit, luni, un dineu în o- 
noarea tovarășului Kim Ir 
Sen, secretar general al 
Eomitetului Central al 
Partidului Muncii din Co
reea, președintele Republi
cii Populare Democrate Co
reene.

Au participat persoane 
Oficiale române și coreene.

OFICIAL
In timpul dineului, des- • 

fășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kim 
Ir Sen au rostit toasturi.

Urmărite cu viu interes 
și subliniate cu aplauze de 
cei prezenti la dineu, toas
turile au fost marcate. în 
mod solemn, după Înche
ierea kw. de intonarea im
nurilor de stat ale Repu
blicii Populare Democrate 
Coreene și Republicii So-

ÎNCEPEREA CONVORBIRILOR OFICIALE
(Urmare din pag. 1)

fii economice romăno-co
reene. porni ndu-se de la 
posibilitățile largi de care 
dispun economiile naționa
le ale celor două țări, de 
la prioritățile programelor 
lor de dezvoltare economi- 
co-socială, în acest sens, 
a fost exprimată dorința de 
a extinde, pe termen lung, 
cooperarea și specializarea 
în producție, de a spori și 
diversifica schimburile co
merciale. De asemenea, s-a 
convenit intensificarea le
găturilor pe tărîmul știin
ței, învățămîntului și în 
alte sfere de activitate.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Kim 
Ir Sen au stabilit ca mem
brii celor două delegații 
să examineze, în timpul

vizitei, căile și modalită
țile concrete privind am
plificarea. pe multiple pla
nuri. a colaborării și coo
perării româr.o-coreene. po
trivit orientărilor și înțe
legerilor stabilite la nivel 
înalt.

S-a considerat că dezvol
tarea susținută a relațiilor 
dintre România și R.P.D. 
Coreeană, pe temeiul de
plinei egalități, al stimei, 
respectului și avantajului 
reciproc, este în folosul și 
spre binele ambelor popoa
re, al progresului și pros
perității lor, al edificării 
noii orînduiri în cele două 
țări, al cauzei independen
ței, socialismului și păcii.

Convorbirile se desfășoa
ră într-o atmosferă de cal
dă prietenie, înțelegere și 
stimă reciprocă.

SOSIREA ÎN CAPITALĂ
(Urmare din pag. 1)

tenie, de înaltă stimă și 
prețuire ale poporului

României socialiste față de 
conducătorul poporului co
reean, deplina satisfacție cu 
care este așteptată noua

întîlnire dintre cei doi con
ducători de partid și de 
stat, încrederea că ea va 
constitui o nouă și impor
tantă contribuție la adîn- 
cirea și Întărirea relațiilor 
bilaterale, în avantajul am
belor țări și popoare, al 
cauzei generale a socialis
mului și păcii, a înțelege
rii și conlucrării între na
țiuni.

Ceremonia sosirii a avut 
Ioc la gara Bâneasa. care, 
in așteptarea înaltei solii a 
poporului coreean prieten, 
a fost Împodobită festiv.

Ora 9.15. In aplauzele și 
ovațiile a mii de locuitori 
ai Capitalei, trenul prezi
dențial a oprit la peron.

Tovarășul Nicolae 
Ceausescu a salutat cu cor
dialitate pe tovarășul Kim 
Ir Sen. cei doi conducători 
de partid și de stat și-au 
strîns miinile cu deosebi
tă căldură, s-au îmbrățișat.

Un grup de pionieri au 
înconjurat cu emoție și 
bucurie pe cei doi condu
cători de partid și de stat, 
oferindu-le buchete de 
flori.

Garda militară aliniată 
pe platoul din fața gării 
Bâneasa a prezentat ono
rul. Ceremonia sosirii a 
continuat cu prezentarea 
raportului comandantului 
gărzii de onoare.

S-au intonat imnurile de 
stat ale Republicii Populare 
Democrate Coreene și Re
publicii Socjaliste Româ
nia.

Tovarășii Nicolae I 
Ceaușescu și Kim Ir Sen ’ 
au trecut în revistă garda I 
de onoare.

Bucureștenii aflați în 1 
număr mare în această di- J 
mineață pe esplanada din > 
fața gării Băneasa au a- I 
plaudat cu însuflețire, au J 
ovaționat îndelung pentru | 
continua dezvoltare a prie- • 
teniei și colaborării roma- I 
no-coreene.

Tovarășii Nicolae I 
Ceausescu și Kim Ir Sen. J 
într-o mașină deschisă, es- I 
cor tată de motociclisti. »
s-au îndreptat spre reședin- | 
ța oficială rezervată înal- • 
tul ui oaspete. |

Ambianța caldă, sărbăto- « 
rească. simbol al prieteniei | 
trainice dintre popoarele • 
noastre. 1 bucuriei față de | 
această nouă întilnire la • 
nivel înalt româno-core- . 
eană. a fost prezentă pe | 
întregul traseu pe care l-a . 
străbătut coloana oficială. | 

La reședința rezervată . 
înaltului oaspete pe timpul | 
șederii sale în Capitală, to- ’ 
varășul Nicolae Ceaușescu I 
și tovarășul Kim Ir Sen . 
s-au întreținut într-o at- I 
mosferă cordială.

★ I
Trenul oficial cu care 1 

a călătorit secretarul ge- | 
neral al Comitetului Cen- J 
trai al Partidului Muncii I 
din Coreea, președintele J 
R.P.D. Coreene, tovarășul I 
Kim Ir Sen, venind din ' 
Bulgaria, a intrat pe teri- I 
toriul țării noastre, în ’ 
punctul de frontieră Giur- I 
giu. ;

ÎNTREPRINDEREA DE PRODUCȚIE 
INDUSTRIALĂ PENTRU CONSTRUCȚII 

CĂI FERATE DEVA
ÎNCADREAZĂ DE URGENȚĂ :

• strungari, categoriile 2-6
• strungari pentru Carusel și D.R.T., catego- 

rile 2-6
• frezori, categoriile 2-6
• rectificatori, categoriile 2-6.
Se asigură pentru titular și familie-permise

C.F.R. și abonament C.F.R. sub 60 km, de la 
locul de muncă la domiciliul titularului. (3)

jO^R^E lPJE rCdLWBl I 
i

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE POȘTĂ 
ȘI TELECOMUNICAȚII 
HUNEDOARA - DEVA

Atrage atenția întreprinderilor, instituțiilor, 
persoanelor particulare și în special deținătorilor 
de utilaje pentru săpat mecanizat (excavator, 
buldozer etc.), de a nu executa lucrări de săpă
turi cu caracter de construcții-montaj, întreținere 
sau alt gen, în zona drumurilor naționale, ju
dețene, în localități urbane și rurale, fără a so
licita avizul și asistența tehnică unității noastre.

în aceste zone sînt instalate în subteran mij
loace de telecomunicații în funcțiune, sub ten
siune, prezentînd pericol de electrocutare.

Deteriorarea instalațiilor și întreruperea tra
ficului constituie contravenții și se sancționează 
prin imputarea pagubelor produse, conform 
Codului penal, art. 219 și 232.

Toate lucrările ce afectează instalațiile de 
telecomunicații sînt reglementate prin Decretul 
nr. 49/1982, art. 11.

Știri din
O sarcină de primă im

portanță pentru economia 
R.P.D. Coreene este dezvol
tarea sectorului transpor
turilor de toate felurile — 
rutiere, feroviare, fluviale 
și maritime.

O lttcrare de proporții 
ample, ce avansează în ritm 
susținut, este construirea 
căii ferate ce traversează 
partea nordică a R.P.D. 
Coreene. Ea va asigura le- 
gătdea directă între regiu
nile de est și de vest ale 
țării, va permite punerea 
în valoare, la parametri 
superiori, a bogățiilor na
turale ale zonelor respecti
ve.

R.P.D, Coreeană
Paralel cu edificarea u- 

nor obiective industriale și 
agricole, construcția de lo
cuințe și obiective sociale 
în R.P.D. Coreeană cunoaș
te ritmuri înalte de dez
voltare. Celor 13 000 de o- 
biective economice, reali
zate în primii cinci ani ai 
actualului plan septenal. li 
s-au adăugat mii de apar
tamente. sute de școli, in
stituții de eultură și de o- 
crotire a sănătății, spații 
comerciale și de agrement. 
Numai în anul 1983 au 
fost terminate lucrările de 
construcție -a trei institute 
de învățămînt superior.

20 de ani de la constituirea 
„Grupului celor 77“

GENEVA 18 (Agerpres). 
—• Conferința Națiunilor 
Unite pentru Comerț și 
Dezvoltare — U.N.C.T,Â.D. 
— a marcat, printr-o șe
dință festivă, împlinirea a 
20 de ani de la constitui
rea „Grupului celor 77“, 
reunind țările în curs de 
dezvoltare. Au participat 
reprezentanți ai celor 150 
de țări membre ale 
U.N.C.T.A.D., secretarul ge
neral al organizației și re
prezentanți ai autorităților 
elvețiene.

în cadrul reuniunii a fost 
subliniată importanța acti
vității desfășurate de-a 
lungul celor 20 de ani de 
existență a „Grupului ce

lor 77“ în direcția promo
vării intereselor țărilor în 
curs de dezvoltare, a relan
sării dialogului Nord-Sud, 
a edificării unei noi ordini 
internaționale.

România, țară socialistă 
în Cui's de dezvoltare, 
membră a „Grupului celor 
77“ din anul 1976, a pro
movat cu consecvență ideea 
întăririi unității și solida
rității țărilor în curs de 
dezvoltare, formulînd, din 
inițiativa președinte
lui Nicolae Ceaușescu, pro
puneri concrete, prezentate 
la Conferința U.N.C.T.A.D.- 
VI, de la Belgrad, în anul 
1983, precum și în alte fo
ruri internaționale.

■ ROMA. - Primul mi
nistru oi Italiei, Bettino 
Craxi, a dispus constituirea 
unei comis» însărcinate cu 
asigurarea egalității in 
drepturi ți a șanselor ega
le in muncă pentru femei 
— transmite agenția Reu
ter. Potrivit unei declarații 
a premierului italian, comi
sia urmează să se ocupe 
de eliminarea discriminări
lor ți inegalităților care mai 
există. încă, intre femei ți 
bărbați in Italia.

■ COPENHAGA. - In a 
rașul Aarhus a avut loc o 
demonstrație a șomerilor 
danezi care a încheiat o 
serie de acțiuni reunite in 
cadrul unei ..săptâmîni de 
protest". Au fost organiza
te mitinguri ți adunări, in 
cursul cărora s-a cerut au
torităților adoptarea de mă
suri pentru ocuparea de-, 
plină a forței de muncă a 
țării.

Potrivit datelor statistice 
oficiale, în Danemarca e- 
xistă în prezent 280 000 șo
meri, ceea ce reprezintă 10 
la sută din totalul popu
lației apte de muncă.

H BEIRUT. — Primul mi
nistru al guvernului libanez 
de uniune națională, Ra
shid Karame, a subliniat 
necesitatea retragerii forțe

lor israeliene din întregul 
teritoriu al țării, pentru ca 
Libanul să se poată reface 
ef însuți. El o adăugat că 
guvernul libanez este gata 
să negocieze, prin inter
mediul unei medieri, retra
gerea forțelor israeliene din 
Liban — transmite agenția 
egipteană MEN.

■ TOKIO. - Majoritatea 
japonezilor, respectiv 70 la 
sută, se opun sporirii chel
tuielilor militare ale țării - 
relevă un sondaj efectuat 
de ziarul .Asahi Shimbun", 
k> shrșitul lunii trecute.

■ LONDRA. - Prețurile 
de vinzare cu amănuntul au 
crescut, in Marea Britanie, 
in mai, cu 0,4 la sută — 
a anunțat Ministerul brita
nic al Muncii. Această creș
tere se traduce intr-o rata 
anuală a inflației de 5,1 
la sută.

■ TOKIO. — O nouă co
loană a marșului național 
pentru pace a pornit din 
orașul Nago, din Insula 
Okinawa. La marș participă 
reprezentanți ai sindicate
lor și tuturor organizațiilor 
antirăzboinice din insulă. 
Pe traseu, participanții vor 
organiza mitinguri pentru 
pace și dezarmare.

La 23 iunie, coloana de 
luptători pentru pace va 
ajunge în centrul adminis
trativ al Okinawei, unde se 
va desfășura o demonstra
ție de masă împotriva ar
melor nucleare.
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COOPERATIVA „STREIUL" CĂLAN
cu sediul în Călan, str. Aurel Vlaicu nr. 2, 

telefon 30031,
ÎNCADREAZĂ DE URGENȚĂ :

• tehnician principal organizarea și norma
rea muncii

• mecanic de întreținere mașini de cusut și 
utilaje

• vînzător-gestionar pentru magazinul de i 
desfacere a produselor executate în ca- • 
drul cooperative! (calificare de vînzător > 
sau liceu economic).

Mai încadrează, pentru calificare pr+n i 
cursuri, absolvenți ai școlii generale :

• tîmplar la rindeluit - 2
• cizmar tălpuitor - 1
• fierar-betonist - 2
• tinichigiu industrial - 1
Retribuirea se va face conform Legii nr. 57/ 

1977 și Hotărîrii nr. 5 a UCECOM.
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