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ADUNĂRILE GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII
Cadru de puternică afirmare a democrației 

socialiste, a autoconducerii 
și autogestiunii muncitorești

în întreprinderile industria
le, de construcții, transpor
turi ți telecomunicații, în 
centralele industriale și in 
unitățile asimilate acestora, 
în institutele de cercetări și 
proiectări, în unitățile agri
cole, de comerț, turism, pres
tări de servicii, ca și în 
instituțiile social-culturale 
încep, de săptămîna viitoare, 
adunările generale ale oa
menilor muncii și ale repre
zentanților acestora, 
muri instituționalizate 
democrației 
liste, cadru 
afirmare a 
muncitorești 
nil economico-financiare, de 
manifestare plenară a parti
cipării maselor la conducerea 
activității economice și so
ciale - adunările generale 
ale oamenilor muncii vot 
analiza, pe bază de bilanț,

Foru- 
ale 

noastre socia- 
de puternică 

autoconducerii 
și autogestiu-

rezultatele obținute in anul 
1983 și modul în care au 
fost îndeplinite prevederile 
din bugetul de venituri ți 
cheltuieli, vor dezbate și 
adopta măsurile corespunză
toare în vederea realizării in 
cele mai bune condiții a 
sarcinilor șl angajamentelor 
asumate in întrecerea socia
listă pe anul 1984. Va tre
bui analizată cu exigență ți 
responsabilitate activitatea 
consiliilor oamenilor muncii 
privind conducerea și orga
nizarea producției, 
rea colectivelor — 
tul indicațiilor date de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la 
plenara C. C. al P.C.R. din 
luna noiembrie 1983, cu alte 
prilejuri — pentru îndeplini
rea exemplară a sarcinilor 
de plan, înfăptuirea neabă
tută a obiectivelor Con
gresului al Xll-lea șl Confe-

mobiliza- 
în spiri-

rinței Naționale ale parti
dului.

Atît materialele ce vor fi 
prezentate, cit și dezbaterile 
trebuie să accentueze în mod 
deosebit asupra realizării 

' planului fizic, în structura 
sortimentală stabilită — cu 
referiri concrete, directe a 
producția destinată exportu
lui —, a creșterii productivi
tății muncii și îmbunătățirii 
calității produselor, a spori
rii eficienței economice in 
toate unitățile.

Raportîndu-ne la structura 
producției industriale hune- 
dorene ți la sarcinile deo
sebit de mobilizatoare din 
acest an, atît în domeniul

ÎN ZIARUL DE AZI :

1984 an de producții
■ RITMURI HUNEDO- 

RENE
Din cuprins :

record în agricultura

Solemnitatea sărbătoririi
tovarășei Elena Ceaușescu cu ocazia 

aniversării zilei de naștere și a
îndelungatei sale activități revoluționare

Tovarășa academician 
doctor inginer Elena 
Ceaușescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Ro
mân, prim viceprim-mi nis
tru al Guvernului Republi
cii Socialiste România, 
președintele Consiliului Na
țional pentru Știință și 
Tehnologie, a fost sărbăto
rită, cu ocazia zilei de 
naștere și a îndelungatei 
sale activități revoluționa
re, în cadrul unei solem
nități care a avut loc sîm- 
bătă, 7 ianuarie, în Stațiu
nea Predeal.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste

România, au participat to
varășul Constantin Dăscă- 
lescu, alți tovarăși din con
ducerea de partid și de 
stat.

Tovarășei Elena Ceaușescu 
i-a fost înmînată în acest 
cadru festiv Scrisoarea 
Comitetului Politic Execu
tiv al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân, a Consiliului de Stat 
și Guvernului Republicii 
Socialiste România de că
tre tovarășul Constantin 
Dăscălescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim- 
ministru al guvernului.

Solemnitatea a consti
tuit o grăitoare dovadă a 
înaltei prețuiri pe care 
partidul, întregul nostru 
popor o acordă activității

multilaterale, pline de ab
negație, de patoe revoluțio
nar desfășurată de tovară
șa Elena Ceaușescu. mili
tant de frunte al partidu
lui, strălucit om de știin
ță, savant de renume mon
dial. într-o atmosferă vi
brantă, a fost omagiată ac
tivitatea neobosită, deose
bit de bogată pe care to
varășa Elena Ceaușescu o 
consacră, cu înaltă compe
tență și profund spirit re
voluționar, cu nestrămuta
tă convingere comunistă, 
înfăptuirii înaltelor aspira
ții de progres, bunăstare, 
libertate și independență 
ale națiunii noastre, cau
zei socialismului și păcii.

Solemnitatea a pus cu

(Continuare in pag. a 4-a)

SCRISOAREA
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,

a Consiliului de Stat și Guvernului 
Republicii Socialiste România,

Cu 
al

adresată tovarășei
prilejul aniversării zilei de naștere 
îndelungatei dumneavoastre acti- 

revoluționare, ne este deosebit de

Elena Ceaușescu

Mecanizatorii hunedoreni pregătesc 
cu minuțiozitate tractoarele 

și mașinile agricole

Lecturi 
liști — 
Cartea 
ecranul 
Lauri 
Versuri

și prive- 
Vatra
• scena •

■ Un conflict artificial, 
„alimentat" cu super
ficialitate

Colectivul de muncă al 
Stațiunii pentru mecani
zarea agriculturii din Hu
nedoara este puternic mo
bilizat în activitatea de 
mare însemnătate a acestei 
perioade — efectuarea re
parațiilor și reviziilor teh
nice la tractoare și cele
lalte mașini ce lucrează 
pe ogoare. în perioada 
1 decembrie 1983 — 20 fe
bruarie 1984 mecanicii și 
mecanizatorii unității au 
datoria să pună la punct 
51 tractoare, 61 pluguri, 78 
grape cu colți, stelate și 
cu disc, 37 semănători, 26 
remorci,’ precum și nume
roase alte tipuri de agre
gate ce slujesc la efectuarea 
lucrărilor agricole. Gheor- 
ghe Viță, directorul stațiu
nii, ne spunea :

— în cuvîntarea rostită 
la Consfătuirea de lucru 
pe probleme de agricultură 
din 7—9 decembrie anul 
trecut, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, ne-a 
cerut să muncim în așa fel 
incit să realizăm în 1984 
producții agricole record. 
Acestui obiectiv îi sînt în
chinate eforturile colecti
vului nostru în această pe
rioadă, știut fiind că de 
buna funcționare a trac
toarelor și mașinilor agri
cole depind rezultatele ce 
se obțin pe ogoare.

Reviziile și reparațiile au
■ fost organizate la S.M.A. 

Hunedoara în așa fel îneît

și, în același 
ridice la un 

calitativ. în 
accentul s-a

■ 24 de ore pe glob
■ Concurs de creație 

dramatică

și 
vități 
plăcut să vă adresăm, în numele Comi
tetului Politic Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, 
ai Consiliului d<T Stat și Guvernului Re
publicii Socialiste România, cele mai 
profunde sentimente de prețuire și stimă, 
călduroase felicitări și urări de viață în
delungată, multă sănătate și fericire.

Folosim acest moment aniversar pen
tru a vă exprima inalta apreciere pe care 
partidul și poporul nostru o dau bogatei 
și neobositei dumneavoastre activități, spi
ritului profund revoluționar și înaltei com
petențe cu care acționați — ca membru 
al Comitetului Politic Executiv, ca prim 
viceprim-ministru al guvernului și ca 
președinte al Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie ■— pentru înfăptui
rea politicii interne și externe a partidu
lui și statului nostru, a mărețelor obiec
tive ale Programului partidului de con
struire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României spre 
comunism.

Este, de asemenea, un fericit prilej

pentru noi să subliniem că sărbătorirea, 
in acest an, a zilei dumneavoastră de naș
tere — anul celei de-a 40-a aniversări a 
revoluției de eliberare socială și naționa
lă, antifascistă și antiimperiaiistă, și a 
celui de-al XIII-lea Congres al partidului 
— coincide cu aniversarea a peste 45 de 
ani de luptă revoluționară, pe care ați 
desfășurat-o cu profund devotament pen
tru cauza clasei muncitoare, a poporului 
român, pentru înfăptuirea nobilelor idea
luri ale dreptății sociale, ale socialismu
lui și comunismului.

Intrind, încă din anii tinereții, în rîn- 
durile clasei muncitoare — a cărei fiică 
devotată sinteți — ați luat parte, ca tî- 
nără utecistă și ca activistă neînfricată a 
gloriosului nostru partid comunist, la ma
rile bătălii purtate de masele largi de oa
meni ai muncii împotriva nedreptei orîn- 
duiri burghezo-moșierești, împotriva ex
ploatării și asupririi poporului român, a 
fascismului și războiului, pentru construi
rea unei 
năstării. 
cit și în

societăți noi, a dreptății și bu- 
Atît în anii grei ai ilegalității, 
perioada de adinei transformări

(Continuare în pag. a 4-a)să se încadreze în terme
nele stabilite 
timp, să se 
înalt nivel 
mod firesc,
pus și se pune pe repa
rarea tractoarelor. La a- 
această activitate au fost 
mobilizați cei mai buni 
meseriași și mecanizatori ai 
atelierului central din Hu
nedoara și ai secțiilor și 
formațiilor din 
vele agricole de 
iar munca este 
tă de oameni 
calificare, cum ar fi maiștrii 
Vasile Mornea, Iosif Cris- 
tea, Simion Moraru, Traian 
Țibea, Vasile Cișlaru, Vic
tor Adam și alții. în ca
drul fiecărei formații oa
menii au fost specializați 
pe operații și repere, în 
funcție de pregătirea și 
priceperea fiecăruia, fapt 
ce asigură efectuarea unor 
lucrări de bun nivel ca
litativ șl, totodată, permite 
un control riguros asupra 
modului cum se muncește, 
eliminarea erorilor tehni
ce. După ce se încheie 
reparația unui tractor, o 
comisie alcătuită la nivel 
de S.M.A. face o verifi
care atentă a utilajului, 
după care se întocmește 
procesul-verbal de recep
ție.

coopera ti- 
producție, 
coordona- 
cu înaltă

TRAIAN BONDOR

(Continuare în pag. a 3-a)

I. C. Oriștie — secția potiuretan. Tînăra operatoare 
Angela Cătineanu lucrează la o mașină de confecționat bord 
pentru autoturismul ARO-IO.

Ritm și calitate In realizarea
investițiilor

Demaraj bun pe șantierele 
construcțiilor de locuințe din Deva

J, S, M), iar la altele (R și 
P) sîntem pregătiți pentru 
atacarea lucrărilor de în
dată ce ni se vor elibera 
amplasamentele. Bine stăm 
cu lucrările, la blocul 54 
din cartierul Gojdu, unde 
din a treia decadă a lunii 
iahuarie vom începe mon
tarea prefabricatelor. Sîn
tem pregătiți să atacăm 
lucrările și la blocul 55 
din aceeași zonă, dar, din 
păcate, beneficiarul nu a 
reușit încă să ne elibereze 
complet amplasamentul.

Un alt obiectiv impor
tant pe care trebuie să-l 
predăm în acest an este 
noul spital cu policlinică 
din Deva. După stalul în 
care se află la ora ac
tuală lucrările în mod si
gur îl vom preda la ter-

• ■

~~ ~ 9

Constructorii de locuin
țe din Deva au demarat 
în forță în noul an, fiind 
hotărîți- — releva Petrișor 
Kafka, inginerul șef al 
șantierului I — ca acum, 
după ce au încheiat anul 
1983 cu rezultate bune în 
muncă (depășirea sarcinilor 
fizice cu 6 apartamente, a 
producției nete cu 8 la 
sută și a productivității 
muncii cu 2 la sută), să 
profite din plin de vremea 
relativ călduroasă din a- 
ceastă perioadă.

— Ca urmare — subli
nia interlocutorul — ac
ționăm la majoritatea 
obiectivelor cuprinse în 
planul acestui an, îndeo
sebi la cele cu termene de 
predare mai apropiate. 
Atenție mare acordăm vii
toarelor blocuri de pe 
bulevardul Decebal, aflate 
în diferite stadii de con
strucție, unele (blocurile

MIRCEA LEPADATU

(Continuare in pag. a 3*a|
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Vatra
Cind e animată de un 

mere om de artă sau cultu
ră, cind are șansa unor 
colaboratori de talent și de 
prestigiu, o revistă poate 
marca un moment de lumi
noasă referinfă in istoria 
spirituală a unui popor. 
Exemplele se află la In- 
demina oricui. Să ne amin
tim doar de „Dacia litera
ră" cu Kogăln'iceanu, de 
„Corvorbiri literare" cu Ti- 
tu Maiorescu, de „Contem
poranul" cu loan Nădejde, 
de „Literatorul" eu Mace- 
donski, de „Semănătorul" 
cu Sadov ea nu șl lorga, de 
„Viața Românească" cu 
Stere și Ibrăilearru, evoca
rea putindu-se prelungi 
pină in zilele noastre. Din 
aceeași constelație face 
parte și „Vatra", de la 
apariția căreia se impli- 
nesc in acest ianuarie nouă 
decenii. Revista apărea la 
București din inițiativa și 
sub conducerea a trei per
sonalități ilustre încă de pe 
atunci, intrate apoi în 
Pantheonul clasicismului 
românesc : Coșbuc, Slavici, 
Caragiale. Promovind o li
teratură angajată, mani- 
testind interes pentru cau
za țărănimii, revista - cum 
se sugera și prin titlu -

iți însușea in mod progra
matic ideile de naționalita
te ți tradiție, fără să ră- 
mină insă refractară ia va
lorile literaturii universale. 
Au colaborat in paginile ei 
scriitori de sedmă ai timpu
lui, din toate provinciile 
vechii Dacii — I. Russu- 
Siria nu. Virgil Orrițlu, Sextil 
Pușcariu, N. lorga, G. Mur- 
nu, P. Duffu, S. FI. Ma
rian și mulți alții — ți au

^PRIVELIȘTI
văzut aici pentru prima oa
ră lumina tiparului opere 
care aparțin azi patrimoniu
lui nostru clasic, precum 
romanul Mara de Slavici 
sau poedl ca Noi vrem 
pămint. lama pe uliță. In 
opressores de G. Coșbuc 
Deși nu a apărut decit 
pină in 1896, faptul că s-a 
ivit in atmosfera postemi
nesciană, de aparentă a- 
calmie creatoare, a confe
rit revistei meritul de a fi 
revigorat climatul literar, 
resuscitind realitatea uni
tății spirituale a tuturor 
românilor și pregătind ideo
logic apariția poporanis
mului și semănătorismului.

Din 1971 apare, de data 
aceasta la Tirgu Mureș, o

nouă serie a revistei „Va- 
tra". Din amănuntul că pe 
frontispiciul ei figurează 
ca directori-iondaton G. 
Coșbuc I. Slavici ți L L 
Caragiale, se poate dedu
ce că ea iți propune să 
continue, la nivelul spiritua
lității noastre de azi, tradi
ția ..senei clasice*. Ambi
ție pe deplin realizată. A- 
fkrtâ pină in toamna tre
cută sub veghea plină de 
dăruire ți competență a 
regretatului poet, prozator, 
dramaturg și eseist Romu
lus Guga, „Vatra" a reușit 
mcă de ia pr.mete numere 
să depășească p-esjpusul 
handicap al „provinciei", 
de care se face uneori 
otita caz. și să se afirme 
ca o publicație de aleasă 
fi constantă ținută artisti
că ți intelectuală. Ținută'pe 
care ar putea-o rivni ți une
le reviste bucureștene. „Va
tra" este și azi, ca in 
1894, o revistă in paginile 
căreia semnează scriitori de 
prim-plan din intreaga țară. 
E o revistă a țării, o pu
blicație scrisă cu talent și 
nerv, bogată in idei, ge
neroasă in izbind artistice, 
li dorim ca sărbătorirea 
centenarului s-o afle au
reolată cel puțin de ace
lași prestigiu de care se 
bucură azi.

RADU CIOBANU

£a Șetea-n, cuibul 
puilai de fai

Ținut încoronând istorii 
din slava ta spre-a tuturor 
blestemă codrii roata Horii 
smulsă din trunchiurile lor.

La Țebea sub gorun răsună 
cornul vitejilor vestit 
dar chipul Horii nu se-nchină 
în dor de țară ne-mplinit.

Că trece Iancu vîjiind 
pe cai prin linii de păduri 
imperii mari cutremurând 
în cer cu-albastrele securi.

Slăvite zări purtăm acum pe mii ni 
dintr-un hotar spre-un alt hotar 
doar vulturii rotesc pe culmi 
la Țebea-n cuibul puilor de jar.

AUGUSTIN JUSTIN

J.udeHut
Lăsați cuvintele să zboare 
în rînd cu hulubii 
să ue urmăm gindul 
rostindu-ne vrerea 
să se știe-n lume 
că nu renunțăm 
ia ziua de miine.
Pămintul e-a vieții 
viața e a noastră 
și pentru acestea 
nu există preț 
să dăm frîu liber vocii 
întărind cuvîntul 
pentru care nu-i 
nici lacăt nici-cheie 
ecoul plutească 
de la răsărit 
pînă la apus 
îmbrăcînd planeta 
într-al păcii voal 
prin cuvîntul nostru 
fierbinte și clar.

LUIZA LANDT
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Trei premii I pe țară 
și tot atitea titluri de i 
laureat au încununat cele ; 
trei lucrări de artă plasti- ț 
că („Mireasă din Oaș", 
„Joc de pe Valea Mure
șului", „Muncitor la căile 
ferate"), prezentate de 
Nora Hruban, din Ilia, in 
ediția recent încheiată a 
Festivalului național „Cin- 
tarea României". Privindu-I 
lucrările simți cu toată 
ființa că Nora Hruban este 
o poetă născută pentru a 
modela lutul, născută pen
tru arta plastică. O artă 
unicat în care lutul — 
după o adincă meditație

ț
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Ana Șoit:

„Risipa"
O eventuală clasificare 

cronologică ar putea alinia 
pe poeta Ana Șoit gene
rației de la 1960“ : iubirea 
de cuvînt și gestul ludic, 
minus ret^fica manieristă 
o leagă de Mihai Beniuc ; 
nostalgia „mumelor", do
rul după puritatea origini
lor, minus ordonarea ex
presiei o apropie de A- 
drian Păunescu ; pământul 
patriei ca prezență-absență, 
ca metaforă, amintește de 
Radu Boureanu. Pe deplin 
formată se prezintă și cu 
acest ultim volum Risipa, 
in care distingem două 
preocupări constante. Mai 
întîi avem obsesiva reve
nire la discutarea statu
tului de poet și, apoi, re
marcăm o susținută bătă
lie de imblinzire a cuvân
tului. Primul aspect, pre
zentat cel mai adesea prin 
relația poet-poezie, e văzut 
intr-un raport mai puțin 
obișnuit. Poezia naște 
poetul, ea îl alege pe 
acela care o va rosti. 
„Adun crîmpeie dezmem
brate / Să-ncheg ceva, o 
columnă, un trunchi / Și 
mă trezesc cu ceruri răs
turnate / La rădăcina ierbii, 
în genunchi" („Risipa"). 
Ciclurile se structurează în 
jurul a 4—5 motive fun
damentale, privind dragos
tea de patrie și iubirea. 
Filtrată, emoția patriotică 
se transmite în metafore 
cu mal multă grijă pentru 
limbaj decît în volumul 
„Planeta albastră". „Tran
silvanie, pămint al leagă
nului doinit/ Al dorului 
din doruri neîntrerupte / 
Eroii mei de vil pe roți 
s-au răstignit,/ Amesteca

tă-! țărna cu oasele lor 
rupte" („Pămint nemurit"). 
Remarcăm „La marginea lu
mii", „Eu totdeauna mi-am 
iubit pămintul", „Un cîn- 
tec-șoaptă", „închinare" și 
„Pe țărmul dintre lumi" 
— poeme cu metafore 
demne de reținut

Mai întâlnim in volum și 
câteva poeme — semn de 
diversificare tematică și de 
refxecții adinei asupra 
poeziei. „Minerul și soa
rele", „Fin tini stelare", 
„Femeie", „Sărutul", „Ca 
frunza", „Bătrânul vis", 
„Plinul" — «nt poeme 
care sintetizează o altă 
experiență, interesante me
ditații despre destin, timp 
și devenire — de unde și 
o lărgire a sferei de in
teres pentru poezia Anei 
Șoit

Deși pândită uneori de 
tentația imitației manieris
te (repetiții, reluări, va
riante), universul poetic al 
Anei Șoit se va deschide, 
poate, către poemul poli
tic, scris cu „gura pe 
țară". Pină atunci, Ana 
Șoit rămâne poetul uimit 
de taina și lumina origi
nilor.

DUMITRU DEM IONAȘCU

Yeti, omul 
zăpezilor

Numele lui Frank Kra
mer (deși nici pe departe 
nu este ceea ce se cheamă 
un mare regizor) nu este 
necunoscut publicului de 
cinema. „Comisarul X" și 
„Trei pantere albastre" au 
fost succese categorice. 
Nu ne-ndoim nici o clipă 
că și „Yeti, omul zăpezi
lor" (turnat în 1977) va 
avea aceeași soartă, din 
moment ce însuși titlul

este mai mult decit ind- 
tant: alături de Nessie, 
Yeti face parte din cate
goria celor mai simpatici 
monștri ai secolului. Și, 
în treacăt fie spus, cam tot 
atîtea argumente „științifi
ce" atestă existența lui 
cam cite susțin că-n lacul 
de la Loch-Ness ar exista 
o momîie șerpuitoare. Toc
mai de aceea, cu Yeti, 
uriașul om al zăpezilor, se 
poate face orice. Cum e 
scenariul 7 Plin de incon
secvență în logică, cusut 
nu cu ață albă, ci cu 
frînghia, să țină. Și la 
nivelul minimei rezistențe 
ține, deoarece Kramer 
scoate la mezat tot ce 
poate fura văzui spectato- 
ru.ui ; piesajul etern hi
bernal de pe coasta de 
nord a -Canadei, descoperi
rea senzațională a lui 
Yeti intr-un ghețar topit, 
plasarea blajinului preisto
ric (blajin, pînă la un 
punct) în viitoarea societă
ții de consum, urmăriri in 
depozitul uzinelor Gene
rai Motors etc.

în orice caz, nu s-ar 
putea spune că filmul ar fi 
sărac în acțiune. Dimpo
trivă, asistăm la o mare 
aglomerare de fapte. Ceea 
ce merită oarecare atenție 
este că, în cîteva secven
țe, se surprinde mecanis
mul monstruos al campa
niei de reclamă capitalis
tă. în rest, timpul de 
proiecție este afectat unui 
spectacol vizual supradi
mensionat, care nu pătrun
de dincolo de pragul simțu
lui vizual. Imaginea lui 
Sandro Mancori este ac
ceptabilă, pe alocuri chiar 
frumoasă. Dintre inter- 
preții complet necunoscuți 
doar Tony Kendall se re
marcă, deoarece — știind 
meserie — e net superior 
celorlalți. Era să uităm : 
în cele din urmă Yeti 
pleacă în Himalaya. Kra
mer — nutrind cine știe 
ce planuri...

AL COVACI

Dt-wt-br-i-c’ pt u-rntrLilOa>^-cu.-i-f€zireL-tâdetî-tti’cat^

ciL~bgu-,h<e-lMt-dni.at‘-bonpna-ttutăi ltKU-rtce*i.iS4i

h-fliMss^QMcn-sâaiti uctxt-xuttKeu.. Sa-ț'a-pi

ta-Hicriiâ aia î'n.inc-Hul Miu..

O, cît de mîndri creștem din numele tău, țară, 
Autocuprinzătorul generic de eroi 1
Cu flacăra speranței martiri îl pronunțară, 
în marmura izbânzii îl dăltuirăm noi.

Incandescența-naltă a celor trei cuvinte 
Iluminează timpul departe-n viitor, 
Culori esențiale se-ngeamănă fierbinte, 
Miracolele stemei răsar din miezul lor.

Purtăm o sârbătoare-n Decembrie pe umeri, 
O arcuire zveltă de tînăr curcubeu;
Inelele din arbori pe anii tăi le numeri 
S_ ți afli vlrsta-nscrisă aici în imnul meu.

Poșta redacției
David Rusu — Deva: 

La cele spuse data trecu
tă adaug încă un pericoli 
acela al cantabilității ver
sorilor. Purtat de un vâr
tej al son urilor frumoase, 
geocnetrizate, vă apropiați 
uneori de eminescianul 
vers: „Ce din coadă au 
să sune". De astă dată, 
exigența este absolut ne- 
cew.ă-

George Albulescu — Pe
troșani : Un noian de neo
logisme și un delir verbal 
ardent vă cantonează in 
zona acelui „modernism" 
cu orice preț.

Gabriela' Manolache -r 
Hunedoara : Versuri șco- 
lă ești. de album.

TWER1U DĂiONI

poetică și patriotică a ar- \ 
listei — devine personaj, 
surprinzindu-te prin tră
săturile psihologice. Chipul 
emană' căldură, o căldu
ră izvorită din frumuseți 
lăuntrice, dinamismul miș
cării se relevă de sub ves
timentația realizată cu fi
nețe artizanală inegala
bilă. Dantelăria, cusături
le veșmlntului popular sini 
compoziții impresionante, 
realizate in 
porționare 
estetică de 
și-a definit 
tea.

— Ce a însemnat anul ț 
1983 pentru dumneavoas- l 
tră, stimată Nora Hru- 1 
ban ? 1

— Pentru mine ? A in- ț 
semnat totul. Un suflet l 
care a înflorit, o bucurie 1 
extraordinară. Poate nici 1 
nu visam să. ajung la im- ( 
plinirile anului 1983, Deși i 
om muncit foarte mult, J 
poate chiar 12-13 ani, ț 
fără grabă. Mă gindeam, l 
insă, că, muncind cu < 
dăruire, cu plăcere, va j 
veni o zi... Am învățat ț 
în această perioadă să 1 
mă apropii de natură, de î 
tot ce există In jurul J 
meu. Și tot ceea ce fac, i 
fac pentru semenii mei. ț 
Chiar dacă ar fi pentru 
o singură clipă de feri
cire, pentru un zimbet. 
E mult să știu că pot 
contribui și eu cu ceva . 
la împlinirile din jurul 
meu.

lut cu pro- 
armonică și 
un artist ce 

personalita-

I*
i

LUCIA LICIU ț

BUCUREȘT 
tualitatea în 
★ Radiojurns 
presei ; ★ Du 
rutieră ; 8,00 
mul satelor ; 
duminic^L^ 

nai; l^JTrcl 
zică ușoară 
viziunii ; 1S,3 
zinul femeiloi 
veselă; 15,00 1 
lor; 16,00 Bulj 
16,05 Al man aii 
Concert de ! 
17,90 Pagini vt 
rete ; 17,30
dorice ; 18,00 
Știri ; 18,05 |
18,30 Muzicotec
20.00 Radiojuri 
hanul vagcliei 
neul mcWdiilo
semnări j 22,00
28,10 Panora
23,20 Muzică
23,00 Buletin ti 
“"5,90 Non st<

DEVA; At(
(Patrja); Yeti, 
zilor (Arta) ; 
RA : Departe
* Albinuța P 
vis (J^icâra) u

ivi: 
Cîineie (Cor
PETROȘANI: 
frulul (Unirea
rul Hooper (7 
Camionul de
(Paringul); LI 
la munte și la 
tural); VULCZ 
mul la plimba 
rul); LONEA 
Costinești (Mir 
NOASA : Imig; 
zilia (Muncitoi 
CÂNI: întoarc 
(Retezatul); 
petic de (S 
GURABrfRzA : 
te și lasă 
ORAștie : 
curcubeu (Pat^ 
(Flacăra); GE 
Mult mai de 
rea (Casa de c 
TEG : B. D.
(Dacia); BRAZI 
Mahmudia; CA 
da spartă (Cas 
ră) ; S I M E 1 
torul și sălbatj 
șui);. ILIA: Es] 
mina); GHEI 
pasta (Minerul

gVREM
Timpul prot 

azi, 8 ianuarie 
mea va fi rek 
cerul schimbi 
vor cădea nir 
Vin tul va su 
din sectorul n 
peraturile mii 
cuprinse intre 
minus 1 grad, 
xime între mir. 
3 grade. Local 
duce ceață, < 
de chiciură.

La munte, v 
rece, cu ’ cerul
noros.noros. Vor ci 
temporare, 
moderat,
locale și tempi
60 km/h, visco
(Meteorolog d
Lu Proncenco).
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ide minute; 
I ★ Revista 
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130 Magazin 
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114,00 Unda 
lubui arte- 
n de știri; 
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;le din ope- 
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21
21

Tur- 
Con-

de dans ;
știri ; 23,30
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Radiojurnal; 
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[e Tipperary 
Eodern) ; El- 
disterelj 
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structorui) ;
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cursă lungă 
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.N : Jandar-
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: Melodii la 
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'anți în Bra- 
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area din iad
BRAD : Un

Cin^lubeș- 
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Ha); Jucăria 
DAGIU-BA1: 
preț e iubi- 
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ia de cultu-
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capada (Lu
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EAM

►abil pentru 
î 1984: Vre- 
itiv rece, cu 
itor. Local 
isori slabe, 
fia moderat 
ordic. Tem- 
jime vor fi 
► minus 6 și 
iar cele ma- 
ius 2 și plus 

se va pro- 
3U depunere

remea va fi 
mai mult 

idea ninsori 
va sufla 

ffijensificări 
|>rare de 40— 
foind zăpada, 
le serviciu :

ADUNĂRILE GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII 
Cadru de puternică afirmare a democrației 

socialiste, a autoconducerii 
și autogestiunii muncitorești

(Urmare din pag. 1)

materiilor prime și resurselor 
energetice, cit și în meta
lurgie, chimie, în investiții și 
în activitatea de export - în 
condițiile agravării continue 
a crizei economice pe plan 
mondial —, să subliniem, în 
continuare, cîteva din ele
mentele esențiale ce trebuie 
dezbătute cu prioritate în 
cadrul adunărilor generale 
ale oamenilor muncii.

Min-erii din Valea Jiului 
să insiste pe realizarea rit
mică a producției de cărbu
ne, pe îmbunătățirea calită
ții acestuia și expedierea sa 
operativă către termocen
tralele de la Mintia și Pa- 
coșeni și spre cocseriile din 
Hunedoara și Călan. în acest 
scop trebuie accelerat pro
cesul de mecanizare a lu
crărilor miniere, îmbunătă
țită organizarea muncii și 
disciplina de producție, spo
rită exigența pentru calitate 
în preparații.

La rîndul lor, energeticie- 
nii să acționeze pentru men
ținerea în funcțiune la para
metri maximi ai agregatelor 
și instalațiilor, să efectueze 
ia timp și de cea mai bună 
calitate reparațiile, îndeosebi 
la agregatele din sistemul 
de preparare . a prafului 
de cărbune, dar și la cele
lalte, să diminueze cit mai 
mult posibil consumurile 
proprii tehnologice de ener
gie electrică.

Celelalte colective mi
niere din județ, din sectorul 
minereurilor — de la Barza, 
Teliuc și Ghelari, de la De
va, Certej și Muncel, de la 
Boița-Hațeg - să crească 
nelimitat cantitățile de re-

surse minerale utile, de care 
țara are mare nevoie, dimi- 
nuînd astfel importurile de 
materii prime, efortul valu
tar al statului.

Sarcini importante le re
vin siderurgiștilor de la Hu
nedoara și Călan, în prin
cipal privind ridicarea indi
cilor calitativi ai metalului 
și creșterea ponderii produ
selor siderurgice la export, 
în paralel cu diminuarea 
continuă a consumurilor de 
materii prime, materiale, 
combustibil și energie in 
acest domeniu și în aceste 
direcții trebuie orientate mai 
dinamic preocupările cerce
tării tehnico-științifice, ale tu
turor specialiștilor, promovind 
curajos și responsabil pro
gresul tehnic, cele mai îna
intate metode și tehnologii 
de lucru.

Unitățile 
mașini, de 
siderurgice, 
ducătoare 
construcții,
de prelucrare 
să dea maximă 
lizării ritmice a 
zic, sortimental 
exemplare a
față de partenerii interni 
și externi, să nu facă nici 
un rabat de la calitatea 
produselor, să urmărească în
cadrarea riguroasă 
sumuri.

Asemenea sarcini 
recții de acțiune 
să abordeze și 
muncii din industriile chi
mică și ușoară, din cele
lalte sectoare economice ale 
județului. Pretutindeni să 
fie dezbătute problemele 
creșterii productivității mun-- 
cii, îmbunătățirii calității

constructoare de 
utilaje miniere și 
ca zși cele pro- 
de materiale de 

cele forestiere și 
a lemnului 

atenție rea- 
planului fi
ți onorării 

contractelo'

in con-

și di- 
trebuie 

oamenii

produselor și reducerii con
sumurilor, în spiritul pro- 
gramelor adoptate in luna 
noiembrie a anului trecut, 
al indicațiilor date de se
cretarul general ol porti- 
dului, tovarășul Nlcoiae 
Ceaușescu.

In activitatea de investiții 
și construcții-montaj să se 
accentueze pe respecta rea 
graficelor de execuție și 
punerea la timp in funcțiu
ne a tuturor obiectivelor - 
în primul rind a celor in
dustriale, agrozootehnice și 
a locuințelor —, pe îmbu
nătățirea disciplinei i 
folosirea rațională a 
riaielor și -creșterea 
ții lucrărilor.

Oamenii muncii din 
porturi să insiste asupra op
timizării și eficienței trans
porturilor, cei din cercetare 
și proiectare să-și orienteze 
preocupările spre adoptarea 
celor mai bune soluții, me
tode, tehnologii care să răs
pundă actualelor exigențe de 
calitate, productivitate și efi
ciență, lucrătorii din comerț, 
turism, prestările de servicii 
să militeze permanent pen- 
t’u îmbunătățirea calității 
p'estctiilor și □ disciplinei 
muncii, pentru întronarea 
unei atitudini civilizate în 
relațiile cu publicul.

In ansamblul lor, adunări
le generale ale oamenilor 
muncii trebuie să-și pună 
deplin în evidență rolul și 
atribuțiile ce le revin, să 
ofere cadrul afirmării ple
nare a democrației și auto- 
conducerii 
participării nemijlocite a ma
selor la conducerea vieții 
economico-sociale, la progre
sul patriei socialiste.

Potrivit prevederilor De
cretului Consiliului de Stat 
nr. 11982, In fiecare an, 
la începutul lunii febru
arie, în întreaga țară se 
va desfășura recensămân
tul animalelor domestice. 
Această acțiune de interes 
național prezintă o deose
bită însemnătate pentru 
fundamentarea planului de 
dezvoltare a sectorului zoo
tehnic și a programelor de 
autoaprovlzionare terito
rială.

La începutul
lunii februarie a.c.

Recensamîntul 
animalelor 
domestice

Un conflict artificial.
„alimentat"

cu superficialitate

muncii, 
mate- 

calită-

trons-

muncitorești, al

Demaraj bun pe șantierele 
construcțiilor de locuințe din Deva

(Urmare din pag. 1)

în luna august, 
nostru mai are 
an de ridicat 
blocuri de lo-

men, adică 
Colectivul 
în acest 
mai multe 
cuințe în Valea Jiului, pre
cum și noul hotel cu 200 
de locuri din centrul civic 
al municipiului Petroșani. 
Lucrările sînt atacate la 
trei blocuri din Uricani 
(36, 27, 28) și la hotel, 
unde se lucrează deja la 
fundații.

După cele relatate de 
inginerul Kafka, am trecut 
pe la cîteva puncte de lu
cru pentru a vedea sta
diile de execuție „pe 
viu“, 
cește la fiecare

Blocul „J“, cu 
tamente, aflat la 
ția 
cu 
în 
de 
scări se execută finisajele 
Interioare, iar la celelalte 
două se ridică structura de 
rezistență și pereții ex
teriori. Am găsit numeroa
se formații concentrate aici 
și am remarcat că fiecare 
om își făcea conștiincios 
datoria. Erau formațiile de 
zidari, mozaicari, zugravi, 
tîmplari, montori prefabri
cate și dulgheri-montori, 
conduse de Alexandru 
Marcu, Szabo Sigismund, 
Petru Ardeleanu, loan Pîr- 
vu, Dumitru Tiron, Mihai 
Moldovan, Nlcoiae Dumi
tru, Constantin Manițiu și 
loan Preg. în mijiocuî lor, 
coordoriînd lucrările, se 
afla maistrul principal Șl- 
mon Ladislau, care ne-a 
asigurat că are toate con-

de execuție 
cine și cum mun- 

obiectiv.
91 apar- 
intersec- 
Decebalbulevardului

strada Lenin, se află 
stadiul cel mai avansat 
construcție. La două

dițiile și în mod cert pînă 
la fineie lunii mai 
preda blocul în 
gime.

La blocul „S“, 
același bulevard 
lucrare — maistrul Petru 
Pătășan), se lucra la fun
dații. Vizavi, la blocul „M" 
(șef de lucrare — inginer 
Mihai Șahin) se executau 
elevațiile. Aflăm 
există o ușoară 
în urmă, la excavații, 
care constructorii se stră
duiesc să o recupereze 
în cel mai scurt timp.

Inginerul Mircea Chi- 
rilă, șeful Șantierului I al 
T.C. Deva, cu care am stat 
de vorbă. la sfirșitul rai
dului nostru, este mulțu
mit de modul în care s-a 
demarat în acest an. Ne 
spune că aprovizionarea cu 
materialele de construcție 
necesare (panouri, ciment, 
b.c.a., oțel beton, tîmplă- 
rie etc.) se derulează rit
mic pe șantiere, forța de 
muncă este asigurată la ni
velul necesar pe fiecare 
meserie (cu excepția dul
gherilor, pentru comple
tarea cărora va începe un 
curs de calificare, la nivel 
de șantier, din 1 februarie 
a.c.), și speră că în acest 
an, spre 
anul trecut, 
continuitate 
ce privește 
crărilor, să se elimine din 
activitate 
ritmuri
Desigur, 
vință un cuvînt impor
tant au de spus proiec- 
tanțil și beneficiarul. Aș
teptăm în 1984 o colaborare 
rodnică între constructor, 
proiectant și beneficiar, 
spre binele tuturor.

vor 
între-

de pe 
(șef de

că aici 
rămînere 

pe

deosebire de 
să se asigure o 

mai bună în 
eșalonarea lu-

perioadele cu 
reduse de lucru, 

în această prî- 
un cuvînt

electronis- 
Florea, re

al reparației 
speriat pe 

s-ar putea 
a îndrăznit

a intre- 
animale 

și la de- 
animale- 
unitățile

Pentru desfășurarea în 
cele mai bune condiții a 
recensământului, organele 
locale ale puterii de stat 
și toți deținătorii de ani
male trebuie să asigure 
respectarea cu strictețe în 
fiecare gospodărie și înre
gistrarea corectă 
gului efectiv de 
pe specii, precum 
clararea reală a 
lor existente în
agricole și la gospodăriile 
populației. Firește, pentru 
cunoașterea obligațiilor ce 
revin crescătorilor de ani
male este necesar ca pre
vederile decretului să fie 
larg popularizate in toate 
localitățile, astfel incit 
situațiile din teren să se 
reflecte cu exactitate in 
datele recensămintului, care 
vor fi utilizate în scopul 
stabilirii de măsuri pentru 
valorificarea cit mai de
plină a potențialului zoo
tehnic al județului nostru. 
Iată de ce și comisiile de 
recensămînt sînt chemate 
să-și îndeplinească cu în
treaga răspundere atribu
țiile ce le revin, în lumina 
prevederilor decretului re
feritor la recensămîntul 
animalelor domestice.

Centrul civic din Petroșani, in scurtele zile cu zăpada... 
Foto: CRISTIAN ȘTEFAN

Prin iunie, anul trecut, 
loan Budașcu, din Hune
doara, a predat secției de 
reparații Tv. din cartierul 
Micro V, aparținătoare 
Cooperativei „Drum nou“ 
din Hunedoara, un televi
zor marca Diamant 252. 
Pînă aici toate bune. Nu
mai că, după testarea apa
ratului în vederea întoc
mirii bonului de lucru 
pentru depanare, de către 
șeful unității, 
tul Gheorghe 
zulta un cost 
care l-a cam 
client. „Nu 
mai ieftin ?“
acesta. întrebarea avea în 
sine un iz de tîrguială. 
Cum să coste „mai ieftin" 
o lucrare care se înca
drează in tarife aprobate? 
Șeful de unitate însă avea 
O soluție. „Da’că cumpă
rați din magazin circuitele 
cutare și cutare, iese mai 
ieftin". De unde și pînă 
unde, adică, o unitate pres
tatoare îl trimite pe client 
să-și procure o serie de 
piese ca să-i facă lucra
rea cerută ? Adevărul este 
că in acel moment unita
tea nu avea piesele res
pective (circuitele integra
te T.B.A. 950-2 și B.D. 
140). De ce nu le avea, 
deși se găseau în comerț, 
vom arăta mai jos.

Ambele părți au consim
țit deci să conlucreze... pe 
lîngă legalitate și acesta 
este momentul în care s-a 
creat artificial un conflict. 
S-a nimerit ca unul din 
cele două circuite cumpă
rate de client, cel mai 
scump, să fie defect. Și 
cu toate că au fost mon
tate în aparat, în fața sa, 
loan Budașcu a sărit în 
sus cînd a văzut că apa
ratul nu funcționează cu 
piesele cumpărate de el. 
Cum firea sa nu e străină 
de sămînța de gîlceavă, 
i-a ripostat lui Gheorghe 
Florea că acesta i-a schim
bat circuitele cumpărate 
de el. Ambițios, electro
nistul a decis ca aparatul 
să rămînă 
cînd 
tării 
două 
dacă 
televizorul, 
achită și costul circuitului 
defect. înlocuit 
din stochl de 
unității.

Multă cerneală 
consumată de atunci pen
tru redactarea unor recla- 
mații din ce în ce mai 
acide de către clientul care 
refuza să înțeleagă că un 
lucru făcut, trebuie plătit. 
Multe insulte și-au adus

în secție pînă 
I. B. achită costul tes- 
și al montării celor 
circuite integrate, iar 
vrea să funcționeze 

atunci pînă

cu altul 
piese al

a fost

Mecanizatorii hunedoreni pregătesc cu minuțiozitate
tractoarele și mașinile agricole

(Urmare din pag. 1)

Lucrîndu-se cu hărnicie 
și exigență, pînă în pre
zent, din cele 51 trac
toare supuse reparațiilor’și 
reviziilor tehnice au fost 
puse la punct 35 și există 
toate condițiile ca repara
țiile șă se încheie înainte 
de 20 februarie.

într-un stadiu avansat 
se află și repararea și re
vizuirea celorlalte mașini 
agricole. în acest domeniu 
s-a acordat prioritate a- 
gregatelor ce vor fi folo
site în campania agricolă 
de primăvară. Activitatea 
s-a desfășurat sub impe
rativele. încadrării în ter
menele stabilite pentru 
fiecare tip de agregat și 
calității, astfel că, încă 
înainte de 31 decembrie 
1983 s-au încheiat repara
țiile la toate plugurile, 
grapele, cultivatoarele, se-

Grădinaru, ingine- 
• al S.MA.
ne spunea că se 

o mare importan-

Huue-

mănătorile pentru cul
turi prășitoare, mașinile de 
plantat cartofi șa., ca și 
ale agregatelor pentru ad
ministrat îngrășăminte chi
mice, ierbicide ș.a., efec- 
'tuîndu-se și recepția cali
tativă asupra lucrărilor 
efectuate.

Radu 
rul șef 
doara, 
acordă
ță recondi Vonării pieselor 
ce pot fi i «folosite. Toate 
piesele ce se demontează 
de pe tract tare și mași
nile agricole sint minuțios 
verificate de către maiștri, 
cele cu un grad oarecare 
de uzură sînt aduse la 
atelierul central al S.M.A., 
unde o echipă special 
constituită, coordonată de r. 
loan Bande, efectuează lu- 

’ eră rile necesare pentru a 
putea fi refolosite. Dema-

roarele de 
sint aduse 
electric unde 
unor minuțioase verificări, 
în acest fel se realizează 
o importantă economie de 
piese de schimb, valoarea 
acestora ajungînd, la sfîr- 
șitul anului trecut, la 
675 000 lei, cu 75 000 lei 
mai mult decît cifra pla
nificată, 
operației de 
nare și 
cum ar 
lîndu-se 
ateliere 
siderurgic 
Modul cum
la S.M.A. Hunedoara ofe
ră toate garanțiile că 
sarcina ce stă în prezent 
în fața mecanizatorilor — 
aceea de a efectua re
parații de înalt nivel cali
tativ și la termenele sta
bilite —- se va îndeplini 
cu succes.

la tractoare 
la atelierul 
sint supuse

Au fost supuse 
recondițio- 

plese pretențioase, 
fi pinioane, ape- 
în dese cazuri la 
ale combinatului 

din municipiu, 
se muncește

cei doi împricinați, multi 
oameni au pierdut timpul 
cu cercetarea reclamagiilor. 
Cei doi o țineau una și 
bună pe a lor. în ultimă 
instanță, cooperativa l-a 
obligat pe Gheorghe Flo
rea să suporte costul cir
cuitului înlocuit, măsură 
dreaptă, pentru faptul de 
a-1 fi îndemnat pe client 
să procedeze cum nu tre
buia. Dar conflictul nu 
s-a stins. Budașcu nu mai 
voia televizorul pe moti
vul — inventat —*că, între 
timp, șeful de unitate a 
umblat în el și i-a înlo
cuit piese noi cu altele 
uzate. A intervenit, la 
cererea redacției, conduce
rea U.J.C.M. Clientul cu 
șeful de unitate și cu re
prezentantul U.J.C.M. au 
căzut de acord că televi
zorul funcționează si că 
poate fi ridicat.

„Acum n-am bani să 
plătesc" — a motivat I. B. 
(era vorba de 249 lei). Dar 
dedesubtul era altul. Dorea 
un răgaz pentru a continua 
disputa în speranța că-1 
va obliga pe șeful de uni
tare, nici mai mult nici 
mai puțin, decît Să-i cum
pere alt televizor. La acest 
moment am intervenit și 
noi, de data aceasta per
sonal în cercetarea.. fapte
lor.

— Tovarășe Gheorghe 
Florea — l-am întrebat pe 
șeful unității — de ce 
l-ați îndrumat pe client 
sâ procedeze cum nu era 
legal in raporturile dintre 
o unitate socialistă de pres
tări și clienții săi ?

— Știți, eu am dreptul 
să țin în unitate stoc de 
piese de schimb învr-o 
anumită sumă. De această 
valoare mă aprovizionez 
din belșug de la depozit 
cu piesele care știu .că nu 
se vor găsi mai 
Și atunci, pentru altele 
care de regulă se găsesc 
în comerț, îi îndemn pe 
clienți -să le cumper<

Iată cum o practica ab
solut arbitrară în raportu
rile depozitului cu unită
țile duce la conflicte cu 
clienții, la pierderea pres
tigiului unei activități de 
prestări. Ba, mai face încă 
un rău prin aceea că, luind 
din depozit din ibelșug 
unele piese doar unii șefi 
de unități, se 
luri în altele, : 
ale județului, 
sînt refuzați 
pe drumuri

L-am căutat 
loan Budașcu. 
dat să auzim 
modului cum 
conviețuirea 
măgulitor și 
multe despre un om. Unul 
dintre colocatari l-a îm
prumutat cu bani să scoa
tă totuși televizorul de la 
reparat (în condițiile ce
rute de ei, cu proces ver
bal, cu martori, cu ■consul
tarea unui specialet). Dar 
la scurt timp s-a certat 
cu acesta. Noaptea târziu, 
odată a început să deran
jeze oamenii dl« somn 
să-i ia martori ia «neînțe
legerile sale eu soția sau 
cu vecinii. Și n-a 
în bloc decît dc 
timp. Nu înțelege că sâ- 
mînța de gîlceavă e in el. 

și dumneavoastră 
mînă cu Flo- 
să-mi puneți 
reclamagiu 
devenit astfel 
am scris a-

■tirziu.

creează go- 
în alte zone
Alțî clienți 
sau purtați

acasu pe 
Ce ne a fost 

la adresa 
înțelege el 

nu-1 deloc 
asta spune

venit 
scurt

„Știu, 
sînteți pe-o 
rea. V reți 
eticheta de 
Dialogul a 
imposibil și 

rînduri în speranța 
sfîrșit, vor toțelege 
și alții mecanismul 
prin care se nasc

ceste 
câ, în 
și el 
nefast
și se alimentează artificial 
conflictele, care le com
plică .inutil viața.

ION CIOC LEI
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Solemnitatea sărbătoririi tovarășei Elena Geaușescuî 
cu ocazia aniversării zilei de naștere și a î 

îndelungatei sale activități revoluționare j

‘CIRCULAȚIA AUTOTURISMELOR 
PROPRIETATE PERSONALĂ 

ÎN LUNA IANUARIE
Deținătorii de autoturisme proprietate personală 

sînt informați că în duminicile lunii ianuarie 1984 
pot circula după cum urmează: în 8 și 22 ianuarie, 
autoturismele cu număr de înmatriculare fără soț, 
iar în 15 și 29 ianuarie, autoturismele avînd număr 
de înmatriculare cu soț.

SCRISOAREA
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 

a Consiliului de Stat și Guvernului 
Republicii Socialiste România, 

•adresată tovarășei Elena Ceaușescu
(Urmare din pag. 1)

înnoitoare de după eliberarea țârii, ați 
adus o valoroasă contribuție la lupta eroi
că a Partidului Comunist Român pentru 
înfăptuirea revoluției și construcției socia
liste în România, constituind, prin întrea
ga dumneavoastră viață și luptă — des
fășurată alături și împreună cu înflăcă- 
ratul comunist, revoluționar și patriot mi
litant căruia partidul și poporul i-a încre
dințat răspunderea supremă de a conduce 
destinele țării, măreața operă istorică de 
edificare a societății noi pe pămintul 
României, tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
un înălțător exemplu de dăruire revolu
ționară pentru triumful dreptății și liber
tății, pentru cauza independenței și suve
ranității patriei, a bunăstării și fericirii 
poporului.

Dorim ca, in aceste momente sărbă
torești. să aducem, de asemenea, un înalt 
omagiu activității strălucite pe care o 
desfășurați ca eminent om de știință și 
savant do renume mondial, pentru dez
voltarea științei românești și pentru pro
movarea susținută, în toate domeniile con
strucției socialiste din patria noastră, a 
celor mai noi cuceriri ale revoluției teh- 
nico-științifice moderne — condiție fun
damentală a asigurării progresului neîn
trerupt al societății noastre socialiste, a 
înălțării României pe noi trepte de civi
lizație și bunăstare. Se bucură de o lar
gă prețuire și de un profund respect, atît 
în țară cit și peste hotare, prodigioasa ac
tivitate pe care o desfășurați în slujba 
progresului general al cunoașterii științi
fice, hotărîrea nestrămutată cu care ac
ționați — in calitate de președinte al Co
mitetului Național Român „Oamenii de 
știință și pacea-4 — pentru ca minunatele 
creații ale geniului uman să nu fie puse 
niciodată în slujba războiului și distru
gerii, ci să servească exclusiv bunăstării 
și fericirii oamenilor, înfăptuirii dezide
ratelor omenirii de a trăi și a se dezvolta 
într-o lume mai dreaptă și mai bună, a 
păcii și colaborării, a înțelegerii între toa
te națiunile.

Înaltele distincții ce vi s-au acordat, 
titlurile de doctor în științe și membru 
al celui mai înalt for științific al țării — 
Academia Republicii Socialiste România 
— la care se adaugă titlurile de „Doctor

Mas
Tovarășa academician 

doctor inginer Elena 
Ceaușescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv 
al Comitetului Central’ al 
Partidului Comunist Ro
mân, prim viceprim-minis- 
tru al guvernului Republi
cii Socialiste România, pre
ședintele Consiliului Națio
nal pentru Știință și Teh
nologie, a fost omagiată cu 
prilejul zilei de naștere și 
al îndelungatei sale acti
vități revoluționare de Co
mitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., Consiliul de 
Stat și Guvernul Republicii 
Socialiste România, care 
au oferit, în onoarea sa, 
sîmbătă seara, în Stațiunea 
Sinaia, o masă tovără
șească.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste

.Honoris Causa** și „Membru de onoare** 
conferite de prestigioase instituții științi
fice și academii din numeroase țări ale 
lumii — constituie o strălucită încunu
nare a acestei bogate activități și. totoda- 

-tă. o largă recunoaștere și prețuire inter
națională a contribuției de mare valoare 
pe care o aduceți la îmbogățirea tezau
rului universal de gindire și creație teb- 
nico-științifică. o elocventă ilustrare a 
înaltului prestigiu de care vă bucurați 
in rindul oamenilor de știință și cultură 
din tară și de pe toate meridianele lumii.

Partidul, intregul nostru popor apre
ciază in mod deosebit contribuția de sea
mă pe care ați adus-o și o aduceți la pro
movarea marilor idealuri de pace și cola
borare ale României socialiste, la solu
ționarea pașnică a problemelor complexe 
care confrwită omenirea contemporană, 
la înfăptuirea dezarmării și. in mod deo
sebit a dezarmării nucleare. Ia cauza des
tinderii internaționale, a independenței și 
suveranității popoarelor.

Animați de cele mai înălțătoare ginduri 
și de cele mai fierbinți sentimente, vă 
dorim, mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu ca — alături de cel mai iubit 
fiu al poporului român, ctitorul României 
socialiste moderne, marele Erou al păcii, 
colaborării și înțelegerii între popoare, 
secretarul general al partidului, președin
tele Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu — să trăiți ani 
îndelungați și rodnici, în sănătate și feri
cire, să aveți satisfacția și bucuria a noi 
și noi succese în remarcabila activitate pe 
care o desfășurați cu profund spirit re
voluționar, fermitate și dăruire comunis
tă, pentru înfăptuirea politicii clarvăză
toare a partidului nostru, pentru reali
zarea neabătută în viață a istoricelor ho- 
tărîri ale Congresului a! XII-Iea și Con
ferinței Naționale, a mărețului Program 
al partidului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism.

In această zi sărbătorească, dînd glas 
sentimentelor de înaltă considerație, dra
goste si prețuire ale întregului nostru 
partid și popor, vă adresăm, mult stimată 
tovarășă Elena Ceaușescu, cu toată căl
dura inimilor noastre și cu cele mai alese 
simțăminte de respect și afecțiune tovă
rășească, tradiționala urare: Ea mulți ani !

COMITETUL POLITIC EXECUTIV 
AL COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, 
CONSILIUL DE STAT ȘI 

GUVERNUL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

ă tovarășe i
România, au participat to
varășii Constantin Dăscă- 
lescu, alți tovarăși din con
ducerea de partid și de 
stat

Tovarășii din conducerea 
partidului și statului au 
participat împreună cu so
țiile.

într-o ambianță cordia
lă, în care se regăsesc sen
timentele de aleasă stimă 
și deosebită prețuire cu ca
re întregul nostru popor 
înconjoară pe tovarășa 
Elena Ceaușescu, cei pre- 
zenți au dat glas înaltei 
aprecieri pe care partidul 
și poporul o acordă acti
vității sale neobosite de om 
politic, de eminent om de 
știință și savant ele renu
me mondial, pusă în slujba 
propășirii continue a pa
triei noastre socialiste, a 
progresului general al cu
noașterii științifice, a în
făptuirii nobilelor idealuri

Lscă
de pace, civilizație și bu- I 

. năstare ale omenirii. .
Tovarășii din conducerea I 

partidului și statului au a- ' 
dresat cele mai calde fe- | 
licitări tovarășei Elena • 
Ceaușescu, însoțite de u- I 
rări de viață îndelungată, ’ 
multă sănătate și fericire, | 
împreună cu întreaga fa- ' 
milie, tradiționalul ‘ „La > 
mulți ani I". I

Cei prezenți au toastat J 
în sănătatea secretarului | 
general al partidului, pre- • 
ședințele Republicii, tova- I 
rășul Nicolae Ceaușescu, , 
în onoarea tovarășei Elena I 
Ceaușescu, i-au urat multă J 
putere de muncă, noi și > 
tot mai mari succese în I 
întreaga activitate, alături J 
și împreună cu tovarășul | 
Nicolae Ceaușescu, în în- • 
făptuirea politicii partidu- I 
lui și statului nostru, în * 
făurirea societății socialiste | 
multilateral dezvoltate. “

(Urmare din pag. 1)

putere în lumină, în aceas- ■ 
tă zi de sărbătoare, alesele I 
ginduri și sentimente de J 
profundă stimă, de caldă | 
prețuire pe care toți cetă- • 
țenii patriei noastre le | 
poartă tovarășei Elena • 
Ceaușescu, pentru contri- | 
buția activă, de deosebită • 
însemnătate pe care, ală- I 
turi de tovarășul Nicolae ’ 
Ceaușescu, secretarul gene- | 
ral al partidului, președin- • 
tele Republicii,' au adus-o | 
și o aduc la înfăptuirea • 
întregii politici interne și I 
externe a partidului și sta- > 
tului nostru, la continua • 
dezvoltare a științei, în- i 
vățămîntului și culturii ro- ’ 
mânești, la transpunerea ■ 
în viață a Programului J 
Partidului Comunist Român | 
de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvol- J
tate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

Solemnitatea a prilejuit 
evocarea muncii pline de 
strălucire, de largă recu
noaștere internațională, pe 
care tovarășa academician 
doctor inginer Elena 
Ceaușescu o desfășoară, cu 
remarcabilă pasiune, pe tă- 
rîmul cercetării științifice, 
îndrumînd nemijlocit acti
vitatea din acest domeniu, 
sublinierea meritelor sale 
strălucite în promova
rea și aplicarea cuceririlor 
revoluției tehnico-științifi- 
ce în toate sectoarele con
strucției socialiste.

Dînd glas sentimentelor 
de aleasă prețuire și adânc 
respect ale întregului nos
tru partid și popor, 
tovarășii din conducerea 
partidului și statului, pre
zenți la solemnitate, au fe
licitat-o cu deosebită afec
țiune pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, adresîndu-i, din 
adâncul inimilor, călduroa
se urări de viață îndelun
gată, de fericire, sănătate 
și multă putere de muncă, 
de noi și tot mai mari suc
cese în îndeplinirea înal
telor răspunderi ce i-au 
fost încredințate.
«■r a a a a a ^a* a

î
i

Lucrările 
Congresului 
al Vl-lea al 
P.C. German

Luînd cuvântul la cel 
de-al Vl-lea Congres al 
Partidului Comunist Ger
man, tovarășul Miu Do- 
brescu, membru supleant 
al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a adresat, în nume
le Partidului Comunist Ro
mân, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, delegaților la 
congres, tuturor militanți- 
lor, un salut cordial, îm
preună cu mesajul de prie
tenie, de solidaritate și u- 
Vări de succes în desfășu
rarea lucrărilor congresu
lui. |

Concurs de creație dramatică
începerea noului an a 

coincis cu declanșarea con
cursului de creație drama
tică pentru șoimii patriei, 
pionieri și școlari, cu tema: 
„Universul ’ contemporan și 
viitor al copilului", orga
nizat de Consiliul Național 
al Organizației Pionieri
lor, în colaborare cu Con
siliul Culturii și Educației 
Socialiste și Uniunea scrii
torilor.

Concursul urmărește sti
mularea creației dramatice 
pentru copii, în vederea 
realizării unor lucrări cu 
profund mesaj patriotic, re
voluționar, . inspirate din 
viața copiilor, din activi
tatea școlară.

Concursul este deschis 
tuturor creatorilor, mem
bri sau nemembri ai uniu
nilor de vreație, societăți
lor și cenaclurilor literare, 
și va cuprinde numai lu
crări inedite, nedifuzate 
anterior și neprezentate la 
alte concursuri; creatorii 
pot participa cu una sau 
mai multe lucrări.

Concursul este organizat 
pe patru secțiuni :

GRUPUL ÎNTREPRINDERILOR DE 
GOSPODĂRIE COMUNALĂ Șl LOCATIVĂ

SECȚIA APĂ-CANAL-TERMOFICARE 
DEVA

Se aduce la cunoștința consumatorilor 
de apâ din municipiul Deva că în data de 
10 ianuarie 1984 va fi sistată furnizarea 
apei între orele 8—18, pentru spălări re
zervoare.

U. F.E. T. OKÂȘTIE
ÎNCADREAZĂ

pentru Sectorul de utilaj tehnologic și piese 
de schimb:

• 3 tratamentiști termici
• 10 strungari
• 4 frezori

încadrarea se face conform Legii 57/1974.

COMEMORARE

publicitate
V î N Z A R I

• Vînd casă In Almașu Sec, 
nr. 57. (3828)

• Vînd Dacia 1300. Informa
ții Deva, telefon 16745, dumi
nică, 8 ianuarie. (3824)

PIERDERI

• Pierdut legitimație de ser
viciu nr. 544, pe numele Pre- 
secan Sabin, eliberată de 
I.C.I.T.P.L.C.I.M. Deva. O de
clar nulă. (3822)
• Pierdut legitimație de ser

viciu nr. 66298, eliberată de 
Combinatul siderurgic Hune
doara. O declar nulă. (c. 1)

a) Creații pentru teatre
le dramatice pentru copii;

b) Creații dramatice pen
tru teatrele de păpuși;

c) Creații dramatice pen
tru formațiile teatrale din 
școli;

d) Scenarii dramatice de 
film, radio și televiziune, 
dramatizări de opere lite
rare pentru copii.

Lucrările vor fi expe
diate, pînă la data de 30 
aprilie 1984, pe adresa i 
Consiliul Național al Or
ganizației Pionierilor, stra
da Onești 6—8, sector 1, 
București. Acestea vor pur
ta un motto și vor fi în
soțite de un plic închis, 
în care se vor menționa 
numele și adresa autoru
lui, precum și același 
motto care a fost scris pe 
lucrare. De reținut că lu
crările prezentate în con
curs nu se înapoiază.

Cele mai bune creații 
vor fi distinse cu premii 
și mențiuni acordate de 
Consiliul Național al Orga
nizației Pionierilor.

(Agerpres)

• Familia reamintește 
cu profundă durere, rude
lor și prietenilor, că au 
trecut 3 ani de cînd inima 
bună și caldă a dragului 
nostru soț, tată, socru și 
bunic, procurorul

NOAGHI ADAM
a încetat să mal bată.
Păstrîndu-i neștearsă a- 

mintirea, îi aducem un 
omagiu de prețuire șl re
cunoștință. (3827)

DECES
• Colectivul de oameni ai 

muncii din E.M. Mintia-Vețel 
este alături de familia Marcu 
Valeriu, în greaua încercare 
suferită prin pierderea celei 
ce a fost

taurescu leonița.
Sin cere con doleanțe. (3826)
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