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CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de Organizația județeană Bacău 

a P.C.R. tuturor organizațiilor județene 
de partid și a municipiului București

Oglindirea reală a efectivelor - 
baza fundamentării măsurilor de

ÎN ZIARUL DE AZI:

dezvoltare a sectorului zootehnic
Convorbire cu tovarășul ZEVEDEI ȘTEF, 

vicepreședinte al Comisiei județene de recensămînt 
al animalelor domestice

■ RITMURI 
HUNEDORENE
Din cuprins;

Lecturi șî priveliști

Cartea • scena
• ecranul

Memoria pămintului 
hunedorean

— Vă rugăm 
Zevedei Ștef, 
ședințe al Comisiei județe
ne de recensămînt al ani
malelor domestice, să 
referiți la modul cum 
desfășoară acțiunea de 
cenzare în acest an.

— Datorită pregătirilor 
ce s-au făcut, instruirii te
meinice a comisiilor de 
recensămînt de la muni-

tovarășe 
vicepre-

vă 
se 

re-

țăranilor particulari. De a- 
semenea, este relevant șl 
faptul că recenzoril ma
nifestă răspundere șl exi
gență In îndeplinirea atri
buțiilor ce li s-au încre
dințat, deplasîndu-se la fi
ecare gospodărie și urmă
rind efectivele declarate 
de crescătorii de animale. 
Ca urmare, echipele de 
verificare nu au semnalat

■ MOZAIC DUMINICAL

■ ECONOMISIREA 
ENERGIEI

RECENSĂMTNTUL 
ANIMALELOR DOMESTICE - 

ACȚIUNE DE INTERES GENERAL

cipii, orașe și comune, cît 
și muncii politico-orga- 
nizatorice desfășurate în 
fiecare localitate, pînă a- 
cum s-au înregistrat rit
muri mai bune la recensă- 
mîntul animalelor domes
tice față de anul trecut. 
Aceasta dovedește că și 
crescătorii de animale au 
înțeles importanța deose
bită a acțiunii de recenzare, 
datele obținute avînd drept 
scop să servească la fun
damentarea măsurilor de 
dezvoltare mai puternică a 
sectorului zootehnic, atîtîn 
unitățile agricole cît și în 
gospodăriile populației, în 
concordanță cu sarcinile 
prevăzute în programul de 
autoconducere și autoapro- 
vizionare teritorială și cu- 
obiectivele cuprinse în Pro
gramul unic de creștere a 
producției agricole In gos
podăriile 
rativelor 
ducție și

membrilor coope- 
agricole de pro- 
în gospodăriile

ȚĂRANI 
COOPERATORI I 

ȚĂRANI CU 
GOSPODĂRIE 
PARTICULARĂ I

e-

Participați cu to
ții la acțiunea de 
recenzare a anima
lelor domestice și 
păsărilor ce le de
țineți în gospodării
le proprii.

Declarînd cu
xactitate numărul de 
animale ce le creș
teți, vă aduceți con
tribuția la funda
mentarea masurilor 
de dezvoltare în 
continuare a secto
rului zootehnic, la 
realizarea prevede
rilor din Programul 
unic.

(Continuare in pag. a 3-a)

Convorbire consemnată de 
NICOLAE TIRCOB M. oraștie. Dumitru 

Buliga, șef echipă strun
gari, este un bun meseriaș 
și organizator.

neconcordanțe între datele 
reale din teren și cele în
scrise în formularele de 
recensămînt.

— Ce ne puteți spune, 
concret,, referitor la rezul
tatele înregistrate pînă a- 
cum ?

— In primele trei zile 
de recensămînt au fost cu
prinse peste 61 la sută din 
numărul gospodăriilor 
populației, înregistrîndu-se 
63 la sută din numărul 
bovinelor, 54 la sută din 
efectivul de ovine, 62 la 
sută din caprine și 71 la 
sută din porcine. Cu rit
muri peste media aminti
tă se situează comisiile de 
recensămînt al animalelor 
domestice din orașele Că- 
lan și Simeria, precum și

Succesele remarcabile ob
ținute de poporul nostru 
sub conducerea Partidului 
Comunist Român, în dez
voltarea economico-socia- 
lă a țării confirmă cu pu
tere justețea politicii pro
fund științifice a partidului 
și statului, a orientărilor 
și sarcinilor stabilite de 
Congresul al XII-’ea și 
Conferința Națională ale 
partidului, privind trecerea 
țării într-o etapă nouă de 
dezvoltare, realizarea unei 
noi calități a muncii și 
vieții întregului nostru po
por.

In cei trei ani care au 
trecut din actualul cinci
nal s-au înregistrat pro
grese importante in toate 
domeniile de activitate, e- 
conomia românească conti
nui nd să se dezvolte, pe o 
linie ascendentă, in pofida 
unor lipsuri și greutăți, a 
influenței crizei economi
ce mondiale.
noi progrese în creșterea 
producției și 
ții muncii, a ridicării ca
lității și nivelului tehnic 
al produselor, în sporirea 
eficienței economice și a- 
plicarea noului mecanism 
economico-financiar, a prin
cipiilor autogestiunii și au- 
toconducerii muncitorești, 
în perfecționarea cadrului 
larg democratic de partici
pare a oamenilor muncii 
la conducerea și organiza
rea întregii activități.

Rezultatele dobindite de 
poporul nostru sînt indiso
lubil legate de neobosita 
și prodigioasa activitate de 
conducător politic și de 
stat, pătrunsă de înalt spi
rit revoluționar și patrio
tic a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care întruchi
pează cele mai alese vir
tuți ale națiunii noastre. 
Ideile și orientările de o 
inestimabilă valoare teo
retică și practică, rolul ho- 
tărîtor în elaborarea și în
făptuirea mărețelor obiec
tive ale edificării societă
ții socialiste multilateral 
dezvoltate, strălucita clar
viziune și capacitate de di
namizare a energiilor crea
toare ale secretarului ge
neral al partidului stau la 
temelia marilor înfăptuiri 
ce au schimbat fundamen
tal înfățișarea patriei noas
tre și au condus la creș
terea prestigiului Româ
niei socialiste in lume.

S-au obținut

productivită-

Oamenii muncii din ju
dețul Bacău, angajați ple
nar în marea întrecere so
cialistă a țării, raportează 
cu îndreptățită mîndrie că, 
acționînd în spiritul obiec
tivelor și sarcinilor stabi
lite de Congresul al XII- 
lea și Conferința Naționa
lă ale P.C.R., al orientări
lor și indicațiilor date 
de tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu, au încheiat cel 
de-al treilea an al actua
lului cincinal cu rezultate 
bune în dezvoltarea econo- 
mico-socială și edilitar-gos- 
podărească a’ județului.

Sub conducerea organe
lor și organizațiilor de 
partid, cei ce muncesc pe 
meleagurile băcăoane au 
realizat peste prevederile 
sarcinilor de plan o pro
ducție marfă industrială de 
peste 1,7 miliarde lei și o 
producție netă de 744 mi
lioane lei, obținute pe sea
ma creșterii productivității 
muncii. Aceste realizări 
s-au materializat în impor
tante cantități de produse 
fizice date peste plan, cum 
sînt: peste 10 000 tone căr
bune brun, 385 milioane 
metri cubi gaze combusti
bile, produse din industria 
constructoare de mașini în 
valoare de circa 100 mi
lioane lei, 5 000 tone fenol, 
1 800 tone antidăunători, 
4 700 metri cubi cherestea, 
25 000 metri pătrați uși-fe- 
restre, 51 000 metri pătrați 
țesături textile, 624 tone 
zahăr, 104 mii hl. bere, 487 
tone unt și altele.

Acționînd pentru crește
rea mai accentuată a efi
cienței în toate domeniile, 
sporirea veniturilor și asi
gurarea unui regim sever 
de economii, întărirea or
dinii și disciplinei în uti
lizarea resurselor financia
re, aplicarea fermă a nou
lui mecanism economico- 
financiar, unitățile indus
triale din județ au depă
șit nivelul planificat al pro
ductivității muncii calcu-
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Nume de cinste în cartea muncii
40, 42, 44, 45 de ani 

munciți fără întrerupere în 
aceeași întreprindere, la a- 
celași loc de muncă I O 
statornicie muncitorească 
demnă de laudă șl stimă, 
de respect și prețuire. Și 
încă o subliniere ; in drep
tul numelor acestor oameni

emble- 
urmea- 
Suciu,

tate de cind poartă 
ma I.M.M.R.-ului', li 
ză lăcătușii Sabin 
Costică Suciu, Dumitru Co- 
lacea, loan Pienar, Nistor 
Irinca, cu cite 43 și 44 de 
ani. Apoi maistrul Petru 
Crăciun, tehnicienii Roman 
Oprean, Remus Avram, Li-

v-au adus acești 
ani munciți la

Profite în spafiuf muncii.
m • *

scris niciodată „in- 
„nemotivat", „aba-

sînt ei ? l-am intil-

nu s-a 
tirziat", 
teri" !

Cine
nit la I.M.M.R. Simeria. Li
se spune pe drept cuvint 
veteranii. Oameni cu mîinl 
și conștiințe de aur, de o- 
devărați comuniști. Sini ci- 
teva zeci. Am stat de vor
bă cu mulți dintre ei, acolo 
la locurile lor de muncă, 
unde lucrează de citeva 
decenii.

Petru Spinean - tehni
cian (încadrat in 1939), Li
vius Irinca — maistru, loan 
Luca — strungar, au împli
nit patru decenii și, juma-

viu Popovici, loan Ghila, 
inginerii Gheorghe Zudor, 
Grigore Nistor, Inochente 
June, Busuioc Predoni, toți 
proveniți din rîndurile mun
citorilor.
timplari, strungari, monta- 
tori. Ne pare rău, dar nu 
vom putea transcrie aici 
numele tuturor, deși fiecare 
in parte și toți laolaltă me
rită remarcați cu majuscu
le in cartea de cinstire a 
muncii.

— Cind au trecut 43 de 
ani, să nu mă întrebați. 
Terminasem ucenicia, eram 
montator locomotive, mese
rie frumoasă — ne spune 
Roman Oprean.

Mai sini sudori,

- Ce 
43 de 
I.M.M.R. ?
- Tot ce mi-am dorit. îm

plinirile mi-au venit odată 
cu trecerea anilor. Cu mi
ne a lucrat și soția mea, 
Maria, iar de cițiva ani și 
băiatul, Gabriel, care se 
spune că va fi un bun 
strungar. Fiica, Dorina, este 
inginer la C,S. Hunedoara. 
Disciplina, cinstea, corecti
tudinea au fost întotdeauna 
lege în munca mea și a fa
miliei mele.

Liviu Popovici — monta- 
torul veteran, cu 44 de ani 
bătuți pe muchie la 
I.M.M.R., adaugă :
- In 1940, 

angajat eu, 
atelier mic, 
slabă. Reparam vagoane 
de marfă și locomotive C-u 
abur. De-a lungul anilor, 
mai cu seamă in cei din 
urmă, atelierele s-au mo
dernizat, a pătruns tehnica 
nouă. Mai mare dragul să

cind m-am 
aici era un 
cu o dotare

GH. I. NEGREA

(Continuare in pag. a 3-a)
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late pe baza producției- 
marfă cu 1,5 la șută, au 
redus cheltuielile totale și 
materiale planificate la 
1000 lei producție-marfă 
cu 8,5 lei și, respectiv, 9,2 
lei, obținînd pe această 
bază beneficii suplimenta
re în valoare de peste 310 
milioane lei.

In domeniul investițiilor 
au fost depășite planul va
loric cu 528 milioane lei șl 
stadiile fizice prevăzute, 
asigurîndu-se punerea în 
funcțiune a uuui important 
număr de capacități pro
ductive și darea în folosin
ță a 4 254 apartamente, din 
care 62 peste prevederi.

Angajați cu toate forțe
le în înfăptuirea neabătută 
a măsurilor adoptate de 
Plenara C.C. al 
luna noiembrie 
semnul voinței 
de a întîmpina 
importante succese a 40-a 
aniversare a revoluției de 
eliberare socială și 
nală, antifascistă și 
imperialistă și cel 
XlII-lea Congres al 
dului, oamenii muncii din 
județul Bacău nu vor pre
cupeți nici un efort pentru 
realizarea exemplară a sar
cinilor ce le revin în anul 
1984.

în numele comuniștilor, 
al tuturor oamenilor mun
cii, Organizația județeană 
de partid Bacău adresea
ză organizațiilor județene 
de partid și organizației 
municipiului București, tu
turor colectivelor de oa
meni ai muncii din indus
trie, construcții, transpor
turi și circulația mărfurilor 
o vibrantă și muncitoreas
că chemare la întrecere 
pentru depășirea sarcinilor 
din Planul național unic 
de dezvoltare economico- 
soeială a României pe a- 
nul 1984, angajîndu-se să 
realizeze următoarele o- 
biective :

P.C.R. din 
1983, sub 

unanime 
cu noi și

națio- 
antî- 
de-al 

partl-

(Continuare in pag. a 4-a)

DIN CRONICA ÎNTRECERII SOCIALISTE

Succese ale siderurgiștilor hunedorenl
OȚEL PESTE PLAN

Dintre cele patru secții 
de oțelării din cadrul C.S. 
Hunedoara, cele mai bune 
rezultate de la începutul 
acestui an le înregistrează 
O.S.M. I și O.E. II. Oa
menii muncii de aici, care 
au înregistrat succese 
deosebite și în 1983, și-au 
pregătit temeinic produc
ția anului curent, dau 
atenție deosebită bunei a- 
provizionări tehnico-ma- 
teriale și creșterii produc
tivității muncii — prin 
folosirea la capacitate a 
agregatelor și instalațiilor 
din dotare, a forței de 
muncă și a timpului e- 
fectiv de lucru, prin res
pectarea strictă a rețete
lor de fabricație —, în- 
registrînd rezultate fru
moase din primele zile 
ale anului.

La finele lunii ianuarie, 
oțelării de la O.S.M. I au 
înscris un spor de pro
ducție de 1623 tone oțel, 
iar cei de Ia O.E. II 
plus de 1352 tone.

fluxul de fabricație, pe 
formații și schimburi, ex- 
ploatînd rațional, la Pa
rametri optimi, agregatele 
și instalațiile, cocsarii hu- 
nedoreni au încheiat 
prima lună a anului cu 
un spor de producție de 
980 tone cocs de bună ca
litate. Cu depășirea de 
plan din primele patru 
zile ale lui februarie, ei 
au rotunjit cantitatea su
plimentară de cocs meta
lurgic de la începutul a- 
nului la 1100 tone. (A- 
ron Căta, corespondent).

IN PLUS — 12 000 TONE 
AGLOMERAT

i. 
un

SUPLIMENTAR —
1100 TONE COCS

Colectivul secției cocsi
ficare din cadrul C,S. Hu
nedoara continuă la cote 
superioare strădaniile în 
muncă și realizările din 
anul 1983. Organizîndu-și 
temeinic lucrul pe întreg

Preocupați consecvent 
și insistent de îndeplinirea 
planului fizic, asigurînd 
astfel ritmic hrana nece
sară furnalelor din marele 
combinat siderurgic hu
nedorean, oamenii muncii 
din cadrul fabricilor de 
aglomerare nr. 1 și nr. 2 
au obținut rezultate bune 
după prima lună a anu
lui. Acordind atenția ne
cesară aprovizionării CU 
materii prime și exploa
tării atente a agregatelor, 
a benzilor transportoare, 
aglomeratoriștii hunedo- 
reni au produs suplimen
tar sarcinilor de plan pe 
luna ianuarie aproape 
12 000 tone de aglomerat 
fondant.



CaUe ‘featiia mea

VH4<A^ S-5
HUMEDOREMC

Țară, tot mai rar iți scriu, cum vezi : 
Mi se umple gura de livezi !
E a ti ta fagure și floare —
Aerul, nesărutat, mă doare.
E atîta stare grea de grai
Că -mi foșnește singele-n lumină 
și mă dezfrunzesc de-un vînt bălai 
sub mesteceni care-n cer se-anină...
Și-i atit de simplă viața mea

Că tăcerea m-ar zidi în ea 
De-aș minți de tine cînd vorbesc 
Dulce lut cu sunet românesc... 
Tot mai rar te spun și cu sfială 
Singur adevăr ce nu înșeală 
Fericit că mă conții și-s parte 
Din Atotîntregul fără moarte !

EUGEN EVU

DUM
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9.30
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Sintem aproape toți vic- 
trmele prejudecății lac te 
după care cărțile funda
mentale ale unei culturi 
ar aparține doar domeniu
lui științelor sociale, uma
niste, artelor și kterot'u- . 
O optică limitat ră fi dă
unătoare desigur, pe care 
o acceptăm dintr-un fel de 
comoditate. Abia tind a- 
pare cite o scriere funda
mentală, precum Fauna 
României de I. Simionescu, 
ne reamintim subit că pa
trimoniul cultural al unul 
popor cuprinde și operele 
de căpătfi ale științelor 
exacte sau ale științelor 
naturii.

I. Simionescu (1873—1944), 
profesor universitar la lași 
și București, iar in ultimii 
am ai vieții președinte al 
Academiei Române, a scris, 
pe lingă lucrări de strictă 
specialitate din domeniul 
geologiei și paleontolog ei, 
o seamă de cărți de popu
larizare a științelor naturii. 
A fost insă un populariza
tor in accepțiunea inaltă și 
nobilă a cuvintului de vreme 
ce-i putem socoti scrierile 
drept fundamentale pentru 
cultura românească. Și cind 
spun aceasta, mă gindesc 
in primul tind la acel trip
tic pe care savantul l-a 
conceput intr-o viziune uni-

ION CARJOI : „FEREAST RA CU MERE» — guașă.

Zărandul denumește din 
vechime în Transilvania o 
„țară" românească situată 
pe latura vestică a Munți
lor Apuseni. Ținutul se a- 
seamănă cu o cetate na
turală ale cărei ziduri le 
alcătuiesc lanțuri de munți, 
cu incinta scăldată de a- 
pele Crișului Alb, avînd 
ieșiri prin mai multe porți 
săpate de văi.

Străbătînd drumurile și 
potecile Zărandului, acestea 
îșî deschid calea spre o

0 carte fundamentala
ta-ă : Țora noastră. Fauna 
României fi Hora Rnmor iei. 
apărute in 1933 Cred că 
aveam vreo 16-17 ani exod 
mi-au căzut .'n ocesîe
cărți. Le-om citii. cu« se 
z ce. dlntr-a rmuticre. ca 
pe cel mai capcea-t ro
man de are-t-c. imdnd 
apoi mereu nevoa să rene 
asupra lor. A last m șoc

^PRIVELIȘTI

d'n 
cărți 
na

pe care nu-l pot provoca 
decit marile descoper -. 
Iar eu descopeream, grație 
acestor cărți, măreția, fru
musețea și bogăția Pat- e. 
Azi pot să spun fără n.<~ 
o teamă de exagerare co 
de la I. Simionescu, 
fermecătoarele sale 
om învățat mult mc 
me roase și mo pr: 
lucruri despre ger* * * 
plantele fi anin 
României decit din p 
mele școlare.

ION LA XCBAXJAX:

„VOCAȚIA
CONSTRUCTIVA"

Laitmouv dinamic pen
tru spiritul și efortul 
creator al societății socia
liste. dimensone superi
oară a colturi: și litera
turii noastre de astăzi, 
arcadă simbolică prin ca
re pătrundem in creația 
prozatorului ardelean — ia
tă sensurile fundamentale 
pe care ni le sugerează 
ultima carte a lui Ion 
Lăncrănjan. O carte de 
eseuri literare, de reme
morări și reconsiderări 
artistice, o carte a pato
sului constructiv contem
poran, un amplu expozeu 
al profesiunii de credin
ță. O pledoarie pentru v- 
devărul că nu proporțiile 
unei scrieri poartă cu 
necesitate atributele mă
reției și duratei, ci pro- 
funzunea și autenticita
tea ideii exprimate. Și 
nici căutarea obsesivă 
după așa-zisele teme fun
damentale nu are puterea 
să garanteze succesul li
terar. Nu faptele neobiș
nuite nasc scriitori cele
bri, ci. dimpotrivă, numai 
scriitorii de mare sensi
bilitate știu să înalțe în
tâmplările comune la vir
tuțile unor modele exem
plare de viață. Capacita
tea de a- descoperi sem
nificații adinei în faptele 
cele mai obișnuite din 
jur, în mărunțișurile zil
nice care scapă simțului 
comun, aceasta reprezin
tă cu adevărat esența ar
tei autentice.

Se vorbește aici despre 
etica muncii de răspun
dere sau despre concor
danța necesară dintre da
torie și competența poli- 
tico-profesională. Se vor

naturii și arta omului, aurul 
și sîngele, veacuri de o- 
presiune și revolte încunu
nate uneori de biruințe, 
monumente, pantheonul de 
la Țebea, copaci învestiți 
cu sigiliul istoriei, urme ale 
luptelor purtate prin veacuri 
pentru aceeași statornică 
stea : libertatea.

lain Bonnot — este aceea 
că subiectul nu este unul 
conjunctural, ci surprin
de o realitate cu tendin
țe de perpetuizare. Un 
aspect esențial al proble
mei este acela că per
sonalități relativ înal
te ale administrației 
de stat nu sint străi
ne de invazia stupe
fiantelor. Trebuie să ob
servăm și să subliniem
că, deși este un policier 
in planul instrumentației 
filmice, „O afacere mur
dară* posedă un filon po- 
litizant deloc neglijabil, 
deoarece cazul instruit 
de inspectorul Novak din 
brigada antidrog este asi
milabil — raportat la 
contextul în care evolu
ează — tipicului. Poves
tea multiramificată nu 
are nimic fantezist, nimic 
ce nu ar face-o inscripti
bilă in sfera unei reali
tăți sociale decepționate 
— realitatea prezumtivei 
„lumi libere*. Mai mult, 
redusă la datele sale fun
damentale, suita de în- 
timplări care îl antrenea
ză pe Novak (îl interpre
tează Victor Lanoux), ca
re o implică, pînă la ul
timele ei consecințe, pe 
Helăne (o revedem in rol 
pe foarte talentata Mar
iane Jobert), pare a fi 
aeaprinsâ dmtr-un repor
taj de primă pagină, care 
de multă vreme nu mai 
trece drept senzațional, 
avindu-se în vedere frec
vența îngrijorătoare a ca
zurilor de o identică fac
tură. De-aici izvorăște 
senzația spectatorului că 
Bonnot e sincer, identi- 
ficindu-se cu eroul său 
justițiar, avînd, în plus, 
avantajul artistului cu 
privirea limpede de a 
rosti o sentință as
pră, așa cum Novak nu 
poate s-o facă, fiindcă so
cietatea de consum — 
printre alte valori — a 
gîtuit și adevărul...

AL. COVACI

care s-a împlinit prin fău
rirea României de azi.

Aspecte semnificative din 
tumultuoasa istorie a Zăran
dului referitoare la Horea, 
Cloșca și Crișan, locurile 
unor dîrze confruntări cu 
forțele agresive vom pre
zenta în numerele viitoare 
ale acestei rubrici, în acest 
an al aniversării a două 
secole de la ridicarea ță
rănimii obidite de la 1784.

Prof. IOAN ANDRIȚOIU

După ce, în 
editase Flora 
iată că acum, 
'împlinirea a patru decenii 
de la moartea ma-elui sa
vant, reapare la Edtura 
Albatros și Fauna României 
Importanța și valoarea a- 

Î974, ie re- 
Romoniei, 

aproape de

existență istorică cu carac
ter milenar, aici viața omu
lui confundîndu-se cu viața 
pietrei, a pădurilor, a tai
nelor pâmîntului. Fiecare 
colț de stîncă, fiecare su
sur de izvor, fiecare po
iană, copac, așezare ome
nească, turn de biserică, 
troiță sau cimitir își are 
aici istoria, legenda și cîn- 
tecul său, eroii și martirii 
săi, unite într-un tot care 
alcătuiește lumea fascinan
tă a Apusenilor.
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RADU CIOBANU

Memoria pâmîntului hunedorean

ȚARA ZĂRANDULUI
Țara Zărandului oferă 

imaginea cea mai repre
zentativă și mai bogată în 
sensuri a trecutului și pre
zentului acestei regiuni, i- 
maginea unui vast muzeu 
în aer liber în care se în- 
tîlnesc cu gravitate și mă
reție geologia și mitologia, 
istoria și etnografia, arta

A defini poezia lui Eu
gen Evu prin stricta ra
portare la emblemele tra
diționaliste, existente fără 
îndoială in universul său 
poetic. înseamnă, impli
cit. a pane sub semnul 
întrebări; însăși unitatea 
interioară a poeziei sale. 
Tradition Mtsznxl s-a con- 
ssmat și s-a clasificat ca 
experiență incit se poate 
Mxlifka astăzi, cu sigu
ranță. din dimensiunea de- 
Er:Sorie a poeziei, intr-o 
modalitate, se poate inte
gra unui sistem poetic 
snpos intențiilor eului 
poetic care propune o vi
ziune diferită Eugen Evu 
reține in poezia sa semne 
ale unul discurs poetic 
și vie universului gene
rat prin aceasta, dar a- 
oeste jemoe au mai func- 
tionrază ca «mituri*.  fiind
că aa și găsesc o atito-

^ra-SCEna*  ECRANUL

Poetul
dine pe măsură. Poetul 
scrie despre sat, cîmp, 
deal, fără a celebra sche
matic un spațiu concret, 
ci integrindu-I. prin dis
curs. unei alte finalități. 
Poezia lui Eugen Evu are 
ca punct de plecare toc
mai finalitățile tradițio
naliste: demersul său o- 
perează cu embleme con
sacrate, care devin în 
poezia sa niște semne 
ale permanenței. Dincolo 
de peisajul concret, poe
zia caută să descifreze 
permanențe și dimensiuni 
interioare, adevărate mo
dele ale lumii. Spațiile 
prezente în poezia lui Eu
gen Evu devin semnele 
unui limbaj care poate 
contura un model de pro

bește apoi despre necesita
tea restabilirii și apărării 
unor adevăruri sfinte pri
vitoare la istoria poporu
lui nostru. Și toate aces
tea, ca și multe altele sînt 
țesute pe fundalul opti
mismului celu: mai ro
bust, al încrederii în ca
pacitatea creatoare a o- 
mului zilelor noastre. Și 
parcă in chip așteptat și 
necesar cartea se încheie 
cu o emoționantă schiță 
biografică a celui dinții 
Om al țării, a comunis
tului plecat din Scorm- 
cești să înfrunte sălbăti
cia și teroarea fascismu
lui. să răzbată prin crân
gurile inspinate ale tutu
ror vrăjmășiilor, să țină 
piept autor valuri de u- 
milințe și amenințări, 
pentru ca apoi să instau
reze in țară puterea su
verană a Dreptății, Ega
lității și Omeniei.

SABIN SELAGEA

O AFACERE 
MURDARA

Pare a fi ceva comun 
de-acum (deși nu este!) 
că una din problemele a- 
cute care macină lumea 
occidentală este traficul 
de droguri. Fără îndoia
lă, acesta e motivul pen
tru care respectiva pro
blematică revine obsesiv 
— chiar dacă nu la cota 
intensității din „Valea 
Păpușilor- și „Filiera 
franceză*  — în cinemato
grafia apuseană. O primă 
concluzie pe care o pu
tem trage, așadar, la vi
zionarea filmului francez 
„O afacere murdară*  — 
realizat după scenariul 
lui Alain Bonnot, M. Le- 
viant și J. Cortal, în re
gia remarcabilă a lui A-

Torțele și focurile care au 
ars pe culmile Apusenilor 
la 1784 și 1848 au fost 
torțele istoriei românești, 
torțele libertății și unității 
naționale. Flăcările lor au 
Inspirat și luminat scrisul 
a numeroși poeți și scriitori 
care au văzut în viață pe 
ostașii neînfricați ai unei 
credințe, ai unui ideal în
trupat din lacrimile, lumi
nile și așteptările veacuri
lor, ostași ai unei*  biruințe 

funzime a realului. Isto
ria și trecutul sînt cău
tate permanent, sînt des
cifrate din semnele pre
zentului, fiindcă poetul 
concepe un univers în 
care fiecare element de
vine semnificant. în a- 
cest sens, opțiunea tema
tică a poetului și atitu
dinea sa în fața temei 
tind să delimiteze un mo
del permanent, profund 
de ipostazele superficiale. 
Solemnitatea rostirii se 
întîlnește în felul acesta 
cu atitudinea detașată, 
cu pasta groasă, violent 
construită, care trebuie 
înțeleasă ca prezență com
plementară, care devine,, 
de fapt, un convingător 
argument pentru susține
rea unității interioare a 
poeziei lui Eugen Evu.

MIRCEA MOȚ
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S-au luat
în urma articolelor „Ju

mătățile de măsură nu re
duc consumurile de ener
gie" și „Măsurile de stopare 
a consumului excesiv nu 
trebuie să întîrzie", apă
rute în numerele 8119 și 
8120 ale ziarului nostru, am 
primit următorul răspuns, 
semnat de ing. Constantin 
Nagy, director energetic, și 
ing. Solomon Moacă, șef 
serviciu energetic în C.S. 
Hunedoara :

„Constatările dumnea
voastră au avut temeinicie. 
Aspectele semnalate au 
grevat asupra activită
ții energetice a combi
natului, deși, în general, 
aceasta se desfășoară în 
condiții de diminuare a 
consumurilor. Analizind 
cu simț de răspundere ne
regulile subliniate în ziar, 
am luat o serie de mă
suri imediate. Amintim 
cîteva:

— sectorizarea ilumina
tului la atelierul nr. 1 de 
la strungăria de cilindri, 
la depozitul de laminate 
descoperit de la „profile 
fine" și la atelierul de

mâsuri...
recondiționare utilaje de 
turnare, reducînd la stric
tul necesar numărul de 
becuri;

— atenționarea tuturor 
conducătorilor proceselor 
tehnologice asupra nece
sității de a veghea cu 
maximă exigență la folo
sirea energiei electrice, 
pentru diminuarea sub 
toate formele a risipei;

— prelucrarea articole
lor respective cu toți e- 
nergeticienii din combinat;

— reanalizarea pe fiecare 
schimb șl la fiecare loc de 
muncă a persoanelor care 
răspund de utilizarea ra
țională a energiei electrice.

Avînd în vedere că ac
țiunea de gospodărire ju
dicioasă a combustibililor 
și energiei este o sarcină 
primordială pusă de partid 
și de stat în fața întregului 
popor, vom continua cu și 
mai multă insistență măsu
rile și acțiunile de utilizare 
rațională și reducere con
tinuă a consumurilor, de 
eliminare a risipei. Vă 
mulțumim pentru sprijin!"

CETĂȚENI 
Al JUDEȚULUI 
HUNEDOARA!

• Cu energia e- 
lectricâ economisită 
la un bec de 100 
wați - scos din pri
ză timp de 10 ore 
pe zi — se acoperă 
consumul necesar :

- unui frigider de 
240 litri timp de 3 
zile, sau

- unui fier de căl
cat electric timp de 
6 ore, sau

- vizionării unui 
program TV timp de 
24 de ore, sau

- audierii progra
mului radio timp de 
3 săptămîni.
• Inlocuiți în ca

sele dumneavoastră 
becurile de puteri 
mari cu becuri de 
puteri mai mici. Nu 
lăsați becurile să ar
dă inutil !

22,00

2 pădure 
Otilia —

Oglindirea reală 
a efectivelor — 

baza 
fundamentării 
măsurilor de 

oezvoltare 
a sectoruiui 
zootehnic

(Urmare din pag. 1)
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cele din comunele Cîrjiți, 
Teliuc, Bătrîna, Brănișca 
și altele.

Demn de reținut este că 
în comuna Sîntămăria Or- 
lea, la speciile bovine, o- 
vine și porcine s-au înre
gistrat pînă acum efective
le la nivelul celor existen
te la recensămîntul din a- 
nul anterior, rămînînd de 
recenzat animalele de la 
încă 200 de gospodari. A- 
ceasta oglindește faptul că 
țăranii cooperatori din a- 
ceastă comună s-au preo
cupat cu răspundere de 
creșterea unui număr spo
rit de animale. De aseme
nea, în comunele Turdaș, 
Unirea, Zam, Teliuc, Bă
trîna, Brănișca și altele, la 
speciile porcine sau ovi
ne sînt înregistrate efecti
ve la nivelul din anul pre
cedent, existînd încă nu
meroase ' gospodării unde 
continuă recensămîntul.

— în care localități se 
cere intensificată acțiunea 
de recenzare a animalelor 
domestice 7

— Sub media pe județ, 
cu 10—15 procente, se situ
ează municipiile Deva, Hu
nedoara și Petroșani, ora
șele Brad, Hațeg și Petrila, 
comunele Vețel, Crișcior, 
Boșorod, Certej, Geoagiu, 
Luncoi, Vața de Jos și al
tele. După trei zile, spre 
exemplu, în comuna Luncoi 
au fost cuprinse numai 
300 de gospodării din 770 
existente. Asemănător se 
prezintă lucrurile și în ce
lelalte localități amintite. 
De aceea este necesar să 
fie intensificată acțiunea 
de recenzare, pentru a în
cadra lucrările în termene
le stabilite.
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Nume de cinste
în cartea muncii

(Urmare din pag. 1)

demuncești in condițiile 
astăzi...

- Tovarășe Popovici, 
staturi i-ați da unui tinăr 
care, să zicem, s-ar înca
dra astăzi la I.M.M.R. ?

— Să pună suflet in în
vățarea meseriei, să-i res
pecte pe cei virstnici, să 
muncească cinstit, in bună 
tovărășie cu toți cblegii, a- 
șa cum am făcut-o noi. Și 
se va bucura de munca lui.
- Eu am venit la I.M.M.R. 

in 1941, la școala de elevi 
meseriași. M-am calificat 
strungar, meserie pe care 
am practicat-o ani in șir.

- De cițiva ani sinteți in
ginerul Inochente June.
- in anii noștri mi s-au 

asigurat condiții — ca tu
turor fiilor României — să 
urmez liceul, apoi faculta
tea. Am avut ambiția să 
studiez, să mă perfecționez. 
Este sfatul pe care-l dau 
mereu tinerilor: să fie am
bițioși, să învețe, să asimi
leze. Va fi numai in folo
sul lor.
- 40 de ani la strung. Vi 

se par mulți, tovarășe Mi
hai Crișan ?

— Dacă m-aș angaja mii- 
ne din nou, tot la strung 
aș trage. Și tot la grupa 
de reparat mașini-unelte, 
unde am muncit in toți a- 
cești ani.

— Ce v-a adus munca ?
— Răsplata binemeritată : 

cinste, respect, împliniri. 
Băiatul meu este inginer la 
mina Deva. O altă 
mire, ca părinte.

Despre destoinicul 
riaș în lăcătușerie, 
Marcu, aflasem că 
mină de aur. Dar am vrut 
să-l surprindem cu o intre- 
bare-șoc.

- Cite nemotivate 
făcut de cind lucrați 
I.M.M.R., de peste 40 
ani ?

Ne-a privit lung, mirat.
— Pe mine să nu mă în

trebați de nemotivate. Mun
ca mi-a adus numai frun- 
tășie, premii, decorații. Pen
tru că am pus in ea suflet, 
pasiune, dăruire. A fost via
ța mea...
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de lDin 1964, montatorul < 
locomotive Petru Crăciun 
este maistru.

— Cum a fost in acești \ 
peste 42 de ani de muncă ? I

— Cum să fie ? Frumos I < 
Cind îți faci datoria zi de J 
zi, cind muncești cu drag ț 
și cu plăcere nu-ți dai sea- l 
ma cum trece ziua de lu- ; 
cru. Ți se pare scurtă. Așa 1 
au trecut și la mine zilele, 
lunile, anii. Nici nu m-am 
gindît că sînt peste 42...

— Dacă ar fi să priveas
că înapoi, peste cei 42 de 
ani trăiți și munciți la 
I.M.M.R., ce ar spune uce
nicul din 1942 de la trino 
automată, apoi lăcătușul, 
directorul de peste 22 de 
ani al întreprinderii, tova
rășe inginer Gheorghe Zu- 
dor ?

- Generația noastră a 
trecut prin multe perioade 
grele. Cei de-o seamă cu 
mine, care, o spun cu re
gret, ne pregătim să pre- 
dăm ștafeta muncii și le a- i 
mintesc. Am fost crescuți ’ 
și educați de partid. De ț 
tineri ni s-au încredințat 
sarcini 
N-am c____________  . ~
nu le-am dus la îndeplini
re, așa cum <------  ---- :“
tui partidului. Asemenea 
tuturor întreprinderilor din 
țară, I.M.M.R. Simeria s-a 
dezvoltat și modernizat, nu 
seamănă cu atelierele uce
niciei mele. A crescut uzi
na, au crescut oamenii ei. 
In multe rinduri am ocu
pat locuri fruntașe pe cen
trală. I.M.M.R. este astăzi o 
marcă de prestigiu munci
toresc, la dobîndirea aces
tui prestigiu contribuind în
tregul colectiv de muncă 
in deplină unitate - tineri 
și virstnici.

...Înainte de a pleca din 
întreprindere, tovarășul Io
sif Rădic, secretarul comi
tetului de partid, ne atră
gea atenția să nu scăpăm 
din vedere că „Veteranii i 
noștri sînt toți membri ai ’ 
Partidului Comunist Român, ț 
Pildă în muncă și viață 1 
pentru cei tineri". Am reți- 
nut și întărim această a fir- ț. 
mație.
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Brad, strada Republicii, bloc 
nr. 1, scara C, apartament 
18 - iată adresa care desigur 
ii va interesa pe numeroși 
colecționari din județul Hu
nedoara și chiar din țară. 
La adresa de mai sus locu
iește loan Stehan, care, de 
peste 30 de ani se ocupă in 
timpul liber cu colecționarea 
insignelor și cărților poștale 
ilustrate. Am zis in timpul 
liber, deoarece loan Stehan 
este om al muncii la Exploa
tarea de gospodărie comuna
lă și locativă Brad.

Văzind colecția sa de in
signe cit și cea de ilustrate 
te minunezi cite lucruri inte
resante sînt adunate de a- 
cest om. De la insigne din 
secoiul trecut (ca cea din 
1896 ,,Lauri“) pînă in zilele 
noastre, provenind din Româ
nia, U.R.S.S., Cehoslovacia, 
R.P. Polonă, R.D.G., R.F.G., 
R.P.D. Vietnam, Republica 
Cuba, Suedia, Statele Unite 
ale America etc. - toate a- 
cestea (peste 1 500 la nu
măr) - îmbogățesc bagajul 
cunoștințelor pe teme din ce
le mai felurite domenii de 
activitate. Un panou este 
consacrat medaliilor jubiliare 
ale Marii Uniri de la Alba 
lulia, decorații, aniversări 
(întreprinderea de alumină 
Slatina, 2 000 de ani de 
minerit la Barza-Brad, 100 
de ani de existență a corului 
din Buteni, Liceul ,,Samuil 
Vulcan" din Beiuș, Avram 
lancu (in diferite ipostaze ale 
sale), discuții diferite, între 
care cele pionierești ocupă 
un loc aparte. Alt panou cu 
diferite insigne reprezintă 
trofeele vinătorești. Vizitato
rul are posibilitatea să vadă 
reunite in colecția lui loan 
Stehan multe dintre insigne
le cu caracter sportiv impri
mate din 1944 încoace, atît 
in țara noastră cît și peste

RECORD...
Studenții americani Patricia 

Haughan și Brad Spacy, care 
în luna mai au stabilit „re
cordul" celei mai lungi îmbră
țișări (407 ore), sînt foarte sa- 
tisfăcuțl de performanța lor. 
în primul rînd, numele lor 
sint înscrise in faimoasa 
„Guinnes Boock", cartea re
cordurilor. în ai doilea rînd, 
maratonul din luna mal a îm
piedicat despărțirea lor, căci 
au înțeles că nu pot trăi unul 
fără altul. Tot a fost bun șl 
„recordul" la ceva...

SPORTURI 
DE iAkNĂ

ORIZON ± AL : 1) Fermecătoa
re evoluții pe luciul gheții ; 
2) Hocheist penalizat pentru 
încălcarea regulamentului — 
Litere de lege !; 3) în spatele 
hocheiștilor........ și locul unde-și
execută aceștia penalizările ; 4) 
Se oglindește-n luciul gheții 
unor cursuri de apă — La șta
fetă ’ — Riu in S.U.A. ; 5) 
Scoase din eleșteu ! — Slalom 
special !... ; 6) ... în picaj 1 — 
Ornat pregătit pentru pirtia 
de bob ; 7) Sine-qua-non al 
desfășurării unor sporturi de 
iarnă — Era la stă pin; 8) Sînt 
intr-o ureche — In spatele 
porții de hochei ; 9) Primul în 
campionat... — ... din iarnă-n 
iarnă — Bici din curelușe îm
pletite ; 10) Primul la patinaj
— Angrenat într-o dispută 
hocheistică la mantinelă ; 11) 
A plimba pucul pe gheață...
— ... și a prezenta echipa de

hotare. Un alt panou cuprinde 
insignele echipelor sportive 
divizionare.

Insignele provenind din 
țările vecine ocupă un loc 
de frunte in colecție. Insig
ne de la începuturile aviației 
și pină azi îmbogățesc co
lecția sa.

Insignele din cutii, multe 
destinate schimbului intre 
colecționari — sînt așezate se
parat pentru evitarea degra
dării prin frecare sau oxi- 
dare. Pe toate le întreține 
cu atenție, pe cele vechi cu- 
rățindu-le conform indicațiilor 
de specialitate.

...Peste 1 200 de cărți poș
tale ilustrate sînt reunite în 
cea de a doua colecție a 
lui loan Stehan. Sint sosite 
de pe diferite meridiane ale 
mapamondului. Din județul 
Hunedoara citeva ilustrate ne 
prezintă secvențe din Petro- 
șaniul anilor 1910, 1912, 1914. 
O ilustrată foto ne prezintă 
pe participanții prezenți la 
semnarea Acordului de la 
Țebea în frunte cu Dr. Petru 
Groza, aflați în preajma 
multisecularului gorun.

Alin Stehan, elev la Lice
ul industrial „Avram lancu" 
din Brad, fiul lui loan Ste
han, moștenește pasiunea co
lecționarului de insigne șl 
ilustrate.

SECRETUL VIORILOR 
STRADIVARIUS

De cîieva secole, lutleri din 
întreaga lume se străduiesc 
să descopere secretul viorilor 
Stradivarius și Guarnieri. Po
trivit revistei „Science Digest4', 
un biochimist texan a reușit 
să descifreze acest uluitor se
cret al lutierilor din Cremona. 
Cu ajutorul unui microscop 
electronic el a studiat lemnul 
din care au fost confecționate 
viorile și a ajuns la conclu
zia că maeștrii lutieri de a- 
tunci cunoșteau modalitatea 
de a lăsa deschiși porii lem
nului. Or, după cum se știe, 
porii se închid, normal, în pro
cesul de uscare.

CARE DINTRE El 
ERA MAI AMEȚIT ?
Un anume Kurt Zauber- 

mann, din Dusseldorf (B.F.G.), 
acuzat de a fi condus în 
stare de ebrietate, a decla
rat judecătorului că agentul 
de poliție l-a supus unui test 
antialcoolic din eroare, ma
șina fiind pilotată, în acel 
moment, de soția sa. Tribu
nalul l-a achitat. Mai ales 
că principalul martor al a- 
cuzărll, polițistul, s-a pre
zentat la audiență... în stare 
de ebrietate.

ION COȚOI, 
corespondent

EPIGRAME
ÎNTRE SOȚI

Sfaturi ne-mpărțim frățește, 
Ca să-i fiu mereu pe plac, i 
Astăzi, numai ea vorbește, 
Mîine-i rîndul meu... să tac.

UNUI ANUMIT „CLIENT**

Pentru un litru de vin 
„învîrtlt" cum doar el știe, 
într-un super-magazin
S-a făcut de băcănie.

unui Îngrijitor
DELĂSĂTOR

Vacile-au ajuns inapte, 
Păgubite de osînză ?
Le-a vegheat un papă-lapte 
Ce nu face nici o brînză 1

AU SFECLIT-O

Sarcina planificată
Nu prea au indeplinit-o, 
Căd cu sfecla recoltată 
Dumnealor au cam sfeclit-o,

IVAN TEIU și
PETRU CHIRA

hochei pentru începerea me
ciului.

VERTICAL : 1) Hocheist tri
mis temporar pe banca re
zervelor ; 2) A patina... — ...
în rulaj !; 3) Autorul melodiei 
,.Zboară sănioară“ — Rătăcit 
de mult printre troiene ; 4)
Preot musulman — In atac ! 
— Pe zăpadă ! ; 5) Corcodel
dobrogean — Inevitabilă cata
strofă a schiorilor începători; 
6) La mantinelă !... — ... și 
dincolo de mantinelă — In 
apărare ! ; 7) Organizată iarna 
la munte pentru perfecționa
rea măiestriei sportivilor — 
La fiecare probă ! ; 8) Notă
finală ! — Specific fiecărui 
patinator sau schior ... — ... la 
bocanci ! ; 9) Sub schiuri —
„Născut* 4 pe schiuri; 10) Vre
mea sporturilor de iarnă — 
Punct final al unei întreceri 
de patinaj viteză (pl.) ; 11)
Partidă de hochei nedecisă — 
Evoluează la sanie.

Dicționar î EEL, ILOT, PIL, 
IMAN, NIR.

VASILE MOLODEȚ

Dezlegarea careului apărut 
in ziarul nr. 8 148 :

1) MAMA — IUBIRI ; 2)
AM1C1S — ADIO ; 3) RACAR
— TUO — N ; 4) IN — DICU
— LIE ; 5) N — DEMETRIUS; 
6) VRAI — EU — NC ; 7) MEU
— ESL — AIU ; 8) ARMA — 
CARNE ; 9) RN — SPORIT — 
K ; 10) BENIUC — MELE ; 11) 
ETĂȚI — LETAY.

MAT IN DOUĂ MUTĂRI

Controlul poziției :
Alb: Rhl, De 5, Cd4, ph3 
Negru: R h 4, p g 4.

Soluția problemei din 
ziarul nr. 8 148 :

1. Ddl — gl Re5 — 14
2. Nd8 — c7 mat.
1......... Re5 — d6
2. Dgl — d4 mat.
1................... 15-14
2. Dgl — C5 mat.
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Chemarea la întrecere adresată de Organizația 
județeană Bacău a P.C.R. tuturor organizațiilor 
județene de partid și a municipiului București

(Urmare din pag. 1}

A. ÎN ACTIVITATEA 
INDUSTRIALĂ

1. Depășirea planului la produc- 
ția-mart'ă cu 500 milioane lei și la 
producția netă cu 200 milioane lei, 
în principal prin depășirea produc
ției fizice planificate cu 1000 MWh 
energie electrică, 10 000 tone căr
bune brun, 500 tone utilaj chimic, 
300 tone fenol, 200 tone polistiren. 
100 tone bisfenol, 300 tone acid mo- 
nocloracetic, 700 tone toluen, 200 
tone benzen, 200 tone etilbenzen, 
4 000 metri cubi cherestea, 100 tone 
tiirtie, 500 tone produse preparate 
din carne de pasăre și altele.

2. Depășirea planului de export 
cu cel puțin 1 la sulă și realizarea 
pină la 1 decembrie 1984 a între
gului fond de marfă pentru export, 
în condițiile ridicării parametrilor 
tehnico-calitativi ai produselor. In 
acest sens se va acționa cu toată 
hotărirea pentru transpunerea în 
practică, in devans, a măsurilor cu
prinse in programul privind creș
terea calității produselor.

3. Prin livrarea peste plan către 
fondul pieței a unui volum de pro
duse in valoare de 125 milioane lei. 
se va asigura satisfacerea in mai 
bune condiții a nevoilor de consum 
ale populației.

4. Depășirea nivelului planificat 
al productivității muncii cu cel pu
țin 5 000 lei pe persoană in indus
tria republicană, in condițiile res
pectării neabătute a programului 
privind creșterea mai accentuată a 
productivității muncii și aplicării cu 
strictețe a acordului global, formă

* superioară de organizare și retri
buire a muncit Pentru atingerea 
unul nivel superior al productivi
tății muncii vom extinde mecaniza
rea operațiunilor ce necesită un vo
lum mai mare de muncă, automati
zarea proceselor de producție, luind 
măsuri corespunzătoare pentru îm
bunătățirea organizării producției și 
a muncii, perfecționarea pregătirii 
tehnico-profesionale și policalifica
rea personalului muncitor, reduce
rea in continuare a personalului au
xiliar și de deservire.

5. Realizarea unui indice de fo
losire a capacităților de producție 
de cel puțin 96 la sută. în toate 
unitățile se vor efectua la timp re
viziile tehnice și reparațiile capita
le, se vor intensifica acțiunile de 
modernizare și dotare cu scule și 
dispozitive perfecționate a utilajelor 
de bază, de recondiționare și asi
gurare prin autodotare a necesa
rului de piese de schimb.

6. Reducerea consumurilor nor
mate cu cel puțin 1 000 tone de me
tal, 5 000 tone combustibil conven
țional și 1000 MWh energie electri
că, prin înlăturarea oricăror forme 
de risipă, întărirea spiritului gospo
dăresc și cultivarea unei înalte res
ponsabilități față de modul in care 
sînt folosite resursele energetice și 
de materii prime. Totodată, se va 
acționa pentru intensificarea efor
turilor în vederea depășirii cu cel 
puțin 4 la sută a planului de colec
tare a materialelor recuperabile fe
roase și neferoase, hîrtie, cartoane, 
textile și sticlă concretizat in 1700 
tone fier, 20 tone plumb, 30 tone 
aluminiu, 100 tone fontă și altele.

Prin reducerea mai accentuată a 
consumurilor specifice de materii 
prime, materiale, combustibil, ener
gie și apă, reproiectarea produse
lor și înlocuirea celor cu consu
muri mari și energointensive, se vor 
diminua cheltuielile totale și mate
riale planificate la 1000 lei produc- 
ție-marfă cu cel puțin 5 lei. Pe a- 
ceastă bază și prin întărirea disci
plinei de plan, contractuale și finan
ciare, prin mai buna gospodărire a 
valorilor materiale se vor obține 
beneficii suplimentare de peste 100 
milioane lei.

Acționînd pentru realizarea exem
plară a contractelor economice, vom 
executa la termen și de bună cali
tate toate comenzile care privesc 
fondul de marfă pentru export, pre- 

♦cum și asigurarea economiei națio
nale cu materii prime, materiale,

piese de schimb și subansamble, uti
laje tehnologice pentru obiectivele 
de investiții.

B. ACTIVITATEA DE INVESTIȚII 
ȘI CONSTRUCȚII

1. Devansarea punerii in funcțiu
ne cu cel puțin 40 de zile față de 
termenele planificate a 4 capacități 
de producție, fapt ce va permite să 
se furnizeze suplimentar economiei 
naționale o producție-tnarfă indus
trială de peste 80 milioane lei, pro
duci nd u-se astfel mai devreme în
semnate cantități de mobilă de artă, 
furnire estetice, unele produse chi
mice.

2. Darea in folosință in devans 
cu cel puțin 30 zile a 500 aparta
mente, organizind mai bine întrea
ga activitate de pe șantiere, prin 
contractarea in antrepriză a lucră
rilor de construcții-montaj.

3. Depășirea productivității mun
cii in construcții cu 8>XJ lei pe per
soană, față de sarcina planificată.

4. Economisirea a 300 tone ciment 
și 500 tone metal față de consumu
rile normate.

X Reducerea cheltuielilor mate
riale la 1000 lei producție de con
strue ții-montaj cu 2 lei față de plan.

C. IN ACTIVITATEA 
DE IRANSPORTURI 

Șl TELECOM L NICAȚII

1. Depășirea indicelui de utilizare 
a mijloacelor de transport auto de 
mărfuri cu cei puțin 2 la sută.

2. Creșterea suplimentară, față 
de plan, a veniturilor din activita
tea de transport auto, cu 33 milioa
ne lei și reducerea cheltuielilor la 
1000 lei venituri cu 2 lei.

X Creșterea productivității mun
cii pe o persoană in transporturile 
auto cu 23 la sută și sporirea be
neficiului cu 2 milioane lei peste 
prevederile planului.

4. Printr-o rațională folosire a 
mijloacelor de transport auto, o mai 
intensă utilizare a remorcilor și op
timizarea transporturilor, se va rea
liza o economie de 300 tone com
bustibili față de consumurile nor
mate. De asemenea, se vor recon
diționa piese și subansamble, peste 
plan, in valoare de 900 mii lei.

5. Îmbunătățirea gradului de fo
losire a mijloacelor de transport 
feroviar și a rulajului vagoanelor 
de marfă, realizind un spor de ca
pacitate de 11000 vagoane pe an 
prin :

— creșterea incărcăturii vagoane
lor marfă cu 13 la sută;

— sporirea tonajului brut al tre
nurilor cu 2 la sută;

— reducerea timpului de stațio
nare a vagoanelor la încărcare- 
descărcare cu 1 la sută;

— sporirea vitezei comerciale a 
trenurilor de marfă cu 1,8 la 
sută;

— reducerea consumului de mo
torină cu 650 tone față de 
norme.

6. Depășirea cu 2 milioane lei a 
planului de beneficii în transportu
rile feroviare.

7. Depășirea cu 2 la sută a volu
mului planificat al activității de 
poștă și telecomunicații prin:

— utilizarea cu eficiență maximă 
a capacităților existente;

— darea in folosință, înainte de 
termen, a 2 centrale telefonice 
automate;

— îmbunătățirea calității servicii
lor de poștă și telecomuni
cații.

8. Reducerea cheltuielilor mate
riale în domeniul activităților eco
nomice de poștă și telecomunicații, 
cu 2 la sută, prin :

— scăderea consumurilor de ma
teriale și piese de schimb;

— creșterea gradului de refolosl- 
re a materialelor rezultate din 
recuperări.

D. ÎN DOMENIUL 
DESFACERII MĂRFURILOR 

ȘI PRESTĂRILOR DE SERVICII 
CĂTRE POPULAȚIE

L Depășirea cu 60 milioane lei a 
planului de desfacere cu amănuntul 
și realizarea în bune condiții a pre
vederilor programului de autocon- 
ducere și autoaprovizionare.

X Diversificarea producției de 
preparate și semipreparate culinare 
pe bază de legume, fructe, pește, în 
conformitate cu principiile alimen
tației raționale — științific funda
mentate — și depășirea planului de 
producție proprie in alimentația 
publică cu 10 milioane lei.

X Dezvoltarea rețelei de desface
re a mărfurilor prin darea în folo
sință înainte de termen a unei su
prafețe comerciale de 2 000 metri 
pătrați.

4. Sporirea vitezei de recirculare 
a ambalajelor, prin mai buna orga
nizare a transporturilor intre indus
trie și comerț, aezvonarea și îmbu
nătățirea activității de preluări și 
achiziții, astfel incit să se asigure 
o depășire a planului de recupe
rare a ambalajelor cu cel puțin 10 
milioane lei.

5. Depășirea cu 50 milioane lei 
a sarcinilor de plan la prestările 
de servicii pentru populație, prin 
diversificarea activităților specifice 
la unitățile cooperației meșteșugă
rești, cooperației de producție, acni- 
ziții și desfacere a mărfurilor, ale 
consiliilor populare, mărirea capa
cităților destinate recondiționăm u- 
nor articole de uz casnic și gospo
dăresc, extinderea lucrului la domi
ciliu. Se vor urmări, totodată, va
lorificarea superioară a resurselor 
locale și sporirea producției artiza
nale.

6. Reducerea cheltuielilor de cir
culație față de sarcinile planificate 
cu 3 milioane lei, prin utilizarea mai 
rațională a suprafețelor comerciale, 
repartizarea judicioasă a fondu
lui de marfă, extinderea metodelor 
moderne de prezentare și desfacere 
a produselor, întărirea ordinii și 
disciplinei în toată rețeaua comer
cială.

în întreaga lor activitate pentru 
asigurarea indeplinirii și depășirii 
planului pe anul 1984, organele și 
organizațiile de partid, organizații
le sindicale și ale U.T.C., consiliile 
oamenilor muncii din județul Bacău 
vor acționa cu fermitate pentru im
primarea unui puternic spirit de 
ordine și disciplină in organizarea 
și desfășurarea proceselor de pro
ducție, pentru întărirea continuă a 
autoconducerii muncitorești.

Ne exprimăm convingerea că în
trecerea ce se va desfășura între or
ganizațiile județene de partid în 
anul 1984, angajind energiile și ca
pacitatea creatoare a întregii na
țiuni, va ridica pe noi trepte, cali
tativ superioare, activitatea din toa
te domeniile vieții economice și so
ciale, va crea premisele înfăptuirii 
exemplare a grandiosului Program 
al partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comu
nism.

în întrecerea pentru îndeplinirea 
în cele mai bune condiții a planu
lui pe anul 1984 — anul celei de-a 
40-a aniversări a revoluției de eli
berare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă și al celui 
de-al XÎII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român — ne angajăm să 
facem totul și să răspundem cu în
treaga noastră capacitate de muncă 
însuflețitoarei CHEMĂRI pe care 
secretarul general al Partidului Co
munist Român a adresat-o întregu
lui popor de a ne consacra toate 
forțele pentru a asigura progresul 
și înflorirea continuă a patriei noas
tre socialiste, pentru înălțarea 
României pe trepte tot mai înalte 
de progres și civilizație, într-o lume 
a păcii și colaborării internațio
nale.

COMITETUL JUDEȚEAN BACĂU 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
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IN ATENȚIA ABONAȚILOR 
LA SERVICIUL TELEFONIC 

DIN ORAȘUL BRAD
Direcția Județeană de Poștă și Telecomuni

cații Hunedoara-Deva anunță câ în vederea 
trecerii la prelucrarea automata, pe calculator, 
a facturii telefonice, începînd cu luna februa
rie 1984, termenul de achitare a avizelor de 
plată este ultima zi lucrătoare pînă la data de 
20 inclusiv a fiecărei luni.

Dupâ această dată se vor percepe majoră
rile legale prevăzute de tarifele P.T.T.R.

Abonații sînt rugați să achite din timp taxe
le pentru evitarea oricăror nemulțumiri.

UNIVERSITATEA DIN TIMIȘOARA 

ORGANIZEAZĂ 
cursuri de pregătire pentru concursul de admi
tere din anul 1984 la specializările :
• Matematică-informatică (zi), Matematică 

(f.f.), Fizică (zi, seral), Matematică-fizică 3 ani 
(zi) și la cele filologice (zi, f.f.) pentru toate ' 
disciplinele de concurs ;
• Economia industriei, construcțiilor și trans

porturilor (zi, seral, f.f.), Finanțe-contabilitate 
(zi, seral, f.f.), și contabilitate și economia a- 
grară (zi, f.f.) pentru disciplinele Algebră și 
elemente de analiză matematică și Economie 
politică.

Cursurile vor avea loc în fiecare duminică 
începînd cu 12. II. 1984 și se vor desfășura du
pă programul ce se afișează la intrarea în clă
direa din B-dul Vasile Pîrvan nr. 4.

ÎNTREPRINDEREA DE GOSPODĂRIE 
COMUNALĂ Șl LOCATIVĂ ORĂȘTIE 

cu sediul în str. "Republicii nr. 19

ÎNCADREAZĂ PRIN CONCURS :
• ȘEF LOT DE CONSTRUCȚII-MONTAJ, cu 

vechime minimă de 4 ani.
încadrarea se face în conformitate cu Legea 

nr. 12/1971, iar retribuirea conform Legii nr. 
57/1974.

Concursul va avea loc la sediul GRUPULUI 
DE ÎNTREPRINDERI DE GOSPODĂRIE COMU
NALĂ și LOCATIVĂ DEVA, în ziua de 14 fe
bruarie 1984. “

publicitate
VlNZABI

• în ziua de 21 februarie 
1984, se va vinde la licitație 
publică autoturism Renault 
Gordini, stare bună. Locul li
citației : Deva, Gojdu, blocul 
experimental. Informații su
plimentare, Deva, telefon 12759.

(4109)
• Vînd casă. Batiz nr. 87. 

Informații, zilnic, după orele 
17. (4106)

SCHIMB DE LOCUINȚA
• Schimb apartament două 

camere, gaze, central Deva,

cu similar Drobeta Turnu-Se- 
verin. Telefon 957/12581. (4091)

PIERDERI
• Pierdut legitimație de ser

viciu nr. 66237, pe numele Ti- 
riuță Vasile, eliberată de C.S. 
Hunedoara. O declar nulă.

(4103)
• Pierdut legitimație de ser

viciu, pe numele Munteanu 
Petrișor, eliberată de C.S. Hu
nedoara. O declar nulă. (4108)

DECES
• Familia îndoliată mulțu

mește Îndeosebi familiilor 
Onița loan șl Lazăr Loghin, 
colegilor, tuturor celor ce le-au 
fost alături in marea sufe
rință pricinuită de pierderea 
celui drag

BARA SIMION
(4107)
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