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Cunoașterea 
problemelor
Se știe că una dintre ce

rințele esențiale ale eficien
ței activității de partid o re
prezintă cunoașterea exactă 
și operativă a realității, a 
problemelor, ceea ce înseam
nă un sistem de informare 
bine pus la punct. Cu alte 
cuvinte, conducerea se află 
în strinsă dependență de cu
noaștere.

incepînd abordarea aces
tei probleme importante îm
preună cu tovarășul Eugen 
Pîrvu, secretarul comitetului 
de partid al întreprinderii de 
producție industrială pentru 
construcții căi ferate Deva, 
am relevat împreună valoa
rea uneia din ideile călăuzi
toare ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Consfătuirea de 
ta Mangalia din august 1983. 
Secretarul general al parti
dului sublinia că „se impun 
asemenea măsuri, o aseme-

PERMANENȚE 
ALE MUNCII 
DE PARTID

nea organizare a muncii in
cit să nu rămînă nici un 
sector și nici o problemă 
care să nu fie în atenție, că
rora să nu li se asigure 
condițiile înfăptuirii în viață 
și să nu se urmărească pînă 
la capăt îndeplinirea în în
tregime a sarcinilor".

— Pornind de la această 
cerință, tovarășe secretar, 
cum își asigură comitetul de 
partid cunoașterea realității, 
a problemelor, pe ce căi ?

- Avem la îndemînă cîteva 
modalități clasice, ca să zic 
așa. în Deva conducem 5 
organizații de bază, în tot 
atîtea secții și sectoare. 
Membrii comitetului de partid, 
și cadrele de conducere, 
ambele categorii sînt repar
tizate pe organizații de ba
ză, avînd o gamă largă de 
atribuții și însărcinări, urmă
rind permanent unirea efor
turilor pentru ducerea la în
deplinire a sarcinilor de plan. 
Acești tovarăși participă la 
întreaga viață a colectivelor 
de care se ocupă, la adu
nările de partid, la învăță- 
mînt, la analizele ce se fac 
aici aducîndu-și contribuția 
la soluționarea problemelor.

in al doilea rînd, pentru 
cunoașterea concretă a stă
rilor de lucruri folosim mai 
frecvent analizele în ședin
țele de comitet și în plenare, 
care, de fiecare dată, se în
cheie cu un mănunchi de 
măsuri concrete, în comple
tarea hotărîrilor anterioare, 
care să ducă la înlăturarea 
neajunsurilor sau lipsurilor 
semnalate. Pentru certitudi
ne, fiecare măsură o încre
dințăm unui comunist, impli
cat și profesional în acea 
problemă sau zonă.

Asemănător procedăm și 
în cazul analizelor la fața 
locului, o practică, de ase
menea, folosită cu o frec
vență mai mare. In ambele 
situații, urmărim pas cu pas 
realizarea măsurilor stabilite,

CORNEL ARMEANU
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CARIERA CIMPU LUI NEAG

Se impune o mobilizare puternică 
a întregului colectiv pentru 

planului
rente defecțiunile ia uti
laje, lipsesc autobasculan
tele de mare capacitate șt 
mai nou. chiar recent pusa 
în funcțiune instalația de 
presortare a cărbunelui 
creează discontinuități In 
fluxul de producție.

Subinginerul loan Ionel, 
șeful sectorului de produc
ție, ne spunea că din cinci 
foreze existente In parc, 
doar trei se pot folosi, 
una este In reparație capi
tală de foarte mult timp la 
I.P-SJl.U.E.E.M. Petroșani,

realizarea
Cariera Cimpu lui Neag 

nu se mai numără printre 
unitățile miniere ale Văii 
Jiuluț cu rezultate bune in 
producția de cărbune. In 
ianuarie, spre exemplu, 
planul a fost îndeplinii 
doar în proporție de 65,5 
la sută, iar in luna februa
rie continuă să se acumu
leze restanțele.

Ce se întimplă, deci, la 
cariera Cimpu lui Neag 7 
Să se fi acumulat dintr-o 
dată atîtea neajunsuri care 
să greveze Intr-o asemenea

defr

r Mă; mul ti
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măsură activitatea de ex
tracție 7

Analizînd sarcinile de 
plan pe acest an, se poate 
constata că sînt cu ceva 
mai mari față de 
rile anului trecut, 
sibil de îndeplinit, 
Ies dacă se ține 
de faptul că în carieră se 
deschid noi cîmpuri mi
niere.

Atunci ce grevează acti
vitatea din carieră 7 Multe 
dintre cauzele nerealizării 
cantităților zilnice planifi
cate își au obîrșia în or
ganizarea activității de pro
ducție. Dacă încă din ulti
ma 
cut 
ție 
pe 
fronturilor de lucru în căr
bune, demarajul producției 
anului 1984 ar fi fost fa
vorabil îndeplinirii sarcini
lor de plan. Este adevărat 
că volumul descopertei pe 
acest an este de aproxima
tiv 
de 
gă, 
de 
parte, sînt tot mai frec-

realiză- 
dar po- 
mai a- 

cont și

jumătate a anului tre- 
s-ar fi acordat o aten- 
sporită descopertării și, 
această bază, creării

3,5 ori mai mare față 
1983, la care se adau- 
bineînțeles, restanțele 

anul trecut. Pe de altă

iar alta este folosită ca...- 
magazie de piese de schimb. 
Din statisticile întocmite 
la biroul de organizare a 
producției rezultă că rare 
au fost cazurile cînd au 
funcționat două foreze con
comitent. Lipsa forezelor 
a generat nerealizarea fron
turilor de extracție. De ce 
n-au funcționat forezele 7 
Din cauza multor 
țiuni, a 
schimb, 
luat la 
nizare 7 
cînd după multele ore de 
inactivitate a forezelor. Da
că a fost mal dificilă pro
curarea unor piese de 
schimb noi, de ce nu s-a 
pus accent pe recondițio- 
narea celor defecte 7

— S-au executat și une
le recondiționări, ne spu
neau ing. Eliodor Mihăi- 
leanu, șeful sectorului de 
mecanizare, și loan Cojo- 
cea, mecanic în cadrul a- 
cestui sector, dar multe nu 
se pot efectua pentru că

def ec
lipsei pieselor de 
Ce măsuri s-au 
sectorul de meca- 
Prea puține, jude-

DORIN CORPADE
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Comitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, 

Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.
MOSCOVA

al

Am aflat, cu tristețe, despre înce
tarea din viață a tovarășului Iuri Vladi- 
mirovici Andropov, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste.

In numele Comitetului Central
Pa r ud ui ui C —înnîrt Român, al Consiliului 
de Stat și al Guvernului Republicii Socia
liste Româaia, al poporului român și al 
meu personal, vi adresăm dumneavoastră, 
partidului și guvernului Uniunii Sovie
tice. comuniștilor, 
cele mai sincere 
greaua pierdere 
tovarășului Iuri Vladimirovici Andropov.

Militant de seamă al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, și. — în ul
tima parte a vieții sale — secretar gene
ral al Comitetului Central . al Partidului, 
președinte al Prezidiului Sovietului Su
prem. tovarășul Iuri Vladimirovici Andro
pov a depus o activitate susținută pentru 
înfăptuirea politicii P.C.U-S. de edificare 
a socialismului și comunismului în U- 
niunea Sovietică

De asemenea, în funcțiile de înaltă 
răspundere încredințate de partid, tova
rășul L V. Andropov a militat pentru 
cauza păcii și colaborării internaționale, 
pentru soluționarea marilor și comple
xelor probleme ce confruntă lumea con
temporană

Comuniștii, poporul român acordă o 
mare însemnătate dezvoltării continue a 
colaborării și prieteniei româno-sovietice, 
lărgirii cooperării economice, tehnico-știin- 
țifice. culturale și în alte domenii de in-

popoarelor U.R.S.S., 
condoleanțe pentru 

suferită prin moartea

teres comun, amplificării schimburilor pa 
linie de partid și de stat și intensificării 
conlucrării pe planul relațiilor interna
ționale.

Colaborarea și cooperarea 
România și Uniunea Sovietică, 
Partidul Comunist Român și Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice constituie un 
aport însemnat la construcția noii orându
iri în cele două țări, la cauza generală a 
socialismului, păcii și progresului în 
întreaga lume.

împreună cu întregul nostru popor și 
partid îmi exprim convingerea că raportu
rile de prietenie, înțelegere și colaborare 
dintre cele două partide și state ale 
noastre vor cunoaște și în viitor o evo
luție mereu ascendentă, că prietenia româ- 
no-sovietică se va dezvolta tot mai puter
nic, pe multiple planuri, în interesul am
belor țări și popoare, al socialismului și 
comunismului, al păcii și 
lume.

In aceste momente de 
pentru popoarele Uniunii 
tene, vă exprimăm, dragi 
mentele noastre 
Partidul nostru, 
popor român împărtășesc durerea profun
dă a oamenilor sovietici — și își exprimă 
ferma convingere că, sub conducerea 
P.C.U.S., Uniunea Sovietică va obține, tn 
continuare, noi și importante victorii tn 
opera de făurire a societății socialiste 
și comuniste, în lupta pentru afirmarea 
politicii de colaborare, securitate și pace 
în întreaga lume.

Vă rugăm să transmiteți familiei 
îndoliate cele mai sincere condoleanțe.

dintre 
dintre

înțelegerii în

grea încercare 
Sovietice prie- 
tovarăși, sentl- 

de adincă compasiune, 
comuniștii și întregul

CEAUȘESCUNICOLAE
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Ședința Comitetului Politic Executiv 
al Comitetului Central

al Partidului Comunist
în ziua 

Comitetul 
al C.C. al 
nit în ședință, 
ședinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în legătură cu 
încetarea din viață a tova
rășului I. V. Andropov, se
cretar general al Comite
tului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovie
tice, președintele Pre-

Român
de 11 februarie. 
Politic Executiv 
P.C.R. s-a întru- 

sub pre-

zidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

Comitetul Politic Exe
cutiv a luat următoarele 
hotărîri :

O delegație de partid și 
de stat, condusă de secre
tarul general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, tovarășul

Nicolae Ceaușescu, să 
participe la funeraliile to
varășului I. V. Andropov.

în ziua de 14 februarie, 
ziua funeraliilor, se decla
ră doliu național.

în această zi, posturile 
de radio și televiziune, pre
cum și instituțiile artisti
ce vor prezenta programe 
adecvate.

ÎN ZIARUL DE AZI

■ RITMURI HUNEDO- 
RENE
• Lecturi și priveliști
• Pasionat de istorie
• Cartea. Scena. E- 

cranul.
(pag. a II-a)

Cea mai scurtă noapte
Era o seară obișnuită de 

duminică. La Termocentrala 
Mintia totul decurgea nor
mal. Oamenii din tura de 
serviciu se aflau la posturi, 
supraveghind instalațiile și 
mersul generatoarelor. Se 
funcționa — așa cum s-a 
intimplat zilnic de la înce
putul acestui an — la ca
pacitatea maximă. Deodată 
acele aparatelor de control 
din camera de comandă a 
blocului 5 au 
vibreze, lămpile 
Uzare să pîlpîie 
iar soneriile și 
avertizare să sune fără o- 
prire. Protecțiile lucrează șl 
generatorul nr. 5 este de
conectat de la sistem. A- 
varie I...

Se acționează energic și 
se localizează rapid zona 
avariei: secțiile de 0,4 kV 
ale blocului generator nr. 
5. Personalul de la camera 
de comandă centrală află 
și cauza. Celula „distribloc“ 
a pompei de apă tehnică 
nr, 1 „a pușcat", provocînd

un scurt-circuit, care s-a 
extins pe barele secției de 
0,4 kV. Urmarea ? turboge- 
neratorul 5 scos din func
țiune, dar mai grav era că, 
datorită 
men tării 
lație cu 
asigură

imposibilității aii- 
„virorului" (insta- 

ajutorul căreia se 
rotirea continuă a

Prima operație, primul e- 
xamen este trecut cu bine. 
Inginerul Cornel Costina, 
împreună cu maiștrii Aurel 
Oțoiu, Gheorghe Munteanu 
și electricianul Trofin Tod, 
de ia exploatare electrică, 
au repus in funcțiune, prin- 
tr-o soluție provizorie, viro-

UN SUCCES DEOSEBIT AL MINERILOR

DE LA BARZA

început să 
de semna- 
intermitent, 
hupele de

m

turbinei în timpul cînd a- 
ceasta nu este în funcțiu
ne), exista pericolul torsio
nării axului turbinei, ax de 
12 m lungime și peste 10 
tone greutate.

Trebuia, deci, acționat 
urgent, cu răspundere șl 
competență. S-a alertat 
conducerea întreprinderii și 
a secției electrice. Inginerii 
Florea Bereș, directorul teh
nic și Cornel Costina, șeful 
secției electrice au fost pri
mii sosiți în centrală.

muncu.
tru( vreți î

•ful, eliminînd pericolul tor
sionării axului turbinei.

...In acea duminică, mais
trul Gheorghe Dumitrache, 
de la atelierul reparații e- 
lectrice, petrecuse toată di
mineața în centrală, condu
ci nd lucrările de remediere 
a unei defecțiuni la cablul 
de 
de 
din

alimentare al mașinii 
preluat cărbune LWK, 
depozitul de combusti-
MIRCEA LEPĂDATU
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Punerea în funcțiune a primelor 
două linii tehnologice la noua uzină 

de preparare
Oamenii muncii de Ia 

întreprinderea minieră 
Barza raportează un re
marcabil succes: punerea 
în funcțiune a primelor 
două linii de preparare 
a minereurilor, aferente 
obiectivului Valea Morii- 
Brad. Ce importanță are 
această mare lucrare mi
nieră pentru întreprinde
re și economia națională ? 
Ne răspunde ing. Nicolae 
Lungu, directorul unită
ții :

— Pentru noi înseamnă 
dublarea producției de 
minereuri neferoase ex
trase și prelucrate, pen
tru economia națională 
mai multe metale de care 
are nevoie. Sarcina prin
cipală care ne revine 
este de a urmări cu stric
tețe fluxurile de produc
ție, punînd accentul pe 
calitate, productivitate și 
reducerea costurilor, de a 
atinge, conform progra
mului, parametrii optimi 
de funcționare.

— Cine sînt constructo-

rii acestui important o- 
biectiv 7

— Peste 60 la sută din 
valoarea totală a lucrări
lor a fost executată în re
gie proprie de către co
lectivul nostru. Celelalte 
lucrări au fost realizate 
de șantierul din Brad al 
Sectorului T.C.M.M. Deva, 
U. U. M. R. Crișcior, 
G.S.C.F.I. și Șantierul e- 
lectromontaj Deva. Pînă 
în prezent, toate instala
țiile și utilajele funcțio
nează normal și preconi
zăm să prelucrăm pînă la 
finele primului trimestru 
al acestui an circa 20 000 
tone minereu cuprifer. De 
altfel, colectivul I.M. Bar
za este puternic angajat 
în producție pentru a în- 
tîmpina cea de-a 40-a a- 
niversare a revoluției de 
eliberare socială și națio
nală, antifascistă și anti- 
imperialistă și cel de al 
XIII-lea Congres al parti
dului cu realizări remar
cabile la toți indicatorii 
de plan.

LIVIU BRAICA
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Pasionat de Istorie Memoria pămîntului

HUMEDORCMS
Un

S-cu lmpTin;t ia z-e-e o- 
cestea 175 de c* de <c 
nașterea poet. „ Vcs-'e 
Cârlova. pr ej de -e-ecțe 
asup'a unui deși* fezer. 
sever și generos in oce^șl 
timp, care cu c mină a 
luat cu cita a dat Sever, 
pentru că poetu a mărit la 
numai 22 de ani. iar fan- 
pul. ajutat și de indiferen
ța și ignoranța omenească, 
i-a șters urmele mormintu- 
lui. Știm co a murit la 
Craiova, nu-i mai cunoaș
tem însă locul îngropării. 
Un destin generos totuși, 
dacă ne gîndim acum că, 
deși ne-a lăsat doar cinci 
poezii, a rămas în Istoria 
literaturii, unde-și ore lo
cul său bine stabilit Că a 
scris mai mult decit atit 
este sigur și ușor de dedus 
din ceea ce ne-a rămas : 
ușurința versificației, o a- 
nurnită dezinvoltură lexica
lă și imagistică, fluența 
prozodică, imaginile matu
re, în limitele epocii, vor
besc despre un poet care 
a dobîndit o rutină in sen
sul bun al cuvîntului, adică 
un nivel calitativ care nu 
se putea atinge decît prin- 
tr-un exercițiu cantitativ. 
Cele cinci poezii pe care 
i le-a publicat Ion Heliade 
Rădulescu în «Curierul Ro-

cursor
mânesc* stat singurele core 
ni s-ou pastrct dor a> «i- 
g-.*c*țo poetul a sc-ts și 
altele. m> puține.

Și cu toate ocestec. ssc- 
t*e intrebc-ec: e pesb 
să intri și să 'ămn in -sto- 
rio Stercrtnrw door ai dno* 
poezii ? loo că e posibil. 
E pos-bti atunci ajv*. ce în 
cazul hă Vas-e Cărora. 
cele one poezx sînt ie ce 
moi inort grad repreze~to-

^PRIVELIȘTI
tive pentru un anumit mo- 
meni istoric, cind ele suit 
un fel de orc de boită intre 
cele doua veacuri. Păstorul 
intri stat este o paste• a ă ti
pică viziunii secolului al 
XVUI-lea. pe cind Rulourile 
Tirgoviștii ne situează in 
plin preromanrism românesc 
ol veacului XIX. cducind 
pentru prima oară în lite
ratura noastră tema vesti
giilor unui trecut glorios 
care este propus ca exem
plu unui prezent decăzut. 
Nou este Vosile Câriova și 
prin vigoarea, limpezimea și 
amploarea sentimentu'ui 
patriotic pe care, fără să 
depășească modalitățile

>-e*n, a știut să le orches
treze intr-o manieră ce a 
avut dorul de a-i sensibili
ze pe contemporani. Ion 
Heritode Rădulescu B po- 
bScâ. intuindu-î exact vo- 
-oorec și importanța. ier 
•vcoae Să-cescu. foioeu»- 
d»-se de adresarea c recto 
speeded vfli. B dedică 
O S-OOC. m cate- numește 
/■oc-ea poeziei. june cw 
_mao de loc*. Etmcareo 
BâkesaBui a rămas cele 
bre. asigurind și ceea-*to. 
tec CârtOTO : -Ca o co- 
■tetă trec atace. tu sirSta- 
c>p ua mîmd peste Romo- 
=ta uâtetd F tactatată de 
hreveo ia. O moarte crudă 
•e răpi fără v.-eme; dar o- 
puccși a ne lăsa o tocr>- 
mp fierbinte pentru g!or>a 
trecută fi o scînt&e dâtâ- 
tocre de v«ță pentru vn- 
tor". Așa este. Bălcescu nu 
excge’ează deloc : pentru 
vîrsta sa și a literaturii ro
mâne de atunci, Vosile Căr- 
Icva a fost într-odevăr o 
cometă in lumina căreia s-a 
putut întrezări o cale de 
urmat El este unul dintre 
marii precursori care, după 
puterile lor și fără s-o știe, 
au pregătit înaltul zbor al 
lui Eminescu.

L-am cunoscut cu prile
jul unei documentări în 
comuna Turdaș. Ne-a 
vorbit mult, în dulcele 
grai moldovenesc, despre 
istoricul comunei transil
vane în care trăiește de 
aproape patruzeci de ani.

Andrei Alupi, de loc 
din Moldova, fostul învă
țător, și, mai apoi direc
tor al școlii generale din 
comună, astăzi pensionar, 
nu este nici istoric, nici 
arheolog, ci pur și sim
plu un îndrăgostit de is
torie, un pasionat de cer
cetarea a tot ceea ce vor
bește despre viața și con
tinuitatea poporului nos
tru pe această vatră de 
istorie care este ținutul 
Orăsuei. Mai este Andrei 
Alupi și autor al unei va
loroase lucrări intitulată 
modest .Cîteva date mo
nografice- — nepublicată 
de vreo editură, dar con
stituind — prin modul de 
redactare și bogăția în 
conținut, argumentări in
contestabile — una dintre 
cele mai complete mono
grafii ale comunelor hu- 
nedorene. împărțită în 12 
capitole, cuprinzînd o a- 
nexă cu 20 de planșe ce 
ilustrează obiecte din sta
țiunea neolitică Turdaș 
(din colecția Sofiei Tor- 
ma), lucrarea respiră din 
plin interesul pe care au
torul îl dovedește pentru 
viața materială, spiritua
lă șl social-culturală a lo
cuitorilor acestei așezări 
din epoca neoliticului și 
pînă în prezent. In stu
diul lui Andrei Alupi sînt 
citate concluziile acad.

prof. Constantin Daicovi- 
ciu, în lucrarea sa „La 
Transilvanie dans l’anti- 
quit6“, care încă în 1938, 
arăta: „Printre grupurile 
de civilizație din epoca 
neolitică, cea mai impor
tantă pare a fi grupul 
Turdaș, din districtul Hu
nedoara pe Mureș, ca cel 
mai vechi grup de civili
za ae din Transilvania, ce
lebru prin idolii de pă- 
mînt și os și ceramica 
sa*.

Am mai aflat că An
drei Alupi nu s-a limitat 
doar la studierea docu
mentelor ce vizau „cultu
ra Turdaș*. El a știut, 
prin sufletul său ales să 
insufle și copiilor — că
rora ani in șir le-a lumi
nat calea prin labirintul 
literelor și cifrelor — ma
rea sa dragoste pentru 
istoria neamului. Multe 
ore, în multe zile au 
muncit, cot la cot, învă
țător și elevi pentru a 
scoate la lumină noi măr
turii ce atestă vechimea 
și originea locuitorilor a- 
cestor meleaguri. Frag
mentele de ceramică, o- 
biectele din piatră și os 
sînt expuse în muzeul de 
istorie, înființat în incin
ta școlii generale din co
mună. Dar dincolo de va
loarea lor istorico-docu- 
mentară, exponatele în
globează în ele o valoare 
inestimabilă: aceea a dra
gostei și pasiunii dove
dite de un om simplu 
pentru păstrarea a tot 
ceea ce este românesc.

DANIEL MĂLIN

2)e
Ninge cu floare albă peste munți
Cum doar în munții noștri floarea ninge 
Peste țări na mirosind a singe
Și a sudoare de oșteni cărunți. 
Coboară miei pe dacice coline 
Exodul lor e semnul peste timp 
Al zeilor proscriși intr-un olintp 
Căruia refuzau să i se-nchine.
Ninge din Burebista spre urmași 
Un hohot alb ca și intiia oară
Cind l-a durut durerea lui de țară 
Cind țara sta pe frunți de uriași.
Nu-i drum in Apuseni să nu cuvinte 
Să n-aibă-n piatra lui ninsoarea blinda 
In care urma Iancului cea sfîntă 
Țărani din lacrimă-și aduc-aminte. 
Ninsori, de țară, din bătrînul tulnic 
Aștern istoria în nemurire...
Pămînt transfigurat în fericire : 
în ochii tăi mă-nchin și nu mă-ntunee...

VIRGILIU VERA

RADU CIOBANU

„Desfășurare* de Fazakas Tiberiu.

Antologie 
de poezie 
universală

Joi, 9 februarie a.c., ce
naclul literar „Lucian Btă- 
ga“ din Hunedoara a or
ganizat ediția a IV-a a ma
nifestării „Antologie de 
poezie universală*. Subiec
tul dezbaterii a fost creația 
poetului grec Odysseas Eli- 
tis, laureat al premiului 
NobeL

In cadrul aceleiași ședin
țe, rubrica -Omagiala* a 
fost susținută de tinerii 
poeți Virgiliu Vera, Maria 
Bozga, Daniela Paraschiv și 
Dorina Balla. care au pre
zentat creații proprii pe 
tema „Transilvanie — Tran
silvania*.

românesc

PASUL VlLCAN
Printre locurile din, Valea 

Jiului cu adine! rădăcini în 
trecutul patriei se află și Pa
sul Vilcan, a cărui istorie 
este țesută din fire de ade
văr ți legendă. Cind oamenii 
vor să-și amintească de car
tea trecutului pot să-și ridice 
ochii spre munte, acolo ta 
răscruce de drumuri și via
turi.

Prin această poartă din 
piatră legiuni romane au 
descins ta țara lui Decebal 
spre a se uni cu oștile lui 
Traian, venit spre a se adă- 
pa din izvoarele dacilor și 
a pune temelia nașterii unui 
nou popor, moștenitor al a- 
leselor virtuți dace ți roma
ne. Ecoul muntelui poartă și 
azi numele temutului erou le
gendar, iar apele cîntă doine 
și balade intr-un vers pe care 
il vorbim cu toții, la munte 
și cimpie.

Tezaurul monetar, cum 
spun istoricii, din secolul al 
IV-lea, descoperit in aceas
tă trecătoare, vorbește despre 
originea daco-romană a lo
cuitorilor de pe aceste me
leaguri — și din întreaga 
Dacie —, rămași pe aceste 
ținuturi după ce Roma 
și-a rechemat armata.

Tot acolo, între brazi fără 
virstă, este un picior de plai 
căruia i se zice Poiana lui 
Mihai. Primăvara, frunzele 
zvonesc despre căpitanii vi
teazului care înainte de a se 
alătura tui Mihai, în preajma 
bătăliei de la Șelimbăr, au 
poposit aici.

Mai spun hrisoavele că, 
aproape cu două secole în 
urmă a fost arsă piatră, iar 
flăcările au înfricoșat puhoiul 
Semilunei. Și rana pămîntu- 
lui devine astfel document 
de seamă lăsat urmașilor, din 
care aflăm de cind s-a cu
noscut cărbunele, numit pe 
atunci cu mirare de către lo
calnici „piatra care arde“

Dar acestui loc i-a fost dat 
să asculte și goarna ostași
lor români din primul răz
boi mondial, care aveau să 
pregătească reîntregirea nea
mului românesc.

In vremuri de pace oame
nii și-au purtat pe aici oile, 
au trecut unii la alții, de o 
parte și alta a Carpaților, 
pentru a se înfrăți și-n dan
sul nedeilor.

Acolo sus, printre stînci și 
brazi se mai aud uneori gla
suri... se mai văd flăcări și 
urme de pași...

MIRCEA MUNTEANU
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Poșta redacției
Adrian Murar - Sintan- 

drei: Dată fiind vîrsta dv., 
sentimentelor generoase li 
se poate ierta naivitatea 
nu însă și ortografia.

Dommca Bota Macovei: 
Dacă la dv. cele 14 ver
suri (ați avut răbdarea 
să le numărați !) înseam
nă pe „nota de inventar* 
500 de lei, ne închipuim 
că urieșeasca dv. produc
ție lirică poate ajunge, 
din punct de vedere fi
nanciar, la sume astrono
mice... Nu e suficient însă 
să înșiri cuvinte sub for
mă de versuri spre a fi 
poet.

David Rusu — Deva : 
Oare diversitatea tema
tică pe care v-o cerem să 
însemne însăilarea unui 
plugușor plicticos, arh>- 
convențional, scris în fuga 
condeiului, sub care iden
titatea dv. dispare ? E 
necesar ca acea natura
lețe de bun augur în ca
te credem să nu se în
chisteze intr-un sistem 
poetic aîndite redus.

TIBERIU DĂIONI

MIRCEA VALER STANCIU:

Vrăjitorul casei
La aproape patru ani de 

la apariția primei sale cărți 
— „Viața spre ziuă* — 
Mircea Vaier Stanciu revi
ne în librării, prin inter
mediul Editurii Dacia, cu 
un nou roman — „Vrăji
torul casei*. Parcurgerea 
paginilor cărții, multe din
tre acestea cu șansa certă 
de a deveni antologice în 
proza românească, procură 
lectorului momente spiri
tuale de largă respirație, 
un confort estetic aparte 
prin seducția narațiunii, 
prin umorul subtil și ori
ginal și, nu în ultimul plan, 
prin informația socială și 
livrescă selectată după 
semnificații majore.

Șarjînd pe aceste doar 
cîteva coordonate descope
rim în romanul lui M. V. 
Stanciu o frescă de epocă 
familiară multora dintre 
noi, epocă pe care, însă, 
după lectură, o redescope
rim într-o viziune nebănui
tă, in dimensiuni și culori 
inedite pe care autorul 
le plămădește ca verosimi
le cu tot grotescul situa
țiilor și pitorescul persona
jelor. Personajele romanu-

L?4m.seEna*ECBara
lui, reprezentative pentru 
o generație tocmai prin ti
pologia lor diversă dar a- 
preape comune prin va
loarea lor, deci fără velei
tăți eroice, sînt recrutate 
din cele mai diverse medii 
sociale și etnice.

Mircea Vaier Stanciu po
sedă o interesantă măies
trie în a evidenția unele 
personaje prin cîteva cre
ionări fugare fără a se pre
ta direct la caracterizări 
personale.

Remarcam la început va
loarea cognitivă a operei 
prin prezența unei dense 
informații și acest fapt o 
apropie de starea romanu- 
lui-document. Sînt in
serate în economia lucrării 
fapte și evenimente isto
rice, fenomene generale de 
stări de lucruri revolute 
sau în plină gestație și 
desfășurare.

Ceea ce incită la partici
pare și de aici la starea 
de meditație din partea ci
titorului este tocmai forța 
de expresie și plasticitatea 
lucrurilor relatate de au

tor și, mai cu seamă, ex
tragerea din sondarea a- 
cestora a unor judecăți de 
valoare care se pot încor
pora în tezaurul de cuge
tare românească și univer
sală perenă. Un anume gen 
de filozofie socială, esca
motată doar de tenta iro
nică specifică naratorului, 
se degajă din rindurile 
cărții. Prin acceptarea a- 
cesteia ne vedem obligați 
la o atentă și scrupuloasă 
confruntare cu noi înșine 
și, în același timp, cu lu
mea înconjurătoare.

Oricum, trebuie să fim 
de acord cu Al. Piru cind 
spunea Intr-un număr din 
„Luceafărul* din 1979: 
„Sînt sigur că despre Mir- 
cea-Valer Stanciu se va 
mai vorbi, nu mă îndoiesc 
că-1 voi reîntâlni în proza 
românească de azi*.

GEORGE LIMBEANU

Elvis
Au trecut mai bine de 

șapte ani de cind regele 
necontestat al rock-and-

roll-ului a trecut pe malul 
opus al Styxului, la fel de 
neașteptat, pe cît de fulge
rător și-a început cariera, 
în jurul figurii sale — 
cum se întâmplă și în bio
grafia romanțată a tande
mului John Carpenter — 
Anthony Lawrence — s-au 
țesut nenumărate legende 
care l-au transformat pe 
Elvis Presley intr-un per
sonaj fabulos, aproape mi
tologic. Nimic mai semni
ficativ în acest sens decît 
faptul că pe mormintul din 
Memphis niciodată nu se 
ofilesc florile, iar pelerina
jul nu încetează, chiar dacă 
între timp a pornit și un 
val de luciditate — fostele 
„gorile* ale starului au pu
blicat o carte de-a drep
tul demascatoare, aruncând, 
zice-se, lumina adevărului 
asupra vieții idolului. O 
viață plină de obscure 
pete, am adăuga, căci una 
era fața vedetei scăldată 
de fascicolele colorate ale 
proiectoarelor scenei și alta 
îndărătul culiselor. Desi
gur, despre aceasta nici 
măcar nu se pomenește în

film. Nu se spune, bunăoa
ră că Priscilla, soția lui 
Elvis, și-a părăsit soțul 
fiindcă n-a mai putut su
porta agresivitatea lui; că 
Elvis a fost narcoman (ceea 
ce de fapt i-a pricinuit 
moartea prematură) etc. 
Nu, despre toate acestea 
filmul tace. Nu din respect 
față de cel ce nu se mai 
poate apăra, ci din rațiuni 
pur comerciale, fiindcă El
vis (chiar dacă îl întruchi
pează Kurt Russel) trebuie 
să producă în continuare 
dolari, mulți dolari. Prin 
vînzarea unor tricouri, bi
belouri, a tot felul de o- 
biecte, toate purtind tră
săturile de Apollo ale ce
lui despre care „Colone
lul* (managerul Parker, 
cel plin de idei) spunea la 
descoperire: _E o mină de 
aur băiatul ăsta !; cîntă ca 
un nigger — dar din feri
cire este alb._“. Urmărind 
filmul, mereu ne încearcă 
senzația că un documentar, 
cuprinzînd decupaje din 
concertele cîntărețului, ar 
fi fost infinit mai folositor. 
Asta fiindcă Elvis a fost 
cel ce poate ar fi dorit să 
fie în momentele lui de 
sinceritate, atunci cind era 
numai cu cîntecele sale: 
băiatul bun, cu o voce mi
nunată...
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Potențialul fermei zootehnice 
sa fie mai bine fructificat!

in acnvnatea de diiuzare a presei

zootehnică ă Coo- 
agricole de pro-

Ferma 
perativei 
ducție din Pricaz dispune 
de o suprafață redusă de 
finețe naturale, fapt ce 
creează serioase dificultăți 
în asigurarea balanței fu
rajere la sortimentul de 
fibroase. în stabulația 1983/ 
1984 s-a intrat cu un defi
cit de 120 tone fîn. în a- 
ceste condiții nu este de 
mirare că ferma înregis
trează însemnate restanțe, 
în special la producția de 
lapte marfă. Dar pe lîngă 
lipsa de furaje sînt și alți 
factori care 
negativ rea
lizările din 
sectorul zoo
tehnic. Cum 
bine s-a subliniat la adu
narea generală a coopera
tivei agricole 
loc recent, 
bucură de 
competentă 
tă, deoarece șefa acesteia, 
Maria Licescu vine uneori 
tîrziu la lucru și pleacă 
devreme, nu-și îndeplinește 
cu răspundere atribuțiile. 
Așa se explică indiscipli
na ce se manifestă aici, 
risipa de furaje (in con
dițiile cînd se duce lipsă 
de fîn), fluctuația mare a 
oamenilor care lucrează 
în sectorul zootehnic.

în anul precedent, prin 
importante credite acor
date de stat, ferma a cu
noscut un amplu proces 
de modernizare. Adăpostu
rile au fost dotate cu ra- 
cleți, cu instalații de adă
pat, s-au amenajat alei 
de furajare, s-a 
incinta și baza 
etc. în acest an 
de 
gă la 600 capete, 
de

influențează

C.A.P.

ce a avut 
ferma nu se 

o îndrumare 
și permanen-

bovine trebuie

îngrădit 
furajeră 
efectivul 
să ajun- 

iar cel
vaci șl juninci la 560

capete. O dată cu creș
terea efectivelor trebuie să 
sporească și producțiile, ca 
și aportul fermei la auto- 
aprovizionare teritorială, 
în acest scop este necesar 
să se acorde o atenție 
deosebită asigurării în în
tregime și pe sortimente 
a bazei furajere. Deoarece 
în acest an suprafața pla
nificată pentru producerea 
de furaje este mai mică 
decît anul trecut, se impun 
măsuri energice în vederea 
sporirii substanțiale a ran
damentelor la hectar la 
toate culturile. în acest 

_____ sens, după
cum ne-a re
latat ingine
rul șef, al 

C_A.P„ Viorel Balotă, se 
va pune accentul pe ferti
lizarea terenului și între
ținerea mai bună a plan
telor de nutreț. De aseme
nea, in această perioadă 
este necesar să fie între
prinse acțiuni susținute, cu 
participarea tuturor 
cuitorilor satului, la îm
bunătățirea pășunilor și
fînețelor naturale. In a- 
celași timp, trebuie ac
ționat pentru întărirea dis
ciplinei și ordinii în acti
vitatea din zootehnie, pen
tru mai buna coordonare 
a acesteia, 
stabilizarea 
de animale.

PR I CAZ

lo-

cît și pentru 
îngrijitorilor 
Conducerea. ’ 

Consiliul popular comunal 
Turdaș și consiliul unic 
agroindustrial sînt chemate 
să se preocupe cu întreaga 
răspundere de valorifica
rea deplină a potențialului 
fermei, în vederea reali
zării integrale a obiecti
velor ce-i revin din pro- ] 
gramul județean de dez
voltare a zootehniei.

Posibilități oe îmounătățire există 
Mai ramine să fie valorificate...

urmo unor sesizări aleIn
cititorilor ziorului nostru, prin 
care ne erou aduse la cu
noștință o serie de deficien
țe in activitatea de difuzare 
a presei, a ajungerii aces
teia operativ la cititori, re
dacția a organizat, la înce
putul acestui an, o ședință 
de analiză cu participo'ea 
unor foctori din conducerile 
Direcției județene de poștă 
și telecomunicații și între
prinderii comerciale de stat 
mărfuri industriale. Cu acest 
prilej ou fost evidențiate (și 
recunoscute) deficiențele ma
nifestate, stabilindu-se. io a- 
celași timp, măsuri concrete 
menite să ducă la o îmbu
nătățire substanțială a aces
tei activități, să răspundă în 
grad moi înalt solicitărilor o- 
oresate de cititorii p-esei lo
cale ți centrale din întregul 
nostru județ, in ce măsură 
au fost api.eete in practică 
respectivele măsuri om cău
tat să aflăm ieri, cu prilejul 
unui raid efectuat in mu
nicipiul Deva.

în privința distribuirii pre
sei pe unități de difuzare, 
tovarășul Mihai Cațan, șe
ful Oficiului județean de di
fuzare a presei, ne-a asigu
rat că nu au fost semnalate 
nici un fel de nereguli, fapt 
confirmat, de altfel, de toți 
lucrătorii unităților vizitate, 
presa locală ajungînd la 
chioșcuri, zilnic, pină cel br- 
ziu la ora 5,45.

Referitor la măsurile luate 
în ce privește, în ansamblu, 
vinzarea cu bucata a ziaru
lui, nu am putut afla amă
nunte, deoarece la începe
rea raidului nostru nimeni 
din conducerea I.C.S.M.I. De
va nu a putut să ne pună 
în legătură cu „persoana în-

directe 
Nu ne

vestită cu răspunderi 
în acest domeniu". __
îndoim că o astfel de per
soană există, la ședința de 
onaiiză din ianuarie a.c^ se 
stabilise chiar ca oceastă 
persoană să ia imediat le
gătura cu Direcția județea
nă de poștă ți telecomuni
cații pentru stabilirea unei 
dt moi apropiate colaborări. 
A trecut mai bine de o lună 
de la dota promisiunii, dar 
se pare că Cineva nu găseș
te încă— direcția.

Raid in municipiul 
Deva

Dar să trecem la reolită- 
concrete infinite pe te- 
in dimineața zilei de 
Treci nd pe ia puncte 

difuzare cu maximă a- 
,vad comercial".

țile 
ren 
ieri.
de
fluență, cu
cum se spune, dar și prin 
locuri ceva mai izolate, am 
constatat faptul că progra
mele sînt judicios întocmite 
și respectate (nu am întîlnit 
cel puțin ieri, cazuri de... 
„sînt la ședință", „concediu 
medical", .vin imediat" etc., 
etc.). In ceea ce privește po
sibilitățile de vinzare și, im
plicit, de satisfacere a soli
citărilor, aici există unele 
diferențieri. Am remorcat că 
există o urmărire riguroasă 
a cererilor de suplimentare 
a numărului de ziare pe fie
care unitate, dar nu 
deauna ele corespund 
țelor cititorilor.

Vînzătoarele Maria 
(unitatea nr. 7 - complex 
comercial „Central"), Marica 
Ifrim (nr. 6, str. Kogălnicea- 
nu, complex alimentar), Emi-

întot- 
cerin-

lanc

lia Bozan (nr. 107, Ungă sala 
sporturilor), Csobot Bisa beta 
(nr. 110, cartier Dacia) au 
arătat că există încă mari 
posibilități de suplimentare 
a numărului de ziare repar
tizate zUnic spre vinzare. Dar 
cine să solicite suplimenta
rea dacă notele de comandă 
se țin doar în sertare sau 
nu există deloc ?

Un aspect pe care ținem 
să-l aducem în atenția Cen
trului de librării și desface
rea cărții: în cartierul Be- 
jan, la capătul liniei auto
buzului 8 barat există un 
chioșc-librărie. Spațiu pentru 
vinzarea ziarelor nu există In 
tot cartierul. Gestionara Ma
riana Matei ne-a spus că 
or fi de acord să 
vindă și ziare, și-ar adopta 
corespunzător și programul 
de funcționare în acest scop. 
„Sînt sigură că aici este un 
loc foarte indicat pentru di
fuzarea presei, dar să ve
dem ce spune conducerea 
C.L.D.C.". Chiar așa, ce spu
ne? Va proceda la fel ca și 
în cartierul Progresul, unde 
se vînd de mai multă vre
me ziare în librărie ? Aștep
tăm răspunsul I

In concluzie, măsurile sta
bilite la începutul anului în
cep să-șî arate roadele. Mi
cile deficiențe pe care le-am 
mai constatat (la orele 9— 
9,15 nu mai exista nici un 
exemplar din ziarul .Drumul 
socialismului" ia unitățile nr. 
3 și la cele din centru - de 
la casa de cultură și cine
matograful „Patria"), țin doar 
de buna colaborare dintre 
Oficiul județean de difuzare 
a presei și I.C.S.M.I. Posibi
lități există, cum se vede, 
din belșug. Rămîne ca ele 
să fie fructificate cît mai re
pede, în interesul cititorilor.

Se impune o mobilizare puternică a întregului colectiv
(Urmare am pag. 1)

atelierele au în dotare doar 
niște strunguri. Ar fi ne
voie și de alte mașini de 
prelucrat prin așchiere: 
freze și raboteze.

De la această problemă 
să trecem la alta, tot atît 
de stringentă pentru asi
gurarea unor ritmuri spo
rite la descoperte. Subin- 
ginerul loan Ionel a adău
gat :

— întreprinderea de 
transporturi Hunedoara— 
Deva, care a preluat în cea 
mai mare parte transportul 
sterilului din carieră la 
haldă, nu ne asigură ne
cesarul zilnic de autobas
culante. în carieră avem 
nevoie de 60 de mașini ac
tive pe fiecare schimb. Tre
buie să se înțeleagă bine 
faptul că nu putem lucra 
la nesfîrșit cu parcul de

nu-

rezolva- 
necores- 

conduce- 
minier

mașini active asigurat 
mai pe jumătate.

Evident, pentru 
rea stării de fapt 
punzătoare, atît 
rea Combinatului
Valea Jiului Petroșani, cît 
și conducerea întreprinde
rii de transporturi auto 
Hunedoara-Deva trebuie să 
se implice mai mult. însă 
nici conducerea carierei 
Cîmpu lui Neag nu este 
absolvită de răspunderea 
rezolvării altor probleme 
pe plan local, care condi
ționează realizarea sarci
nilor de plan și mai buna 
organizare a activității în 
carieră, utilizarea judicioa
să a forței de muncă și a 
timpului de lucru, pentru 
că se pierde zilnic, în me
die, de către fiecare om, 
aproximativ o oră bună 
de lucru, mai ales la înce
putul și la sfîrșitul schim
burilor. De asemenea, tra

buie să se insiste pe îm
bunătățirea activității de 
revizii și reparații, avînd 
în vedere că mai sînt ca
zuri cînd, la scurt timp 
după efectuarea unor revi
zii sau reparații, utilajele 
se defectează.

Ca atare, pentru realiza
rea revirimentului în a-

ceastă unitate, trebuie să 
se acționeze hotărîtor de 
către toți factorii de con
ducere pentru asigurarea 
fronturilor de lucru — atît 
în cărbune, cît și la des- 
copertă — pentru folosi
rea cît mai aproape de 
capacitate a utilajelor din 
dotare.

MIRCEA DIACONU, 
N. BORDEAN

Cunoașterea
problemelor

(Urmare din pag. 1) ]

ovind în vedere că astfel ne’ 
intîlnim cu olt fenomen cri
ticat de tovarășul Nicolae 
Ceauș eseu la Consfătuirea 
de lucru de la Mangalia, a- 
nume, oglomerarea de pra- 
bleme nesoluționate, în con. 
dițiite în care, se știe, survin 
alte sarcini. In acest fel, mun. 
ca de partid o determinat 
creșterea productivității mun
cii și reducerea accentuată a 
consumurilor, în special de 
oțel aliat, în secțiile de con
fecții metalice, uzinaie, creș
terea volumului de piese șî 
subansamble recuperate și 
recondiționate în sectorul 
de întreținere și reparații, 
precum și în autobază.

— Numiți clasice asemenea 
forme și modalități de cu
noaștere a realității, de ac
țiune pentru asigurarea bu
nei desfășurări a activității 
productive. Trebuie să înțele
gem că folosiți și mijloace 
specifice ?

— De mai bine de o ju
mătate de an om introdus 
în sistemul de informare dis
peceratul, care, zilnic recep
ționează pulsul locurilor de 
muncă. Dimineața luăm re
gistrul dispecerului și ne dăm 
seama, de îndată, de mersul 
producției, unde trebuie să 
acționăm. Este un lucru deo
sebit de important dacă se 
ține seama de faptul că a- 
vem secții și sectoare în 6 
județe. Numai cariere avem 
aproape 30. In funcție de 
situația creată, luăm măsu
rile organizatorice, tehnice 
sau politice ce se impun.

Cu alte cuvinte, am com
pleta noi, informarea ajută 
organizația de partid să nu 
se lase surprinsă în fața e- 
xigențelor crescînde, se ma
nifestă ca o pîrghle activă 
de acțiune.

PROGRAMUL UNIVERSITĂȚII POLITICE 
Șl DE CONDUCERE 
- FILIALA DEVA -

• Anul I și IV, luni 13 februarie 1984, orele 17.
• Anul II și III, marți, 14 februarie 1984, orele 17.

Activitățile se desfășoară în sălile și la temele 
anunțate anterior.
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LEONARDO DA VINCI
NAVALĂ

Cea mai scurtă noapte
(Urmare din pag. 1)

bil. Plecase acasă după ora 
15, cind totul a fost pus la 
punct. Și iată, la ora 21,30 
a sosit din nou mașina de 
intervenție după el. S-a îm
brăcat urgent și a pornit 
să-și adune oamenii. 13 e- 
lectricieni s-au echipat fără 
zăbavă, urcîndu-se in „in
tervenție" și pornind spre 
centrală. Erau Gergely De- 
zideriu, loan Chițiba, Mar
tin Feiraband, Cornelia Ca
tena, Marinela și Carmen 
Manta, Aurelian Gruia, Pe
tru Debrețin, losil lacob, 
Dorin Lazăr, Viorel Arghir, 
Traian Dan și Mircea Fur- 
dui.

In jurul orei 23 au înce
put o muncă îndirjită, o a- 
devărată întrecere cu aceie 
ceasornicului, cu ei înșiși. 
S-a „luat la mină", verifi- 
cîndu-se, curățindu-se, re- 
mediindu-se și înlocuin-

du-se, unde a fost cazul, 
celulă cu celulă, sertăraș 
cu sertăraș. Nici un ele
ment al secției de 0,4 kV 
n-a rămas necontrolat și la 
ora 5, în dimineața zilei de 
luni, aceasta a fost pusă 
in funcțiune. Două ore mai 
tirziu turbogeneratorul nr. 
5 al termocentralei Mintia 
a fost conectat la sistemul 
energetic național, pulsînd 
kilowații atît de necesari 
țării.

„Cind a trecut noaptea?" 
— se întrebau între ei oa
menii maistrului Dumitra- 
che, negîndindu-se că în 
acea noapte, care li s-a 
părut atît de scurtă, au 
trecut cu succes o probă 
de toc, un examen al ma
turității profesionale, al res
ponsabilității comuniste și 
muncitorești, al tăriei mo
rale și devotamentului pen
tru emblema de energeti- 
cian.

O expoziție cu desenele ana
tomice executate de Leonardo 
da vinci este în prezent orga
nizată la ,,Metropolitan Mu
seum", din New York. Lucră
rile aparțin bibliotecii Windsor 
din Anglia. Este pentru prima 
dată cînd cele peste 200 de 
desene ale marelui pictor sînt 
reunite într-o expoziție. Ele 
sînt revelatorii — notează a- 
gențla ANSA — pentru extra
ordinarul talent artistic și spi
ritul de observație ale mare
lui om al Renașterii. Aproape 
toate desenele sînt însoțite de 
note 
toare
nu pot 
glindă, 
Leonardo 
gure 
sale. _____ ____  ___
lizate între 1485 și 1515 și sînt 
grupate în expoziție după di
feritele aspecte ale corpului 
uman pe care Ie reprezintă. 
Lucrările dovedesc finețea și 
profunzimea observației, în 
afara marelui talent de dese
nator pe care îl avea Leonar
do.

cu observații pătrunză- 
ale artistului. Acestea 

fi citite decît în o- 
procedeu 

a vrut
autenticitatea 
Desenele au

prin care 
să-și asi- 
lucrărilor 
fost rea-

R E C O K D..
La Heeslingen, în Saxonla 

Inferioară (R.F.G.), opt femei 
au bătut recordul mondial 
într-un concurs sui generis : 
statul așezat pe un catarg. 
Cele opt, „recordmene" au ră
mas 122 de ore pe cite o 
scîndurică, de 40 x 50 cm, 
fixată în vîrful unor prăjini 
.înalte de 2,5 m, ridicate spe- 
_eial în acest scop.

Recorduri... totuși.

orizontal : 1) Greutatea
volumului de apă dizlocuit de 
o navă ; 2) Piesă metalică ce 
se prinde pe fundul apei spre 
a menține nava pe loc — 23 
parîme ! ; 3) Unitate de măsu
ră pentru viteza navelor — 
Navă de război cu trei rîn- 
durl de visle; 4) Pasăre răpi
toare — Stîlp de susținere a 
velelor ; 5) Faraon egiptean —
84 batiscafuri I — Rîu în 
R.F.G. ; 6) Grinzile ce for
mează bordajul navei — Tel;
7) 41 dunete I — Platforme 
destinate reparării navelor — 
Insulă în Marea Mediterană ;
8) Prima navă (mit.) — Loca
litate în R.F.G. — 43 parîme 1;
9) Oraș în Australia — Indica
tor la bordul navei — 48 batis
cafuri 1 10) Piesă metalică
aflată sub bompresul navei ; 
11) Prins cu năvoadele nave
lor specializate — Serviciu la 
bordul navei.

remorcată ce transportă piatră 
ori nisip ; 2) Drumul cel mal 
scurt parcurs de o navă, In
tre două porturi (pl.); 3) Lo
pată (cu două pale) nefixată 
de bordajul navei — Aparat 
aflat la bordul navei, Indicînd 
măsurarea timpului; 4) 46 car
lingi ! — Geantă de piele — 37 
furcheți ! 5) Documente ofi
ciale ce însoțesc o navă — 
64 copastll ! — Fire ; 6) Loca
litate în Franța — Nave mici 
prevăzute (ca și corăbiile), cu 
pînze și lopeți ; 7) Extremită
țile navei — 83 stringhere I
— 45 trincl !; 8) întinderi de 
apă pe care circulă navele — 
Aparat utilizat în porturi pen
tru încărcarea (sau descăr
carea) mărfurilor din nave ;
9) Organ de mașină a navei
— corp ’ ’ " '
aflat la
10) Zone
porturi, 
loase, mai ales după trecerea 
mareelor (mase, pi.) — 35
piloțl 1; 11) A duce cu nava 
(dlnțr-un port în 
geri ori mărfuri.

Dicționar : TLA, ILS, ESO, 
URB, MOE, SOR.

NECHIFOR CONSTANTIN 
Cercul rebusist „Dacia" 

Hunedoara
Dezlegarea careului 

apărut în ziarul nr. 8 160 1 
1) PATINATOARE; 2) ELIMI

NAT — EG; 3) NUMĂR — 
BANCA; 4) ANIN — TA — 
EEL; 5) LEȘ — CURSA — A; 
6) IC — TASAT — S; 7) ZA- 
PADA — ILOT; 8) A ------
— PLASA; 9) TUR — 
PIL; 10) LIDER — 
11) PASA — ALINIA.

MAT ÎN 2 MUTĂRI
Controlul poziției :
Alb : R b 5, Da 7, T 12 
Negru: Rd 3, pc3 și ei.

Soluția problemei 
din ziarul nr.

— ACE 
RAR — 
CORP j

puternic de iluminat 
prora și pupa navei; 
din vecinătatea unor 
deosebit de pericu-

8 160 :
1. C d4 — eS si — g32. D e 5 — h 8 mat
1. g4 — g3
2. Dei — gs mat.
1. R h 4 — h 3
2. D e 5 — b2 mat.

altul) pasa-VERTICAL: 1) Locurile de 
acostare a navelor Navă

Li! ii
w

w
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Consfătuirea de la C.C. al U.T.C. pe 
orobleme ale educației comuniste, 

patriotice, revoluționare a tinerei generații

PORT
JOCURILE OLIMPICE ; 

DE IARNĂ ti

AUTOBAZA T.A. ORĂȘTIE
ÎNCADREAZĂ

9 șoferi categoriile C.D.E.

în perioada 9—11 fe
bruarie 1984 s-x desfășurat 
in Capitală Consfătuirea pe 
problemele educației co
muniste, patriotice și re
voluționare a tinerei gene
rații, organizată de Comi
tetul Central al Uniunii 
Tineretului Comunist, Con
siliul Uniunii Asocia n-lor 
Studenților Comunisu din 
România și Consiliu! Na
țional al Organizației Pio
nierilor.

In cadrul consfătuirii 
■u fost stabilite măsuri 
concrete și direcții de ac
țiune pentru creșterea 
participării active, respon
sabile a tineretului patriei 
ta realizarea obiectivelor 
«tabilite de Congresul al 
KlUea și Conferința Na

ție ale partid alai, peo- 
tr» f c .-marea *» <fe«v=itarea 
eoeșxrinței sodalMte a tt- 
neres genera tec, Întărirea 
apirisaiM revoăațnnar In 
intre^a •cStvitaae pcLbcâ 
și organizatorică drtfășnra- 
tâ de orgar-zat—e de eepu 
și tineret De asemene», a 
fost evidențiată necesita
tea ca la viilor să ae as»- 
g-x-e o fcnbcmătăt-re rab- 
stan-baU a caniserdrii. la 
toate nivelurile. ca tați 
factcrit ca vcrtbnțil in »- 
cest docaenin. b vederea 
deplinei cccrrergeate a in- 
floențeăoe edncatsve, por
nind de la idee» că Se
tatie trebuie să-șiindepi-

rea sarcinile ce & revia ă-x 
hotăririle de partid <1 de

stat, din orientările șl in
dicațiile mcretamhd gene
ral »1 p*rtsdalaL

letr-c deplină unitate, 
paraespantii la consfătuire 
o dat expresie botărfrii 
ior ferme și nestrămutate 
de a urma neabătut inal- 
tal exemplu de revoluționar 
consecvent șl patriot Înflă
cărat ai tovarășului 
Nscclae Cevușes^i. secreta
rul general al Partidului 
Ccrn xnist Român, de a nu 
precupeți nici un efort 
pentru Înfăptuirea botări- 
rilor Congresului al XII- 
lea și Conferinței Naționale 
ale partidului, pentru p-os- 
peritatea necontenită a 
HcmÂniei și Inaln-
ta-ea ei aeabituti spre 
coaiur.isni.

jntilnire româno-americană
WASHINGTON 11 (A-

ger preș). — Ministrul a- 
facerltor externe al Româ
niei, Ștefan Andrei a avut 
o înttlnlre la Washington 
eu secretarul de stat al 
S.U.A., George Shultz, tn 
timpul căreia au fost dis
cutate probleme legate de 
dezvoltarea relațiilor româ- 
ao-atnericane și a avut loc 
en schimb de păreri asu
pra unor probleme inter
naționale.

în arest cadru, ministrul 
român al afacerilor externe 
a prezentat poziția și pro
punerile președintelui Re
publicii Socialiste Româ
nia. N.coiae Ceausescu, cu 
privire la oprire» cursei 
Înarmărilor nucleare și tre
cerea la dezarmare nu
cleară In Europa și la 
adoptarea unor măsuri de 
creștere a Încrederii, ia 
promovarea politicii de 
pace șl colaborare pe plan 
internațional.

Poziția laburista privind necesitatea 
desființării bazelor militare americane

din Marea Britanie
WASHINGTON 11 (A-

gerpres) — Liderul Parti
dului Laburist, de opoziție, 
din Marea Britanie, Nei] 
Qlnnock, a reafirmat, la 
New York, unde se află 
în vizită, pozițiile laburiste 
privind necesitatea des
ființării bazelor militare 
americane de pe teritoriul 
britanic și a abolirii ar
mamentului nuclear al ță

rii sale, relatează agenția 
Associated Press. El a 
subliniat că dezarmarea nu
cleară unilaterală constituie 
cel mai bun răspuns al 
Europei occidentale la ac
tuala situație internațio
nală, Intrucît ea ar oferi 
o formă de securitate care 
nu implică riscurile pus
tiirii continentului euro
pean în cazul unei con
flagrații atomice.

Un apel al primului ministru al Greciei 
pentru realizarea dezarmării

ATENA (11 Agerpresy. 
a- Primul ministru al Gre
ciei, Andreas Papandreu, 
a declarat, în cadrul ședin
ței Comitetului de pregă
tire a congresului partidu
lui Mișcarea Socialistă 
Panelenă (PA.S.O.K.), de 
guvernământ, că mișcarea 
partizanilor păcii consti

tuie o forță care poate 
preîntâmpina declanșarea 
unui nou război. El a a- 
dresat tuturor țărilor 
apelul de a-și intensifica 
eforturile îndreptate spre 
Încetarea cursei înarmări
lor, realizarea dezarmării 
și apărarea păcii.

■ CAPE CANAVERAL - 
Misiunea navetei spațiale 
americane .Challenger" s-a 
încheiat, simbătă, la ora 
12,16 GMT, ci nd astronava 
■ aterizat pe pista Centru
lui spațial Kennedy, din 
Florida. Echipajul — format 
din comondootui Vance 
Brar-d, pilotul Robert" Gib
son. specialiștii Ronald Mc 
Noir, Bruce McCandless și 
Robert Stewart. - ou exe
cutat. incepind de la 3 fe
bruarie, and a avut loc 
lansarea — o serie de ex
periențe și experimentări 
științifice și tehnice, in
clusiv ieșiri tn spațiu 
fără cordon de legătură cu 
naveta.

■ STOCKHOLM. - Po
trivit raportului pe luna 
ianuarie al Oficiului central 
de statistică, dat publicită
ții la Stockholm, in Suedia 
sint inregistrați oficial 
162 000 de șomeri totali, 
ceea ce reprezintă cu 15 000 
moi mult deat in ianuarie 
1983.

■ LONDRA. - Potrivit 
primelor estimări, rata in
flației in Marea Britanie 
a fost, in luna ianuarie, 
de 5,1 la sută, în raport 
cu aceeași perioadă a anu
lui trecut, s-a anunțat la 
Londra, potrivit agenției 
United P-ess In tematicei.

• SARAJEVO 11 (Ager- 
pres). — în prezența pre
ședintelui Comitetului in
ternațional olimpic, Juan 
Artoniu Samaranch, a 
directorului general 
U-N.ES.CjO, Amadou Moh- 
tar kTBow, și a directoa
rei Cl.O., Monique Ber- 
Ixm, a avut loc inaugu
rarea Muzeului Jocurilor 
Olimpice' de iarnă de la 
Sarajevo. Pe lingă nume
roase documente privind 
organizarea jocurilor, mu
zeul cuprinde și 16 lucrări 
grafice aparținlnd unor 
«moșeați artiști plastici.

• în fruntea discipline
lor cu cel mai mare nu
măr de participant! se 
află schiul alpin (cu 227 de 
concurenți din 42 de țări), 
urmat de schi-fond (221 
din 32 de țări) și patinaj 
viteză (161 din 23 de țări). 
Un loc fruntaș în acest 
clasament ocupă desigur 
hocheiul pe gheață, la 
care participă 12 echipe.

• Suferind cea de-a doua 
înfrângere consecutivă (1—4 
în fața Cehoslovaciei), e- 
chipa S.UA., deținătoarea 
titlului olimpic, a pierdut 
practic toate șansele de a 
se califica In faza finală 
a turneului de hochei pe 
gheață. In schimb, celelalte 
favorite au obținut noi vic
torii, după două etape un 
număr de șase formații: 
Suedia, U.R.S.S., R.F. Ger
mania (grupa A) și Fin
landa, Cehoslovacia și Ca
nada (grupa B) totalizînd 
cîte 4 puncte.

• Deși plecat ultimul In 
cursă, schiorul sovietic 
Nikolai Zimiatov a termi
nat învingător în proba de
30 km demonstrind o teh
nică excelentă 
condiție fizică, 
s-a desfășurat 
atmosferice

și o bună 
Întrecerea 
în condiții 

nefavorabile,
ceea ce l-a făcut pe vest-
germanul Jochen Belle, cla
sat al 15-lea, să declare : 
„Este foarte dificil să
concurezi în asemenea con
diții și de aceea consider 
că locul 15 din 72 de par
ticipant constituie o per
formanță”.

• Ninsoarea persistentă 
și vântul puternic continuă 
să perturbeze programul 
Jocurilor Olimpice de iar
nă de la Sarajevo, mai ales 
în probele alpine ce ur
mau să se dispute pe 
pirtiile de la Bielașnița și 
Jahorina. Pentru a treia
zi consecutiv întrecerile 
masculine și feminine de 
coborâre au fost amânate. 
Organizatorii au declarat 
că vizibilitatea foarte redu
să a împiedicat chiar și 
desfășurarea antrenamen
telor prevăzute pentru 
sâmbătă. Cele două probe

DIN TARILE SOCIALISTE
O MOSCOVA. - Riul 

Pur, din estul Siberiei, va 
deveni, în curînd, o prin
cipală arteră de transport 
a regiunii. Aceasta se va 
întîmpla în momentul in
trării în funcțiune a unui 
nou port de mare capaci
tate, a cărui construcție a 
început de citva timp.

Riul străbate o regiune 
in care au fost descope
rite importante zăcăminte 
de petrol și gaze, între 
care cele de la Urengoi.

★
0 PRAGA - Printre 

rezu'tcte e cele mai recent

obținute de geologii ceho
slovaci se înscrie și des
coperirea unui important 
zăcământ de caolină în a- 
propierea orașului Plsen, 
ale cărui rezerve sînt eva
luate la aproximativ 100 
milioane de tone. Caolina 
descoperită — substanță 
importantă folosită în pro
ducția de celuloză, hîrtie, 
porțelan și cauciuc - va 
permite nu numai satisfa
cerea integrală a nevoilor 
industriei cehoslovace, ci 
și obținerea de importante

fliîSQs^D
cantități destinate expor
tului.

★
0 BEIJING. — in minele 

din R.P. Chineză au fost 
extrase, în ianuorie 1984, 
62 110 000 tone cărbune, 
cu 5 130 000 peste preve
derile planului și cu 4,08 
la țută mai mult decît în 
aceeași lună a anului tre
cut, informează agenția 
China Nouă. Extracția zil
nică de cărbune în ianu
arie a fost de 2 000 000 
tone, ceea ce reprezintă 
un record absolut, adaugă 
sursa.

au fost rec rog ramate.
Proba de biatlon 20 km 

s-e disputat in condiții 
acceptabile deși a nins in 
tot timpul cursei. Pe primul 
loc s-a clasat Peter An- 
gerer (R.F. Germania) cu 
timpul de lhll’52’7/10'2' 
penalizare, urmat de 
Frank - Peter Roetsch
(R.D.G. — la l’28”7/10/3), 
Eirik Kvalfoss (Norvegia 
la 2’09"7/10/5).

Proba de bob două per
soane s-a încheiat cu vic
toria echipajului secund 
al R.D. Germane care în 
cele 4 manșe a realizat 
3'25”56/100, urmat de 
R.D.G. I 3'26”04/100 și 
UJI.S.S. II 3’26”16/100.
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UNITATEA AGROINDUSTRIALĂ DEVA

Ferma Șoimuș 
încadrează urgent :

• mecanici agricoli
Retribuirea în conformitate cu legile 12/ 

1971 și 57/1974.

COMBINATUL PENTRU LIANȚI 
SI MATERIALE REFRACTARE 

TURDA
Str. Bihorului, nr. 4, telefon 12820 

ÎNCADREAZĂ DE URGENTĂ
• INGINER MINIER 

pentru cariera de calcar și gips - în condițiile 
prevăzute de Legea nr. 12/1971.

Informații la Serviciul personal, învâțâmînt, 
retribuire al combinatului - telefonic sau perso
nal.

ÎNTREPRINDEREA MECANICĂ 
C U G I R

JUDEȚUL ALBA 
ÎNCADREAZĂ DE URGENȚĂ :

• ZIDARI
• FIERARI BETONIȘTI
• INSTALATORI
• IZOLATORI
• MOZAICARI
• ZUGRAVI
• DULGHERI

C. S. Hunedoara. O declar 
nulă. (c. 7)rm;ca"

publicitate
VINZARI

■ Vind apartament patru 
camere. Deva, strada Lenln, 
bloc 1, scara B, apartament 31, 
telefon 16277, după orele 17.

(4161)
■ Vind casete înregistrate

noutăți muzică bănățeană, dis
co. Deva, strada Lenin, bloc 2, 
apartament 38. (4179)

PIERDERI

ANIVERSARI

■ Cu ocazia aniversării zilei
de naștere, mămica, tăticul îi 
urează dragei lor Stoenescu 
Simona-Dinela, ,,La mulți ani“ 
șl multă fericire ! (c. 9)

■ Soția, fiicele, ginerii și
nepoții urează dragului lor 
Codrean u Iosif, din Renghet 
— Geoagiu, viață lungă cu 
bucurii și multă sănătate, cu 
prilejul aniversării a 62 arii 
și al pensionării. Să ne trăiești 
„La mulți ani !*. (4177)

COMEMORARE

Pilotul echipajului învingă- | 
tor Wolfgang Hoppe, ingi- J 
ner mecanic de profesie a . 
fost un polisportiv, remar- I 
cîndu-se în tinerețe ca J 
atlet (declatonist) și îno- | 
tător. Echipajul român (Du- • 
minlcel Petrariu) s-a si- | 
tuat pe locul 18, cu timpul ' 
de 3’32”36/100. I

■ Pierdut autorizație nr. 74,
din ianuarie 1973, pentru con
fecționat flori artificiale și 
coroane. pe numele Mardar 
Gheorghe, eliberată de Consi
liul popular Simeria. O de
clar nulă. (4175)

■ Pierdut autorizație seria
A 111597, nr. 4, din 21 mai 
1982, in meseria de fotograf, 
pe numele Jurj Maria, elibe
rată de Consiliul popular co
munal Rapoltu Mare. O declar 
nulă. (4184)

■ Pierdut, între Gurabarza 
șl Crișcior, aparat auditiv. 
Găsitorului recompensă. Criș
cior, strada Crișului, nr. 15.

(4181)
■ Pierdut legitimație de ser

viciu, nr. 16 847, pe numele 
Buzatu Marian, eliberată de

■ Cu adincă durere, 
familia Ștef, din Simeria, 
anunță comemorarea a 
șase luni, duminică, 12 
februarie, de la fulgeră- 
toarea încetare din viață 
a iubitului lor fiu ȘTEF 
MARIUS, în vîrstă de 20 
ani. Aducem mulțumiri 
tuturor celor care au fost 
alături de noi.

(4180)

DECES
■ Colectivul de la I. E. Deva, 

atelierul mecanic, este alături 
de colegul Olaru Victor, greu 
încercat prin pierderea mamei 
sale. (4178)
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