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„Recuperăm restanțele, îndeplinim 
și depășim planul trimestrial!“
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Ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

— Nerealizările la pro
ducția de cărbune din lu
nile ianuarie și februarie 
vor fi recuperate în a- 
ceastă lună. Mai mult, mi
na își va realiza și de
păși planul pe trimestrul 1 
— afirma tovarășul Ion 
Resiga, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc de 
partid Lupeni.

— Cu ce argumente veniți 
în sprijinul acestei afirma
ții ?

— Prin măsurile politico- 
organizatorice și tehnice 
care s-au luat și se aplică.

abatajele sectorului, ac
țiune aflată în curs de fi
nalizare. Mina are linie de 
front în cărbune, capacități 
de producție active. Sînt 
11 complexe în funcțiune, 
față de 9 în luna trecută. 
Media producției zilnice 
este mai mare cu peste 
300 tone de cărbune, com
parativ cu luna februarie, 
în cîteva zile mina Lupeni 
va raporta depășirea pla
nului.

— Eu 
sectorul 
me, cel

răspund chiar de 
VI, cel cu proble- 
care, să zic așa, a

PATRIEI - CIT MAI MULT CĂRBUNE, 
CIT MAI MULT MINEREU!

VI
cu realizări

scu-rtă vreme sectorul 
se va înscrie 
însemnate în producția de 
cărbune a minei.

— Eu aș sublinia că șl 
indisciplina a contribuit 
mult la nerealizarea zilni
că a producției de cărbune, 
mai cu seamă absențele 
nemotivate din subteran și 
fluctuația — spunea tova
rășul Aurel Angheluș, pre
ședintele comitetului de 
sindicat. Colectivul de mun
că, în majoritatea sa co
vârșitoare format din mi. 
neri destoinici, este ferm 
hotărît să se debaraseze 
de acei care nu înțeleg, 
cu toate măsurile luate, 
să se încadreze în reguli
le de ordine și disciplină. 
După o consultare largă 
în grupele sindicale s-a 
hotărît că cei cu absențe 
nemotivate, multe și repe
tate, să fie 
mina noastră.

Recuperarea 
îndeplinirea 
planului zilnic la produc
ția de cărbune cocsificabil 
— iată cuvântul de ordine 
pentru toți minerii de la 
Lupeni. în acest sens au 
fost analizate în amănunt 
cauzele nerealizărilor din 
lunile ianuarie și februa
rie, la fiecare sector, la 
fiecare abataj și loc de 
muncă. Tot concret și pre_ 
cis au fost stabilite măsuri, 
acțiuni care să garanteze 
creșterea producției. La ra
portul de dimineață 
n.n.), 
toate 
vinte 
nul", 
cuperăm restanțele". Fără

tras înapoi realizările mi
nei din ianuarie și febru
arie — spunea tovarășul 
Gheorghe Modoi, inginerul 
șef al întreprinderii. Ne-am 
confruntat aici cu proble
me de organizare, de dis
ciplină. Din 6 martie a.c. 
a intrat în funcțiune un 
abataj frontal cu o capa
citate de peste 450 tone 
cărbune pe zi. Avem ritm 
bun și continuitate în pro
ducție, ceea ce ne dă ga
ranția că vom încheia tri
mestrul I la plan, chiar cu 
depășiri.

Șeful sectorului VI, in
ginerul loan Gîf-Deac, afir
ma : „Față de luna februa
rie, producția de cărbune a 
crescut simțitor. Facem 
toate eforturile pentru a 
ne redresa din mers. îm
bunătățirea fluxului de 
transport al cărbunelui de 
la abataj la vagonet, în
tronarea unei discipline fer
me la toți minerii noștri 
mă fac să afirm că în

implicarea directă a orga
nelor și organizațiilor de 
partid în activitatea de 
producție din subteran, 
majoritatea sectoarelor sînt 
la plan, unele au depășiri 
însemnate. La începutul 
celei de a doua decade 
a lunii mina va avea de
pășiri.

— Iată situația „la zi" : 
sectorul III — plus 1558 
tone, sectorul IV — plus 
2 041 tone, sectorul VII — 
plus 188 tone. Sectoarele 
I, II, V sînt la plan. Pro
bleme nerezolvate avem la 
sectorul VI — a intervenit 
tovarășul loan Sav, secre
tarul comitetului de partid 
al minei.

— In cel mai scurt timp 
le vom rezolva și pe aces
tea — continuă tovarășul 
inginer Dumitru Dănciules- 
cu, director tehnic cu pro
ducția. Este vorba despre 
schimbarea fluxului de 
transport al cărbunelui din

acelea cu condiții asemănătoare de creș
tere a animalelor.

Pornind de Ia această situație. Comite
tul Politic Executiv a atras atenția condu
cerii Ministerului Agriculturii și Indus
triei Alimentare, tuturor celor cărora le 
revin răspunderi pe linie de partid și de 
guvern în domeniul îndrumării și contro
lării acestei activități, precum și organelor 
agricole centrale și locale, comitetelor ju
dețene de partid și consiliilor populare să 
ia toate măsurile care se impun și să ac
ționeze cu fermitate și consecvență pentru 
a asigura realizarea sporului prevăzut în 
plan, pentru întărirea ordinii și disciplinei 
în respectarea legalității privind înregis
trarea, circulația, vânzarea și tăierea ani
malelor. In fiecare județ să se ia măsuri 
energice — în spiritul legilor pe care le 
avem — pentru a se pune capăt tăierilor 
ilegale și nejustificate de animale, mai 
ales de bovine, precum și pentru reduce
rea mortalității. S-a indicat, totodată, să 
se acționeze mai hotărît pentru organizarea 
cuprinderii la reproducție a întregului 
efectiv de animale femele pentru asigu
rarea necesarului de reproducători de 
cea mai bună calitate, hrănirea și îngri
jirea corespunzătoare a acestora, asigura
rea cantitativă a sortimentelor de furaje 
de calitate, în vederea realizării produc
țiilor animaliere Ia nivelul planului, cu 
consumuri și costuri de producție reduse, 
a măririi continue a numărului de ani
male atît în unitățile agricole de stat și 
cooperatiste, cît și în gospodăriile perso
nale. In toate județele — și îndeosebi în 
județele cu rezultate mai slabe - să se 
întocmească programe concrete de îmbună
tățire generală a activității în zooteh
nie, de creștere a efectivelor de animale 
și de sporire substanțială a numărului gos
podăriilor care cresc animale și păsări.

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, vineri, 9 martie, a avut 
loc ședința Comitetului Politic Executiv 
al C.C, al P.C.R.

în cadrul ședinței au fost examinate 
Raportul privind rezultatele recensămân
tului animalelor domestice de la 1 februa
rie 1984, precum și Raportul privind re
zultatele controlului efectuat asupra evo
luției efectivelor de bovine în perioada 
1 februarie 1983 — 1 februarie 1984.

Comitetul Politic Executiv a apreciat 
că situația efectivului de animale este în 
general bună. Pe ansamblul agriculturii, 
numărul animalelor este mai mare la 
toate speciile de bază, inclusiv la anima
lele matcă — ceea ce asigură condițiile 
necesare pentru creșterea continuă a efec
tivelor în anii viitori la nivelul prevede- 
filbr stabilite jn plan și pentru înfăptui
rea programului de autoaprovizionare cu 
produse agroalimentare. La actualul re- 
censămînt s-au înregistrat cele mai mari 
sporuri la porcine, ovine și bovine, în 
comparație cu creșterile anuale din pe
rioada 1950—1983. Conform datelor re- 
censămîntului, sporurile reprezintă peste 
506 000 bovine, 1 702 900 porcine, 1 701 600 
ovine și caprine, precum și peste 8 190 000 
păsări. ~ 
creșteri 
familii

Deși 
înregistrate realizări importante 
recensămîntul din anul 1983, efectivele de 
animale nu sînt încă la nivelul planului 
și al programelor speciale pe care le a- 
vem în domeniul dezvoltării zootehniei, 
într-o serie de județe efectivul de animale 
continuă să fie sub posibilități, iar numă
rul gospodăriilor care cresc animale — 
îndeosebi bovine și ovine —, precum și 
păsări este încă necorespunzător. Se men
țin diferențieri între județe, chiar și între
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Obținerea unor recolte sporite de cartofi necesită 
intense în toate unitățile agricole

De asemenea, 
însemnate la iepuri de 

de albine.
la toate speciile de bază

s-au înregistrat 
casă și

ÎN ZIARUL DE AZI :

scoși de la

restanțelor, 
și depășirea

de la șefii de 
n-am auzit alte 
decît „facem 

„dăm în plus...",

(joi, 
sec- 
cu- 

pla- 
„re-

GH. I. NEGREA

(Continuare în pag. a 3-a)

au fost 
față de

(Continuare in pag. □ 4-a)

în lumina Hotărîrii Co
mitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., a indi
cațiilor și orientărilor tova
rășului Nicolae Ceaușescu

CREȘTEREA DEMOGRA
FICA - CINSTE Șl ÎNDA
TORIRE A FIECĂREI FA
MILII.

Frumosul glas 
al cuptoarelor de oțel

preocupări
Este mereu mai aproape 

clipa cind una din marile 
bătălii pentru obținerea în 
acest an a unor producții 
record — campania agri
colă de primăvară — va 
lua startul în toate unită
țile agricole din județul 
nostru. Acesta este moti
vul pentru care în coope
rativele din Consiliul unic 
agroindustrial Deva trebuie 
să se întreprindă o seamă 
de măsuri menite să asi
gure cele mai bune con
diții de desfășurare culti
vării cartofilor.

Un obiectiv de maximă 
însemnătate actuală este 
transportul și administra
rea 
nice, 
zări 
s-au 
Cristur, 
Deva și altele, 
fost fertilizate natural a-, 
proape toate suprafețele 
destinate culturii de cartofi. 
Elena Gros, președinta Coo
perativei agricole de pro
ducție din Deva, ne spu
nea că s-a dus în eîmp tot 
gunoiul existent în ferma 
zootehnică, iar pe cele 40 
ha ce vor fi cultivate cu 
cartofi în cultură intensi
vă, s-au aplicat 35 tone gu
noi de grajd la hectar. La 
C.A.P. Șoimuș, Ia brigada 
din satul Căinel, un nu-

măr de 30 cooperatori 
muncesc de trei zile conse
cutiv la împrăștierea gu
noiului de grajd într-o tar
la ce va fi cultivată cu 
cartofi. Aurel Luca, pre
ședintele unității, eviden
ția hărnicia dovedită în 
muncă de Traian Gabor, 
Sabin Henț, Nicolae Male 
și Avram Lazăr. La Coo
perativa agricolă din Bră
nișca, Mihai Lăpugeanu, 
inginerul șef al unității, ne

tone îngrășăminte organi
ce. Formația specializată a 
secției de mecanizare din 
Hărău ......................
dar
n-a 
mic.
a.c., 
raid 
zonă, formația nu lucra.

— Utilajul de încărcat a 
fost dus la secție — ne 
spunea Toma Lenghel, in
ginerul șef al C.A.P. Bîr-

a sosit în unitate, 
în primele două zile 
fertilizat aproape ni- 

Miercuri, 7 martie 
cînd am întreprins un 
prin cîteva unități din

1984 — an de producții agricole record

îngrășămintelor orga- 
Cele mai bune reali- 
în această privință 
înregistrat la C.A.P.

Șoimuș, Hărău, 
unde au

spunea că au fost trans
portate și administrate 800 
tone gunoi de grajd, iar în 
aceste zile peste 30 de coo
peratori coordonați de bri
gadiera Jenica Podelean 
împrăștie sare potasică, 
fertilizînd în două zile de 
lucru o suprafață de 33 ha 
destinate culturilor de le
gume și cartofi. Printre cei 
mai vrednici cooperatori 
se numără Ileana Popa, Va
leria Neamț, Gașpar Josan, 
Cornelia Ghiuri și Aurelia 
Crișan. în ferma zootehni
că din satul Boz mai sînt 
încă 350 tone gunoi 
grajd ce așteaptă să
transportat și administrat. 
La C.A.P. Bîrsău mai sînt 
de dus în cîmp peste 500

de 
fie

său. Pare-mi-se că e de
fect.

La secția de mecanizare 
din Hărău ni s-a spus 
IFRON-ul este în stare 
funcționare, dar a fost 
dus la atelier deoarece 
Bîrsău transportul 
șămintelor organice 
fost organizat 
fel, nimeni nu 
mecanizatorilor 
ducă gunoiul.

în cele două 
buie să se ia 
gente — în acest sens 
chemat să acționeze și Con
siliul unic agroindustrial 
Deva — pentru ca tot gu
noiul să fie transportat șl 
administrat într-un 
oît mai scurt.

în nici 
le-a : 

unde

că 
de 
a- 
la 

îngră- 
n-a 

i un 
spus

să

unități 
măsuri

tre-
ur-

este

timp

în majoritatea unităților 
agricole se desfășoară sor
tarea cartofilor de sămîn- 
ță. La C.A.P. Deva acțiu
nea a început săptămâna 
trecută și se desfășoară cu 
multă atenție, sub îndru
marea Măriei Călușer, șefa 
fermei vegetale. La C.A.P. 
Șoimuș, 20 de cooperatori 
iau parte zilnic la sorta
rea cartofilor de sămînță, 
pînă în prezent fiind pre
gătită pentru cultivat o 
cantitate de 25 tone. La 
Șoimuș, Brănișca și Hărău 
au fost puse la preîncol- 
țit însemnate cantități de 
cartofi. Sortarea cartofilor 
de sămînță 
ceapă și la 
și Banpotoc.

Pregătirea 
gricole de primăvară tre
buie să vizeze și curățarea - 
cîmpului, a terenurilor ce 
vor fi cultivate. în raidul 
nostru am văzut în comu
nele Șoimuș, Hărău și Bră
nișca multe ldcuri năpădi
te de tufăriș și lăstăriș. 
Consiliile populare, condu
cerile cooperativelor agri
cole trebuie să organizeze 
acțiuni de masă cu cetățe
nii pentru, curățarea tere
nului agricol, ca și pentru 
decolmatarea canalelor și 
șanțurilor năpădite de ve
getație lemnoasă.

„Cu tovarășul Tiberiu Pas
cu aș vrea să stau de vor
bă", m-am adresat cuiva 
de la birourile O.S.M. I, 
din cadrul C.S. Hunedoara. 
„Păi ei este maistru prin
cipal și-l puteți găsi numai 
pe platforma oțelăriei, ni 
s-a răspuns. Acolo rezolvă 
toate problemele produc
ției". „Credeam că-/ la co
mitetul de partid". „Nu. 
Este el secretarul comite
tului de partid pe oțe/ărie, 
dar și problemele muncii de 
partid tot pe platformă le 
soluționează".

Platforma duduie sub în
cărcătura maximă a celor

riu Pascu. Lucrează de 30 
de ani ca maistru la O.S.M. 
I, iar de 10 ani este se
cretarul 
partid pe secție.
nul dintre cei mai buni o- 
țelari ai Hunedoarei, ne 
spune cu vădită mulțumire 
inginerul Antonie Popa, șe
ful secției. A crescut mul
te generații de oțelari, l-a 
învățat meserie și omenie. 
Unii au funcții de răspun
dere la diferite oțel arii din 
țară". „N-ați obosit deloc, 
maestre Pascu „Nu prea. 
Mi-am organizat întotdeau
na munca, incit s-o pot 
face bine și la timp, să mă

comitetului de
„Este u-

Profite mgpațutfmunâL
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trebuie să în- 
C.A.P. Bîrsău

campaniei a-

cinci cuptoare de cite 100 
tone. Se lucrează la înaltă 
temperatură. Macaraua le 
alimentează continuu. Ciți- 
va oameni privesc prin len
tilele de cobalt zbuciumul. lături de oamenii cu care 
oțelului incandescent din 
cuptoare. „II caut pe mais
trul Pascu", mă adresez u- 
nui tînăr, înmănușat și cu 
ochelarii deasupra căștii de 
protecție. „Uitați-I colo I Cel 
care fluieră ca la fotbal". 
„De ce fluieră „L-a prins 
in ofsaid pe macaragiul a- 
cela. Și meșterul Pascu nu 
admite nici o abatere de la 
regulile muncii. Așa-i și 
bine...".

Desigur. Așa se și face 
că O.S.M. I a realizat în 
1983 cea mai mare canti
tate suplimentară de oțel 
dintre secțiile de profil din 
combinat — 8 400 tone —, 
iar de la începutul acestui 
an se menține, de aseme
nea, în fruntea oțelăriilor 
hunedorene.

Stau de vorbă cu Tibe-

pot bucura de roadele ei. 
Și pot spune că asemenea 
satisfacții au fost multe 
Ungă aceste cuptoare, la 
înalta lor temperatură, a-

am lucrat și lucrez. Despre 
acești oameni se pot scrie 
multe...".

Notez cu sirguință. In ul
timii ani, cuptoarele s-au 
modernizat, reușindu-se azi 
să se elaboreze oțeluri a- 
liate, de puritate, folosite 
in ramurile de virf ale e- 
conomiei. Oamenii au cres
cut și ei, s-au specializat, 
își tac treaba Cu pricepere 
și dăruire. In 1983, Cele mai 
bune rezultate (peste 2 900 
tone de oțel în plus) a ob
ținut schimbul C, condus 
de subinginerul Octavian 
Marcu. Traian Ispas, Dra- 
gomir Neiconi, Constantin 
Dinu, Alexandru Belea, Ma
rius Didirea, Vaier Lăbuneț

DUMITRU GHEONEA

(Continuare în pag. a 3-a)



MUMSDORSMG
MARILE FAMILII

Se întâmplă să aparțin 
unei familii numeroase de 
țărani și cărturari care sînt 
mîndri unii de alții: țăra
nii, că au dat țării cărtu
rari; cărturarii, că au îna
intași țărani. Ne cunoaștem 
ascendența pină fa a șa
sea generație. Cei de sub 
iarbă, ca și cei de azi, muțiți 
și feluriți, ne aflăm răspîn- 
diți mai în toată țara. Unii 
sînt bizari, alții dificili. Nu 
o dată intrăm în contro
verse mai mult sau mai pu
țin serioase, mai mult sau 
mai puțin aprinse. Nicioda
tă însă nu ne-am repudiat, 
nu ne-am renegat, nu 
ne-am întors spatele prefă- 
cîndu-ne a nu ne cunoaște, 
pentru că nici unul, oricît 
de bizar sau de dificil, n-a 
abdicat vreodată de la prin
cipiile etice fundamentale. 
O etică de familie, am pu
tea zice, dar, prin însuși 
acest fapt, o etică socială. 
Ea a funcționat ca un 
liant, dîndu-ne tuturor a- 
cel tainic și puternic sen
timent de solidaritate care 
a rămas activ pină az! și 
pe care știm cu toții că 
sîntem datori să-i transmi
tem generațiilor ce vin.

Sîntem solidari cu toate 
ramurile și generațiile di-

naintea noastră, de care 
sîntem mîndri, deși n-au 
avut alt titlu de noblețe în 
afara celui de Om, după 
cum sîntem solidari între 
noi, cei de azi. Chiar dacă 
ne vedem rar, chiar dacă 
nu ne scriem des, conștiin
ța că existăm, că mergem 
înainte, că sîntem departe 
de a ne stinge in ciuda 
hurducăturilor istoriei, ne

dă un sentiment de sigu
ranță și frumos orgoliu. El 
ne ajută să înfruntăm sau 
să ignorăm mai ușor — a- 
tunci cind le întâlnim - a- 
roganta vanitate a parve
nitului, impostura, ifosele 
semidoctismului, lipsa de 
scrupule a celor ce nu simt 
și nu înțeleg nevoia de a 
avea un trecut Așa mi s-a 
născut convingerea că ma
rile familii alcătuiesc struc
tura de rezistență a unu' 
popor. Și cu cit sînt mai 
conștiente de trecutul lor și 
de măreția împrejurării în
săși de a avea un trecut, 
cu atât rezistența acestei

structuri va fi mai mare. 
Iar tind vorbesc despre 
„marile familii", nu dau 
sintagmei sensul de „high 
life", pe care i l-a dat 
Maurice Druon in celebrul 
său roman, nu folosesc cu- 
vîntul „mare" in accepțiu
nea de înălțime socială, ci 
in dublul sens de vastitate 
și inălțime morală. Mare 
este și o familie de oieri, 
de plugari, de mineri sau 
oțelari, atunci tind mădu
larele ei au orgoliul unui 
trecut, un cult al solidari
tății și o conștiință a în
semnătății lor sociale. în
sușiri care valorează infinit 
mai mult decît un sterp titlu 
de noblețe, oricît de stră
vechi ar fi el. Noblețea și 
puterea unei familii nu 
sînt date decît de conștiin
ța unității întemeiată pe 
noblețea și puterea fapte
lor fiecăruia dintre cei ca- 
re-i aparțin. Iar dacă ții 
seama de amănuntul că, 
într-o pădure, toți arborii 
vin in atingere prin rădă
cinile lor nevăzute, dar și 
prin rămurișul cel mai 
proaspăt, vei avea imagi
nea întregului și în veci ne
pieritorului Neam.

RADU CIOBANU
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Mărțișor pentru viitor
Sub ș trași no lumii, nici o sărbătoare nu ne-mpovă- 

reazo mai bogat ca 8 Martie a fiecărui an. Ingemănînd 
gîndurile, facem popas de bucurie și-i trecem pragul cu 
suflet dăruit lor, tuturor femeilor lumii.

Nimeni nu mai pleacă auzul lingă timpul care crește 
lingă noi; nimeni nu mai întoarce privirile îndărătul lu
crurilor. Sărbătoarea devine, prin ea însăși, suflet al 
lumii.,.

De fiecare dată la sărbătoarea mamei îmi picură în 
amintire — străbătător încă prin ani — cântecul ascultat în
tr-o astfel de zi la o casă de copii de sub zările Zaran- 
dul ui.

Nimic mai înalt ca această evocare a unei mame pe 
care unii nu o ghiceau decît în întrebătoare priviri. Nimic 
mai curat ca limpezimile din cîn-tecul „E ziua ta, mămi- 
co I", la care ochii acestor copii se îndepărtau în căutare, 
iscodind făptura mamei în tot ceea ce le făcea preajmă.

De aceea, gînd-esc sărbătoarea mamelor și ca pe o 
sărbătoare a copiilor, a viitorului, pentru că, în neodih- 
nă de veghe, dincolo de umbrele vîrstei ne cer, tuturor, 
înălțare spre bucuriile lumii și ale vieții...

Dacă este adevărat că ziua de 8 Martie este o săr
bătoare a lumii, să creștem timpul alături de cele sărbă
torite. și să le rostim curat îndemn de necurmate pri
măveri.

EUGEN BURZA

Slaiite anaUfnpurlui
Privirile aprind înalte zări ce vin 
purtate de legende din veacuri peste noi 
încununind Cetatea c-un anotimp festin 
la vremea germinării sub luminoase ploi.

întinderi sidefii ne infrinează dorul 
și gerul pe obraji imprimă roșu fard 
curind, mustind de 
întinerit de brațe

viață, se va trezi ogorul 
ce-n așteptare ard.

Cind codrul cu-a 
istoriei, prin vraja 
va-mbrățișa cu-albastrui mărirea și iubirea 
vom dărui iubitei și mamei înc-o floare.

lui taină umplind nemărginirea 
de cetină și soare

Viața literar - 
artistică

• Șezătoare literară. Poe
ții hunedoreni Neculai Chi- 
rica, loan Evu, Ana Posa 
și loan Radu Igna au fost 
oaspeții gospodarilor din 
satul Bîrsău (Hărău), la o 
reușită șezătoare literară. 
Momente de aleasă ținută 
artistică au constituit pot
puriu) de balade populare 
interpretate de Olimpia 
Vlaic, din Vrancea, cunos
cută colaboratoare a Ra- 
dioteleviziunii, melodiile 
folk prezentate de Ana 
Posa și loan Evu, creații
le proprii susținute de poe
ții hunedoreni. Dar și gaz-

t»dele s-au dovedit a fi la 
înălțime: formația de flu
ierași, călușerii și brigada 
artistică au oferit celor 
prezenți momente de reală 
revelație spirituală.

• Agora 87. Casa de cul
tură din Brad a găzduit 
cel de-al 87-lea număr al
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TELLMANN IOSIF. „Echipa de subteran*.

Poșta redacției
• Marius Hideg — Deva: 

O anumită virtuozitate ca
re poate fi de bun augur. 
Mai așteptăm.

• Daniela Onciu — Hu
nedoara : Versuri conven
ționale. Atenție la ortogra
fie: „v-a fi uitat", „m-ai 
întîi" etc.

• Armand Tănăsescu — 
Hunedoara : O anumită vi
brație lirică în versurile 
dumneavoastră, nu însă 
suficient de explozivă. .

• David Rusu — Deva. 
Ceea ce bănuiam s-a con
firmat ! Măsura posibilită
ților dumneavoastră lirice 
o reprezintă poemele în 
vers liber. Sînteți însă în 
aceste poeme prea inteli
gent ca să fiți poet (pa
radoxal, nu ?). Adică să 
ne explicăm: emoția lirică 
este dirijată de inteligen
ță pînă se ajunge la o ar. 
tificializare a simțirii. Ați 
făcut oricum un pas îna
inte. Vă mai dăm un sfat, 
oarecum surprinzător, dar 
perfect adecvat situației 
dumneavoastră: lăsați cu
vintele și emoțiile înaintea 
intelectului.
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Ardealul
Eu sînt din tine-Ardeal istorisind
Lumina lumii veacurilor toate I
Mă scufund din lumină-n lumină prin gînd
Și îmi simt izvoarele curate I
Frumos mă doare gîndul că nu zbor 
Spre-a fi acolo-n veacuri însetate.
Aici la Țebea în lumini cobor
Și plec ulciorul in Eternitate.

DORINA BALLA
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revistei vorbite cu public 
„Agora", număr ce a reu
nit pe membrii revistei în- 
tr-un cald și sincer dialog 
cu publicul. Au impresio
nat momentul „Posibil în
ceput de roman" (poem în 
proză) al Rodicăi Tilianu, 
„Poezia lui G. Apo- 
linaire- — în traducerea 
și prezentarea lui Dumitru 
Ciur, secțiunea „Lumea se
colului XX — Lumea în 
1984" - susținută de Emi- 
lian Radovici ș.a.

• întilnire. Membri ai 
cenaciului „George Câlines- 
cu", al Direcției Regionale 
C.F.R. București s-au întil- 
nit, la Clubul sindicatelor 
din Simena, într-un inte
resant dialog cu oamenii 
muncii din unitățile de 
cale ferată și din aite în
treprinderi ale orașului. 
La reușita întâlnirii — ne 
informează Iosif Mercea — 
au contribuit și umoriștii 
Costel Vlădescu, președin
tele cenaclului, Dumitru C. 
Mazilu și George Caranfil.

• Recital de poezie și 
muzică. „Avem timp pen
tru iubire" a fost generi
cul unui moment liric de 
caldă sensibili" te pe care 
versul și muzica tînără 
l-au creat ia -asa de cul
tură din Deva și la 
I.C.I.T.P.L.C.I.M. L-au rea
lizat interpreți de real ta
lent: Carmen Ene, Maria 
Ivan, Aurora Gheorghe, 
Gheorghe Costea și Sandu 
Cazan.
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Lansare de carte
Vineri, 9 martie a.c. la 

librăria „Tineretului" din 
Brad, în prezența a nu
meroși iubitori de carte 
din localitate a avut loc 
lansarea volumului „Că
lărețul de fum", al scrii
torului hunedorean Radu

Ciobanu. Volumul apărut 
în Editura Militară a 
fost prezentat de prof. 
Sabin Selagea. Autorul ro
manului a oferit autogra
fe celor prezenți la mani
festare.

0 Mârțișoare lirice. Mem
bri ai cenaclului literar 
„Lucian Blaga" din Hune
doara, condus de poetul 
Eugen Evu, au fost oas
peții elevilor și cadrelor 
didactice de la liceul de 
matematică-fizică din loca
litate. Mărțișoarele lirice 
oferite aici au fost reali
zate emoționant cu con
cursul formației laureate 
„Canon" și al interpretului 
dramatic Nelu Mermezan.

MIEZUL FIERBINTE 
AL PIINII

Considerăm că titlul cu 
rezonanță simbolică a re
centei producții a Casei 
de filme 5 merită o aten
ție sporită, deoarece sin
tetizează exemplar inten
ția regizorului Aiecu Croi- 
toru — ca și pe aceea a 
colaboratorilor săi întru 
realizarea scenariului: Va. 
sile Mihai, Marcel Păruș, 
Lucian Durdeu — de a 
prospecta, cu mijloacele 
artei cinematografice rea
liste, o arie problematică 
vastă și profundă, ce iz
vorăște din responsabili
tatea majoră pe care o 
implică stadiul actual de 
dezvoltare a agriculturii 
socialiste. Filmul. prin 
excelență de actualitate, 
fiind, deci, de reală efi
ciență socială, pornește de 
la o ecuație simplă: pli
nea înseamnă viată, așa
dar spiritul de răspun

dere matură față de pline 
— de care dă dovadă 
tânărul inginer agronom, 
ajuns director de I.A.S. 
în Valea Cailor intr-un 
moment de cumpănă — 
echivalează cu o nemăr
ginită stimă iată de viață. 
Iată de ce i,i asumă noul 
director (interpretat cu 
credit dramatic de Vis- 
trian Roman), toate ris
curile pe care le incum
bă dificilul proces de re
dresare a unei importan
te întreprinderi agricole 
din Bărăgan. Confn. tul, 
foarte viu, toarte real, a- 
limentînd drama poten
țială a inginerului agro
nom este in prim ol rind 
de principii, secondat de 
ciocnirea puternică intre 
atitudinea revoluționară 
a omului de acțiune și 
lichelismul socialmente 
primejdios. Faptul că din 
această confruntare iese 
învingător noul director, 
cîștigîndu-și și adeziunea

oamenilor de prin părțile 
locului, că izbutește să-i 
transforme într-o forță o- 
mogenă și activă, este - 
am spune — o legitate.

Ceea ce cucerește ne
condiționat în acest nou 
film este sinceritatea to
nului, remarcabilul simț

ranilor, existența lor, o 
filozofie și un etos... al 
confruntărilor pe planul 
conștiinței, un patos al 
adevărului" spunea în 
„Lectura romanului" Ion 
Vlad. Acest fenomen s-a 
produs și la apropierea 
autorului de „Cazul Eve-
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analitic, precum și luci
ditatea depistării promote 
a „bolilor" pasagere. Me
sajul peliculei este limpe
de: nici o concesie nu 
e admisibilă cînd e vorba 
de pîine, de viață, de 
miezul lor fierbinte

| AL COVACI

ROMULUS LAL :

CAZUL EVELINE! B
„Romanul își asumă azi, 

la noi, istoria contempo

linei B“. Motto-ol roma
nului: „Dacă nu este fe
ricire fără dragoste, nici 
fără patrie nu poate fi" 
închide, ca într-o corolă, 
întreaga existență a eroi
nei și exprimă, în același 
timp, o consacrare a po
ziției autorului, răspun- 
zînd tuturor acelora care 
se lasă cu ușurință ade
meniți de mirajul apu
sului.

Autorul reușește un 
roman modelat de lumea 
ce-i aparține din perspec

tiva unei acute conștiin
țe civice și estetice, asu- 
mîndu-și istoria de azi.

Eroina acestei moderne 
structuri narative trăiește 
tentația dragostei tiranice 
și nefericite, care-i tul
bură echilibrul și-i am
plifică drama, fără a-și 
ierta, totuși, slăbiciunile, 
derogările de la o con
duită pe care și-o recla
mă.

Personaj complex, Eve
lina nu ia decizia de a 
pleca împreună cu omul 
iubit fără a-și face pro
cese de conștiință, „...în 
ea parcă două femei se 
încaieră. Una cu mințile 
tulburate de iubire, alta 
mușcată de șarpele îndo
ielii". Prima consideră 
gestul plecării drept „u- 
nica șansă a vieții" Eve- 
linei, pentru că „fără ris
curi... fără zbucium și 
clipe de incertitudine, 
chiar și dragostea cea 
mai înflăcărată poate să

moară". Femeia mușcată 
de șarpele îndoielii invo
că argumente mai plauzi
bile: „Și arborii, dacă ii 
strămuți din țărîna în 
care au prins rădăcină, 
se usucă... Oricum n-o 
să-ți afli ferici-ea cu ade
vărat decît acasă la ti
ne"...

Trauma sufletească se 
amplifică pe măsură ce-și 
schimbă identitatea, atin
gând apogeul în momentul 
cînd își cunoaște viitoa
rea familie.

Romanul are multiple 
semnificații și este scris 
cu talent, pledînd, atât 
în prima parte, cît și în 
final, pentru apartenența 
la țara de baștină. „De 
trăit n-aș putea trăi de
parte de orașul meu, de 
casa mea, și selva veșnic 
verde a ținuturilor mele", 
scrie Floriza Maria, ma
mei sale. Este o adevăra
tă lecție de viață !

Prof. MARIA TOMA
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Prilej de analiză temeinică a întregii 
activități, de angajare puternică a tinerilor 

sarcinilor economico-socialein realizarea

jN LUMINA HOTĂRIRII COMHETULUI POLITIC EXECUTIV 
AL C.C. AL P.C.R., A INDICAȚIILOR Șl ORIENTĂRILOR

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

cinsteCreșterea demografica, 
si îndatorire a fiecărei familii

adus contribuția la înfăp- . 
tuirea sarcinilor ce revin 
colectivelor din care fac 
parte în producție, la reali
zarea programelor de dez
voltare economico-socială a 
județului și a patriei.

Pentru aceasta, dările de 
seamă prezentate în fața 
adunărilor trebuie să aibă 
un conținut concret, critic 
și autocritic, evidențiind 
atît rezultatele bune, cit, 
mai ales, neajunsurile și 
nerealizările ce s-au făcut 
simțite în activitatea orga
nizațiilor U.T.C., a unor 
membri ai birourilor, cre_ 
îndu-se o bază solidă pen-

în perioada 1 martie — 
30 aprilie se desfășoară în 
organizațiile Uniunii 
Tineretului Comunist adu
nări generale de dări de 
seamă și alegeri. Moment 
important in viața uteciș- 
tilor, adunările — care se 
vor desfășura 
documentelor 
al XII-lea și 
Naționale aie 
orientărilor 
date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, cu pri
vire Ia creșterea contribu
ției tinerei generații în în
treaga operă de edificare a 
societății socialiste și co
muniste în țara noastră, a 
hotărîrilor adoptate de Ple
nara C.C. al P.C.R. din no
iembrie 1983 — vor anali
za temeinic întreaga activi
tate de educație comunistă, 
revoluționară prin muncă 
și pentru muncă ă tineri
lor, pentru dezvoltarea la 
aceștia a dragostei de pa
trie, partid și popor, pen
tru însușirea și apl'car a 
în viață și muncă a nor
melor eticii și echității so
cialiste.

Perioada de pregătire și 
desfășurare a adunărilor de 
dare de seamă și alege-i 
trebuie să constituie pen
tru toate organizațiile 
U.T.C., pentru toți tinerii 
din județul nostru, prilej 
de mobilizare și angajare 
maximă la locurile de 
muncă, în vederea îndepli
nirii exemplare a sarcini
lor ce le revin în produc
ție, a întăririi ordinii și 
disciplinei, a realizării rit
mice și în condiții de cali- 
tate și eficiență superioară 

W-a prevederilor planului pe 
anul 1984.

în centrul 
trebuie să stea 
rea întregii vieți de orga
nizație, a stilului și meto
delor de muncă ale birou
rilor U.T.C., făcîndu-se o 
analiză temeinică asupra 
modului în care membrii a- 
cestora, ceilalți uteciști din 
cadrul organizației și-au

în spiritul 
Congresului 
Conferinței 

partidului, a 
și indicațiilor

îndoială că adună- 
dare de seamă și 

vor oferi încă o da- 
județul
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Frumosul glas
(Urmare din pag. 1)

sînt meseriași unul și unul. 
Au fost in tură de noapte. 
Dar și cei din schimbul B 
au muncit și muncesc bine.

— Acum, după 32 de ani 
la oțelărie, munca mi se pa
re la fel de frumoasă și de 
plăcută, relevă prim-topito- 
rul Gheorghe Bolat. Dar 
ceva mai ușoară. S-a in
trodus oxigenul prin arză
toare, s-au făcut multe mo
dernizări, s-au montat o se
rie de aparate termotehni- 
ce, care asigură siguranță 
și eficiență în exploatare. 
Să tot lucrezi cu drag azi 
la oțelărie.

Cu drag lucrează și Ion 
Drago sin, Aurel lorgoni, 
Gheorghe Pop, ca și mezi
nul schimbului, Costică Sa
va. Cu toții dau o bătălie 
continuă cu cuptoarele pen
tru oțel mai mult și mai 
bun. „Cine-i tînărul care 
urmărește cu atîta încor
dare zbaterea lavei în cup
tor ?" — îl întreb pe Gheor
ghe Bolat. „Ei e Sava. Să-l 
chem „Dacă se poate. 
/I fluieră. Tînărul vine spre 
cabină., „A prins repede 
puștiul meseria, îmi spune 
Bolat. Un tip de moldo
vean iute la treabă și la 
minte". „Ca și șeful său, 
nu „Da, și eu tot mol
dovean. Din Vaslui...".

Costică Sava are pro
bleme. Bune zice el. Cam 
trei ar fi. „Să ne menți
nem locul fruntaș cu echi
pa pe secție și în acest 
an, să termin cu bine 
școala de macaragii și

Adunările de 
dare de seamă 

și alegeri ale 
organizațiilor 

U.T.C.

tru dezbaterea tuturor pro
blemelor de muncă și via
ță ale tinerilor și adopta
rea celor mai corespunză
toare măsuri menite să du
că la îmbunătățirea acti
vității viitoare.

Birourile organizațiilor 
U.T.C. au sarcina să asi
gure — prin pregătirea te
meinică a adunărilor și 
prezentarea unor materiale 
bine ancorate în viața pro
priilor organizații, a colec
tivului din care fac parte 
acestea — participarea la 
dezbateri a unui număr cît 
mai mare de membri și 
membri asociați, cadrul 
propice abordării curajoa
se, deschise și în profun
zime a tuturor probleme
lor cu care se confruntă 
roiectivul și formulării de 
propuneri care să ducă la 
eliminarea lipsurilor si îm
bunătățirea activității.

Hotărîrile ce se vor a- 
dopta cu această ocazie 
vor cuprinde obiective, sar
cini și acțiuni concrete ce 
urmează a se realiza 
anul

ticipării mai ample a tine
rilor la realizarea sarcini
lor în producție, ridicării 
pe o treaptă calitativ su
perioară a activității poli- 
tico-ideologice, de educare 
comunistă, revoluționară, 
prin muncă și pentru mun
că a tinerilor, perfecționă
rii întregii vieți de organi
zație.

Fără 
rile de 
alegeri
tă ținerilor din 
nostru, mineri, siderurgiști, 
constructori, energeticieni, 
muncitori în agricultură, 
în celelalte unități econo- 
mico-sociale prilejul expri
mării deplinei adeziuni la 
politica externă a parti
dului și statului nostru, la 
inițiativele de pace ale 
României, ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și hotă- 
rîrii de a-și aduce întrea
ga contribuție la făurirea 
unei lumi mai bune și mai 
drepte, fără arme și răz
boaie pe planetă. Totodată, 
ele vor releva hotărîrea 
tinerilor hunedoreni de a-și 
amplifica eforturile la locu
rile lor de muncă, pentru 
a contribui la traducerea 
în viață a sarcinilor ce re
vin colectivelor muncito
rești din județ în acest an,' 
din documentele partidului 
și statului, în vederea în- 
tîmpinării Congresului al 
XIII-lea al P.C.R. și ce
lei de a 40-a aniversări a 
revoluției de eliberare na
țională și socială cu rezul
tate deosebite în toate do
meniile de activitate.

Hotărârea Comitetului Po
litic Executiv al C. C. al 
P.C.R. cu privire la creș
terea răspunderii organe
lor și organizațiilor de 
partid, organelor de stat 
și cadrelor medico-sanita- 
re în înfăptuirea politicii 
demografice și asigurarea 
unui spor corespunzător al 
populației, indicațiile și o- 
rientările date de secreta
rul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
la Plenara lărgită a Con
siliului Sanitar Superior au 
trezit un interes deosebit 
și în rîndul populației din 
județul nostru. Am abor
dat această problemă fun
damentală pentru dezvol
tarea societății noastre, 
pentru vitalitatea, tinere
țea și vigoarea națiunii în- 
tr-o dezbatere organizată 
la întreprinderea chimică 
Orăștie, unitate economică 
în care lucrează un 
număr de femei.

— Mai mult de 
sută din personalul
prinderii îl constituie fe
meile — spunea chimista 
Lucia Colhon, președinta 
comisiei de femei din uni
tate. împreună cu comite
tul sindicatului și cu co
mitetul U.T.C., cu sprijinul 
medicului întreprinderii și 
al unor specialiști de la 
unitățile sanitare .din oraș, 
organizăm periodic ac
țiuni pe teme ca întărirea 
familiei, ocrotirea mamei 
și a copilului, igiena mun
cii și altele, insistînd pen
tru creșterea demografică, 
ridicarea stării de sănăta
te a femeilor, a mamelor

mare

50 la 
între-

în
1984, în vederea par-

al cuptoarelor
să-mi
că p-a veche am pierdu
t-o. Poate mai vine Cena
clul „Flacăra" p-aici". 
Ne am dumirit repede ca
re-i treaba cu drimba. Cos
tică Sava avea o drimbă 
și cînta tare frumos cu ea. 
Cînd a venit Cenaclul 
„Flacăra" la Hunedoara, a 
fost invitat și el pe scenă 
să cînte. A zis „Ciobăna
șul" din drimbă și a fluie
rat „Ciocirlia". „Știu să bat 
și la baterie, spune Sava, 
dar cel mai mult îmi place 
să ascult glasul cuptoare
lor de oțel. Poate-mi cum
păr totuși o drimbă nouă. 
Dacă nu, îmi fac singur, că 
Știu".

Stau de vorbă cu oțeiari 
de la O.S.M. I. Le urmăresc 
munca. Le notez realizările. 
Fiecare vorbește cu rezervă 
despre el, dar cu plăcere 
despre cei cu care lucrea
ză. „Este spiritul modestiei 
muncitorești ce-i caracteri
zează pe oțelarii noștri, re
marcă maistrul principal 
specialist Tiberiu Pa seu. U- 
nora nu le place glasul 
șefilor, cînd îi iau la rost 
pentru orice mică neregu
lă, glumește interlocutorul. 
De aceea, eu mai folosesc 
acest fluier, 
mai bine...".

Toți însă 
drie același 
frumos glas 
toarelor de oțel. Din acest 
glas, bine acompaniat de 
priceperea și dăruirea oa
menilor, vin toate succesele 
și satisfacțiile celor de la 
O.S.M. I.

cumpăr o drimbă,

Se și aude

spun cu mîn- 
lucru: cel mai 
este al cup-

PETRU MÎNDRONI, 
secretar al Comitetului 
județean Hunedoara

’ al U.T.C.

și copiilor, pentru educația 
acestora.

Referindu-se la impor
tanța măsurilor adoptate 
de partid privind creșterea 
natalității și asigurarea u- 
nui spor corespunzător al 
populației, la grija perma
nentă pe care partidul și 
statul nostru o acordă în 
acest domeniu social care 
vizează dezvoltarea armo
nioasă a poporului, viito
rul și fericirea națiunii, 
mediou'l Liana Ferședi, de 
la dispensarul medical al 
I.C. Orăștie, sublinia:

— La nivelul dispensa
rului avem un plan de e- 
ducațib sanitară, care cu
prinde, între alte acțiuni, 
și organizarea — în tri
mestrele II și III — a două 
cursuri așa-numite „Școala 
mamei", cu cîte 20 de 
cursante, care vor audia 
prelegeri privind tinerețea 
și problemele ei, educația 
muncii și în familie, igie
na mamei și a copilului, 
creșterea copiilor, preveni
rea îmbolnăvirilor la copii 
și tratarea lor etc. De ase
menea, 
clară a 
pe care 
analize 
măsura 
li se asigură condiții mai 
ușoare de muncă (numai 
în schimbul I, în medii fă
ră noxe etc.).

Creșterea 
întărirea familiei, 
tarea armonioasă 
lor presupun și 
optime de muncă 
viață ale mamelor, de a- 
sistență medicală, de îngri-

avem o evidență 
femeilor gravide, 
le supunem unor 

periodice, iar pe 
înaintării sarcinii

natalității și 
dezvol- 

a copii- 
condiții 
și de

Lupeni. Noi blocuri în 
cartierul Bărbăteni.Patriei—cît mai mult cărbune

(Urmare din pag. 1)

jire și educație a copiilor
— la care partidul și sta
tul nostru veghează cu eon- 
secvență și mare atenție, 
„Eu am patru copii, între 
19 și 15 ani — mijlociii 
sînt gemeni — spunea Fe- 
licia Moș, secretara corni» 
tetuiui de partid de la sec
ția mase plastice — piese 
auto și sînt mîndră de ei. 
Au crescut în cre.șa și în 
căminul întreprinderii, a- 
casă ne-am rînduit cu so
țul în îngrijirea lor, asis
tența medicală am avut-o 
gratuit la întreprindere, 
așa că nu putem spune că 
nu avem condiții de creș- 
tere și educare a copiilor. 
De aceea, consider bine
venite recentele măsuri pri
vind creșterea natalității, 
Copiii sînt bucuriile cele 
mai mari ale familiei, sînt 
tinerețea și forța oricărui 
popor".

La rîndul său, operatoa
rea Anica Poenaru aprecia 
că orice familie poate a- 
vea de la doi copii în sus, 
puțind să-i crească în bune 
condiții. „în discuțiile ca 
tinerele fete din secție, eu
— ca mamă a trei copii — 
le vorbesc despre avanta
jele căsătoriei, despre 
imensa bucurie de a avea 
copii, despre modul de a-4 
crește și educa. întreprin
derea are creșă, cămin pen
tru copii, dispensar medi
cal, statul asigură alocații 
de stat pentru copii, fa
miliile cu copii au priori
tate la obținerea locuințe
lor (eu am un apartament 
cu 4 camere) și alte avan
taje". „Nimic pe luime nu» 
egalează zîmbetul copiilor* 
nimic pe lume nu aduce 
mai multă lumină în casă 
decît ochii limpezi ai co
piilor, considera în cuvin
te calde controloarea tehni
că de calitate Aurelia Ian- 
cu. Cei doi copii ai mei, 
în clasele I și a V-a, cresc 
fără grija zilei de miine, 
pentru că au tot ce le tre
buie, soțul mă ajută să-l 
creștem cu dragoste și în
țelegere, iar ei ne umplu 
zi de zi apartamentul cu 
trei camere pe care-1 a- 
vem".

Este clar și firesc deci 
că pentru progresul și dez
voltarea națiunii, pentru ti
nerețea și vigoarea patriei, 
creșterea demografică nor
mală a populației repre
zintă o înaltă cinste și o 
îndatorire patriotică a fie
cărei familii, a întregului 
popor.

a supăra pe cineva vom 
sublinia însă că asemenea 
asigurări s-au mai dat 
la începutul anului. La 
verse analize, decade, 
dințe, conducerea minei 
angajat, dar angajarea
are - încă — acoperire în... 
cărbune.

— Cel tîrziu 
martie a.c.) 
recuperarea 
6 000 tone 
ianuarie și

de 
di- 
șe- 
s-a 
nu

luni (12 
vom raporta 

restanței de 
acumulată în 

februarie, pre-
cum și o ușoară depășire 
— a ținut să precizeze 
Dumitru Dănciulescu.

Subscriem la fermitatea
acestui angajament, a că-
rui materializare stă în
puterea minerilor de la
Lupeni, colectiv care1 a

dovedit întotdeauna probi
tate muncitorească, comu
nistă, inițiator al întrecerii 
socialiste minerești pe anul 
1984. Minerilor de aici le 
revine datoria de a da țării 
mai mult cărbune anul a- 
cesta, cînd vom cinsti îm
plinirea a patru decenii de 
la eliberarea patriei și va 
avea loc Congresul al 
XIII-lea al partidului nos
tru, cînd mina împlinește 
un secol de activitate, iar 

la jertfa minerilor de 
Lupeni din august 1929 
împlinesc 55 de ani. Și 
mai revine datoria de

de 
la 
se 
le 
onoare de a spori produc
ția de cărbune deoarece 
ei au chemat la întrece
re minerii țării, în" numele 
imperativului „Patriei — 
mai mult cărbune !“.

PROGRAMUL
activităților de la Universitatea politică 

și de conducere
• Luni, 12 martie 1984, 

orele 17,00, au loc cursir- 
rile anilor I și TV

• Marți, 13 martie

Filiala Deva
1984, orele 17,00, au loc 
cursurile anilor II și III,

Activitățile se vor des
fășura în sălile și la te
mele anunțate anterior.

G. DINU

I
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■ S-au cumințit. Certați 

cu munca, Gheorghe Miș- 
cu și Virgil Bobicescu au 
făcut companie cu strun
garul Gyorfy Laszlo, toți din 
Deva. Ei s-au întrecut în a 
conturba liniștea publică. 
In urma scandalului provo
cat la „Crama dacilor", din 
care n-a lipsit nici distru
gerea mobilierului, nota de 
plată li s-a încărcat pe 
măsura faptelor comise.

■ Avea nevoie de haine ? 
In loc să-și cîștige exis
tența din muncă prop'.e, 
Severean Bratima, din Bir- 
tin, în vîrstă de 23 ae ani, 
se îndeletnicea cu furtul. 
La percheziție i-au fost gă
site obiectele de îmbrăcă
minte „luate" din locuința 
unui consătean. M-a avut 
însă ocazia să le îmbrace.

■ Pe ocolite. Prezentin- 
du-se let luc u sub influen
ța alcoolului, Remus VicJ

a fost îndrumat spre domi- I 
ciliu. Neascultînd sfatul ce • 
i s-a dat, el a intrat prin- | 
tr-un Ioc nepermis la C.S. • 
„Victoria" Calam, suferind I 
un accident de muncă, da- J 
torită stării în care se afla, g 
Va suporta și rigorile legii. J

■ „Doctorița". Intrucît a | 
provocat un avort ilegal, I 
după care victima B.D., în • 
vîrstă de 2Î de ani, a fost | 
găsită decedată la dornici- • 
liu, Aurelia Ciobanu, cas- | 
nică din Uricani, este acum „ 
arestată. „Doctorița" va 
primi pedeapsa meritată.

a Pe motorina cui ? A- ■ 
ceasta este întrebarea pe I 
care o adresăm tractoriș
tilor, loan Dura (S.M.A. Si- 
meria), Mihai Crețu (S.M.A. 
Călan), Martin Varga (I.A.S. 
Hațeg și Trinca Vasile 
(I.E.E.L.I.F. Deva), care au 
fost depistați deplasîndu-se 
pe diferite rute cu trac
toarele avînd cîte o singu
ră remorcă goală (I).

Rubrică realizată 
cu sprijinul 

Inspectoratului județean 
de interne

nr r jm— # «sanv 4 «■■■» * #

I
*
I*
I*
I*
I*
I



Ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.
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Duminică, meci amical

MUREȘUL EXPLORĂRI DEVA - UNIREA ALBA

f (Urmare din pag. 1)

Fiecare gospodărie și fie
care familie din mediul 
rural trebuie să crească un 
număr corespunzător de 
Vaci și oi, care să-i asigu
re laptele necesar, precum 
și alte produse animaliere, 
atît pentru consumul pro
priu, cit și cantități tot 
mai mari pe care să le li
vreze, pe bază de contract, 
la fondul de autoaprovizio- 
iiare și Ia fondul de stat. 
S-a indicat ca toate aceste 
probleme, concluziile care 
S-au desprins din analiza 
rezultatelor recensămintu- 
lui animalelor, programele 
de măsuri stabilite pe fie
care j 'deț, comună și uni
tate agricolă în parte să 
fie larg dezbătute cu toți 
Oamenii muncii de la sate, 
astfel ca ele să fie te
meinic cunoscute și însu
șite de toți producătorii 
agricoli in vederea aplică
rii lor în practică în cele 
mai bune condiții.

In acest spirit. Comitetul

Aițiaui in favoarea
BERLINUL OCCIDEN

TAL 9 (Agerpres). — La 
chemarea unor organizații 
obștești care militează 
pentru pace, mii de locui
toare ale Berlinului occi
dental au marcat Ziua in
ternațională a femeii prin- 
tr-o mare demonstrație îm
potriva cursei înarmărilor 
și a pericolului de război, 
pentru pace și securitate 
tu Europa șl în întreaga 
lume.

Participantele Ia demon
strație — activiste pe tă- 
rîm obștesc, muncitoare, 
cadre didactice, studente și 
eleve, un mare număr de 
gospodine — s-au pronun
țat pentru intensificarea 
eforturilor în vederea o- 
pririi cursei periculoase și 
costisitoare a înarmărilor, 
pentru încetarea propagan
da' *--hotnlce.

★
iOhurx si (Agerpres). — 

ba Roma, Florența, Geno
va și în alte orașe italiene 
au avut loc demonstra
ții pentru pace ale femei
lor, informează agenția 
United Press Internatio
nal. *

Politic Executiv a cerut 
organelor agricole, comi
tetelor județene de partid 
și consiliilor populare să 
facă totul pentru înfăp
tuirea neabătută a tuturor 
prevederilor din Programul 
național de dezvoltare a 
zootehniei și creștere a 
producției animaliere, din 
Programul unic de crește
re a producției agricole 
în gospodăriile personale 
ale membrilor cooperative
lor agricole de producție 
șl în gospodăriile producă
torilor particulari, pentru 
asigurarea, pe această ba
ză, a unei tot mai bune 
aprovizionări a populației 
cu produse agroalimentare, 

în continuare, în cadrul 
ședinței, Comitetul Politic 
Executiv a analizat Rapor
tul cu privire la efectivul, 
compoziția și structura or
ganizatorică a partidului 
la 31 decembrie 1981 S-a 
cerut ca acest raport să 
fie substanțial îmbunătățit 
— in sensul ca el să oglin-

păcii și dezarmării
în capitala Italiei a fost 

organizat un marș In fa
voarea salvgardării dreptu
rilor femeii.

★
WASHINGTON 9 (Ager

pres). — Din inițiativa u- 
nor organizații antirăznoi- 
ntoe din San Francisco. în 
acest mare oraș american 
de pe coasta Pacificului a 
avut loc o demonstrație a 
femeilor cu prilejul zilei 
de 8 Martie. Participantele 
purtau lozinci în sprijinul 
păcii, dezarmării, al drep
tului la muncă

★
VIENA 9 (Agerpres). — 

La chemarea mai multor 
organizații de femei din 
Austria, In centrul Vienei 
a avut loc o demonstrație 
de masă la care au parti
cipat muncitoare din Între
prinderi industriale, stu
dente, gospodine. Demon
strația s-a desfășurat sub 
lozincile „Pentru dreptul 
la muncă, pentru egalitate 
și pace*, „Femeile se pro
nunță Împotriva războiu
lui, fascismului ți milita
rismului*. 

dească mai concret toate 
laturile activității organiza
torice și politico-educative 
desfășurate de organele și 
organizațiile de partid în 
anul care a trecut. De a- 
semenea, a fost discutat și 
aprobat Raportul privind 
activitatea desfășurată în 
anul 1983 de către organele 
de partid și de stat și or
ganizațiile de masă pentru 
înfăptuirea politicii de 
cadre a partidului.

în cadrul ședinței a fost 
discutat, totodată. Rapor
tul privind activitatea in
ternațională a partidului și 
statului nostru in anul 
1983 și principalele orien
tări ale politicii externe in 
anul 1984. S-a apreciat că 
și acest raport trebuie îm
bunătățit. astfel incit să 
reflecte mai cuprinzător 
ampla activitate desfășu
rată de partidul și statul 
nostru pe pian extern, 
aprecierile și pozițiile con
structive adoptate de Româ-

BiîSOaSD
■ GENEVA. - La Ge

neva s-au încheiat lucrările 
conferinței internaționale pe 
tema „Femeile ți Campa
nia mondială pentru dez- 
armare*.

Participantele la reuniu
ne — reprezentante o,e or
ganizațiilor de femei din 
țări europene. S.U-A. ți 
Canada — au adresat un 
mesaj Conferinței pentru 
dezarmare de la Geneva 
in core se subliniază în
tre altele că ..sint necesare 
măsuri urgente și concre
te pentru eliberarea omeni
rii de spectrul nimicirii nu- 
deore. Prevenirea unui 
război nuc'■ear, adootorea 
de măsuri pentru reduce
rea inormâ'ilor, care să 
ducă la oezormc'ec ger.e- 
rc 5 ți totală, încetarea 
experiențelor cu arme nu
cleare. preintimpinorea ex
tinderii cursei ioc-măritor 
în Cosmos ți prohibirea 
armelor chimice consti
tuie cerințele fundomentole 
ale femeilor din întreaga 

nia în principalele proble
me ale vieții politice ac
tuale, contribuția adusă la 
dezvoltarea colaborării și 
cooperării internaționale, la 
întărirea relațiilor cu parti
dele comuniste și muncito
rești, cu celelalte partide 
și forțe democratice, pro
gresiste, cu toate popoarele 
lumii în lupta pentru pro
gres social, securitate și 
pace.

Comitetul Politic Execu
tiv a hotărit ca toate a- 
ceste trei documente — cu 
îmbunătățirile necesare — 
să fie supuse dezbaterii și 
aprobării plenarei C.C. al 
P.CJR.

Comitetul Politic Exe
cutiv a hotărit convocarea 
plenarei C.C. al P.C.R. în 
ultima decadă a lunii 
martie.

★
Comitetul Politic Execu

tiv a soluționat, de aseme
nea, probleme curente ale 
activității de partid și de 
stat.

lume* — se arată în 
mesaj.

■ BRUXELLES. - Discri
minarea femeii in lumea 
capitalistă este pregnantă 
in ceea ce privețte atit 
angajarea și salarizarea, 
cit și concedierea. La 
muncă egală, femeile pri
mesc îndeobște un salariu 
mai mic decit cei ai băr
baților, iar ci nd este vorba 
de concedieri, ele sint 
primele cărora li se des
face contractul de muncă.

Date statistice publicate 
la Bruxelles atestă că in 
țările membre ale Pieței 
comune 15 la sută din for
ța de muncă feminină se 
afla, la sfîrșitul anului tre
cut, în situația de șomaj.

■ STOCKHOLM. - Po
trivit statisticilor publicate 
la Stockholm, datoria de 
stat a Suediei față de băn
cile străine a ajuns in a- 
nul 1983 la 19,4 miliarde 
de coroane. In același an, 
exporturile de copitoluri 
suedeze în străinătate ou 
totalizat 13,6 miliarde de 
coroane, ceea ce a contri
buit la înrăutățirea situa
ției financiare a țării.

Deși urmărit de foarte 
puțini spectatori, meciul 
de joi, dintre echipa de- 
veană șî divizionara A, 
F. C. Bihor, a fost un 
real spectacol sportiv. A 
cîștigat cu 1—0 Mureșul- 
Explorări.

Sperăm că la fel va fi 
și jocul amical de dumi
nică, în compania unui 
alt lider divizionar C — 
Unirea Alba Iulia, care

CASA DE CULTURĂ DEVA

ANUNȚĂ

deschiderea următoarelor cursuri, începînd 
cu data de 1 aprilie a.c. :

• croitorie femei (40 locuri)
• cosmetică (25 locuri).
înscrierile se fac zilnic la Casa de cultură 

Deva, între orele 8-13 și 17—19.

I. M. C. DEVA

ÎNCADREAZĂ

• 2 analiști pentru oficiul de calcul.

■ Pierdut chitanță nr. 12570
pentru confecționat' amintiri 
școlare pe numele Vieru Rodi- 
ca, eliberată de Cooperativa 
..Progresul-4 Deva. O declar 
nulă. (4399)

publicitate 

conduce în serie cu 4 
puncte avans față de ur
mătoarea clasată, Metalul 
Aiud.

Echipa Unirea este an
trenată de cunoscutul ju
cător Alexandru Moldo
van, fost la Dinamo șl 
Jiul, și se pregătește se
rios pentru a nu rata 
promovarea în „B".

Meciul va începe Ia 
ora 11.

Locul
Vedeam pentru pr'ma 

ooră lagărul-muzeu de la 
Auschwitz. Nu am putut 
evada mult timp din ziua 
tristă, în care milioanele 
de cuvinte adunate de răz
vrătirea celor scăpoți din 
iadul nazist ți răspindite in 
lume, au căpătat dimen
siuni cosmice pentru noi, 
cei care pășeam pe sub 
Cinica inscripție .Arbeit 
Macht Frei", înscrisă pe 
poarta lagărului. „Munca 
eliberează". Aici munca a- 
vea o singură nuanță eli
beratoare: în moarte. Căci 
cruzimea și cinismul Ausch- 
witzului au întunecat tot ce 
a creat mai frumos omul 
pentru omenire.

Pășeam alături, unul lin
gă altul, mai mulți români, 
după ce în una dintre 'os- 
tele temnițe numită „ba
racă" citisem pe listă între 
numele celor uciși pe pla
toul de apel și numele a 
doi români.

i La întrebarea „sînteți ro- 
Imâni rostită de cîțiva 

turiști individuali nu s-a

unde florile
ouzit nici un răspuns. Scu- 
fundate spre împietrire, cu
vintele nu mai aveau sens. 
Doar murmurul plopilor ce 
străjuiesc acest mormint ai 
durerii ți incredibilului se 
auzea șoptit, trist că tris
tețea n-a putut fi alungată 
de aici nici după aproape 
patru decenii.

Auschwitz este unicul loc 
în lume in care nu poți 

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE

oferi flori, în care florile 
aduse prinos milioanelor de 
martiri pieriți aici sint me
reu triste.

De undeva adia un sint 
ușor. II aducea Vistula, a- 
mintindu-ne că sub briul ei 
au pierit toți cei care și-au 
ridicat ochii spre cer.

Cazemate ciuruite atîrnă 
schilod in centura care ser
vise adăpost călăilor. In 
fața crematoriului, ca un 
paznic surd, se profilează 
sumbră vila lui Rudolf Hos, 
cel care a zămislit un co

sint mereu triste
pil ți a crescut încă 3 sub 
plîngerea fumului ce minut 
de minut cernea sute și mi 
de nevnovați spre jalea e- 
temă. La mijloc — spinzu- 
rătoorea de care trupul 
greu ol diavolului a atimat 
atunci cind minia elibera
torilor a fost moi caldă de- 
cît o noapte ecuatorială, o- 
fermdu-i o imagine care 
i-a fost „idealul și măreția 

vieții" — să ucidă sistema
tic peste patru milioane 
de oameni. Și din nou flori 
triste, milioane de flori ca
re nu pier ci se succed a- 
fintind dezastrul, coagirtind 
misterios tot ce rămine în 
om mai bun după ce pașii 
l-au purtat prin universul 
în care oameni au indurat 
inimaginabile chinuri, pen
tru care numai moartea a 
fost umană.

Undeva în aerul Ausch- 
witzului plutește și durerea 
celor 250 000 de români 

deportați din trupul rupt 
de țară de către hortițty, 
rupți ți ei pentru totdeau
na de pâmintul in care au 
sperat că-ți vor așeza spre 
odihnă oasele.

Auschwitzul este locul 
unde se vorbește cel mai 
puțin. Numai ghizii fac cu
noscută in toate hmbife 
pomintufui tragedia celor 
care s-au chinuit, sperînd 
să apună ziua în care pen
tru ei soarele nu va mai 
răsări și apune la Ausch
witz. Dar a fost oare soa
re ? Nu. Aici n-a răsărit și 
n-a opus, aici a domnit 
întunericul smolit al cru
zimii, aici n-au sunat oro
logii, ci doar plinsete uma
ne băteau secundele tim
pului. Din acest loc nici 
acum nu poți evada decît 
dincolo de Vistula, acolo 
unde munții încep să se 
profileze ușor spre înălțimi 
și unde te simți eliberat nu
mai dacă peticul de cer de 
deasupra creștetului îți dă 
senzația că ești liber.

GHEORGHE POPESCU

V 1 N Z A R I

■ Vindem un apartament 
4 camere decomandate și a- 
partament două camere, ocu- 
pabile imediat. Predăm con
tract. Deva, telefon 14683.

(4389)
■ Vind apartament două 

camere, confort I. Deva, te
lefon 23241, după orele 16.

(4378)
■ Vind casă și diverse o-

biecte. Peștișu Mare, nr. 299. 
Stăncoane. (4381)

■ Vind Dacia 1310, la bord
zero km. Hunedoara, telefon 
11955, orele 17—19. (4392)

■ Vînd Dacia 1 300, stare
bună sau Dacia 1 300, neri
dicată. -Brad, strada 1 Mai, 
nr. 7, bloc C 16, apartament 16, 
Ianko. (4394)

■ Vînd Dacia 1 300 în stabe 
de funcționare. Deva, Gojdu, 
bloc A 6 prim, scara 2, apar
tament 39 sau telefon 23116.

(4373)
■ Vînd 23 oi și miei. Hă- •

rău, nr. 60. (4374)
B Vînd bibliotecă nouă cu 

anexă. Hunedoara, bulevar
dul Dacia 8, bloc C1, scara 
H, apartament 153.

(4384)
H Cumpăr tablou ulei, sta

tuetă, ceas ornamental, samo
var, monede. Hațeg, telefon 
70098. (4401)

PIERDERI

IB întreprinderea de tricota
je Petroșani declară nulă au
torizația de circulație în toată

Ițara, seria A, nr. 302940, eli
berată de I.T.A. Deva, pentru 
autoturismul AR O 243, 31 HD

I 720, fiind pierdută. (4390)

ANIVERSAR!

■ Părinții, sora și bunicii
urează dragei lor Simona Pă- 
durean, din Deva, cu o- 
cazla aniversării a 16 primă
veri. multă fericire și ,,La 
mulți ani (4398)

B Soția, fiica, ginerele șl 
nepoții urează scumpului lor 
soț și tată Nistor Alexandru 
Nacu, din satul Aurel Vlai- 
cu, sănătate, ani mulți și 
bucurie, cu prilejul aniversă
rii zilei ele naștere și al pen
sionării. (4393)

DECES

H Mama, sora, cumna
tul, nepoata și rudele 
anunță încetarea fulge
rătoare din viață a celui 
ce a frvst
ALEXANDRU COVACI 

înmormîntarea va a- 
vea lac la Hunedoara, 
luni, orele 14, de la 
capela bisericii refor
mate.

■ Colectivul redacției 
„Drumul socialismului" 
adresează condoleanțe 
familiei îndoliate de 
pierderea celui ce a fost 
ALEXANDRU COVACI, 
statornic și prețuit co
laborator al ziarului.
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