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IN SPIRITUL INDICAȚIILOR Șl ORIENTĂRILOR 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Aplicarea măsurilor tehnice conduce sigur 
la creșterea productivității muncii

*•**

încheierea vizitei de prietenie 
a tovarășuluiNicolae Ceaușescu, 

împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, în R.P. Bulgaria

In Cuvîntarea rostită la 
încheierea lucrărilor Ple
narei C.C. al P.C.R., din 
21—22 martie a.c., secre
tarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, sublinia : „Pla
nul pe 1984 prevede un 
ritm de dezvoltare supe- 
rioar față de 1983, Avem 
tot ce este necesar pentru 
creșterea producției indus
triale cil cel puțin 7 la 
sută și pentru realizarea 
unei înalte productivități a 
muncii și eficienței eco
nomice".

Se desprind cu claritate 
din aceste cerințe, învă
țăminte și direcții de ac
țiune importante pentru 
toate colectivele de muncă. 
Pentru a afla cum se 
aplică concret, în practi
că, indicațiile privitoare 
la creșterea continuă a 
eficienței activității, ne-ani 
deplasat la întreprinderea 
chimică Orăștie, unitate re
prezentativă a județului 
nostru. în ce privește or
ganizarea producției și în
zestrarea tehnică.

— La finele anului tre
cut — ne-a relatat tova

PRODUCȚIE SUPLIMENTARĂ

Realizindu-și în mod exemplar sarcinile de plan 
ale primului trimestru, colectivul de muncă de la Ex
ploatarea minieră Deva lucrează încă din 29 martie 
în contul trimestrului II 1984. In timpul cîștigat pen
tru producție, el a dat suplimentar economiei națio
nale 7 000 tone minereu cuprifer și 200 tone mine
reuri complexe.

Aceste rezultate au fost posibile ca urmare a de
vansării lucrărilor de deschidere și pregătire la ori
zontul —450 din mina Deva, cît și în cele trei peri
metre miniere de la Muncel. Un alt suport al succe
sului îl constituie folosirea în abataje a metodelor de 
înaltă productivitate pentru exploatarea zăcământu
lui: la Deva metoda de exploatare în subetaje, iar Ia 
Muncel metoda de exploatare în felii orizontale, fîșii 
transversale și surparea tavanului fals. Acestea au 
imprimat un ritm dinamic productivității muncii, 
ajungîndu-se la randamente de pînă la 18,8 tone/post.

CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARA
Ritmuri bune la

în raidul efectuat joi, 
29 martie, pe ogoarele mai 
multor cooperative agrico
le din C.U.A.S.C. Ilia am 
avut prilejul să constatăm 
cum este organizată acti
vitatea, responsabilitatea 
eu care se muncește, mo
dul în .care se implică spe
cialiștii și cadrele de con
ducere la coordonarea lu
crărilor, precum și stadiile 
atinse la semănat.

Prima remarcă, tntrucît 
vremea a fost foarte bună, 
încă de la primele ore ale 
dimineții în toate unități
le au fost mobilizate se
rioase fbrțe mecanice și 
umane la semănat, pregă
titul terenului, fertilizări, 
la celelalte lucrări necesa
re în actuala campanie de 
primăvară. 

rășul Eugen Oancea, ingi
nerul șef al întreprinderii 
— am obținut o creștere a 
productivității muncii de 
numai 0,7 la sută. Acest 
fapt ne-a determinat ca 
mi noul program de creș
tere. a eficienței să pre-

I.C. ORĂȘTIE

vedem nu doar un volum 
sporit de măsuri, ci să 
gîndim și să alegem pe 
cele esențiale care con
duc efectiv la rezultate 
economice deosebite.

—Cîteva exemple.
— La capitolul „Introdu

cerea tehnicii noi" ne-am 
prevăzut dezvoltarea cu o 
nouă capacitate de prelu
crare a spumelor poliureta- 
nice pentru autoturismele 
OLCIT. în acest fel, de 
pildă, la reperele planșe 
bord superioare și volan, 
producția fizică va crește 
cu 250 bucăți pe zi, iar la 
cotiere cu 500 bucăți pe 
zi. De asemenea, noua 
instalație de preparare po- 
liol va reduce importul

semănat - calitate superioară tuturor lucrărilor!
Pe o tarla aparținînd 

C.A.P. Sîrbi, „Lingă vale“, 
i-am găsit pe mecanizato
rii Valentin Dan și Viorel 
Crișan, care pregăteau pa
tul germinativ. în urma lor

C. U. A. S. C. ILIA

Viorel Todea și Petru 
Marian plantau cartofii. 
Acolo se aflau brigadie
ra de la vegetal, Lenuța 
Sav, care împreună cu coo
peratoarele Eleonora Su- 
ciu, Cora Viorica, Tecla 
Petrean, Ghizela Dan, Lu- 
creția Șoancă și Catița An- 
dreica ~ asigurau alimenta
rea cu tuberculi a mașinii 
de plantat. Tot acolo se 

cu cel puțin 30 la sută. 
Plus implicațiile favorabile 
ce le are în creșterea pro
ducției fizice.

Iată că o întreprindere 
care se părea că și-a făcut 
„plinul" în privința dotă
rii tehnice găsește în con
tinuare loe pentru per
fecționare.

— Faptul de a nu ne 
mulțumi cu ce este, de a 
căuta mereu noi soluții 
productive, reprezintă o 
caracteristică esențială a 
colectivului nostru de 
muncă — ne-a declarat 
tovarășul Ioan Susan, se
cretarul comitetului de 
partid. Unele măsuri gîn- 
dite și aplicate, la prima 
vedere par să nu spună 
nimic'. Dar ele spun foarte 
mult! Un exemplu : vor fi 
puse în funcțiune două 
prese de 400 tone forță. Ce 
pot să reprezinte două 
prese ? Pare un fapt obiș
nuit. Aceste operații însă 
erau executate pînă acum 

MARIN NEGOIȚA
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afla și Teodor Solomon, 
inginerul șef al coopera
tivei, care urmărea calita
tea lucrării.

Pe tarlaua „Dobreasca" 
din brigada Cîmpuri, a

C.A.P. Gurasada, planta 
cartofi mecanizatorul Titi 
Burza. Era ajutat de coo
peratorii Verginica Mihuț 
și Dragostin Neag. Ionel 
Sorlnca, șeful secției me
canizare, ne spunea:

—- Terenul a fost ferti
lizat cu peste 40 tone gu
noi de grajd pe hectar. 
Apoi a fost bine discuit și 
grăpat, Iar acum,- Titi Bur
za face o lucrare de ca

ÎNTOARCEREA ÎN BUCUREȘTI
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au revenit, vineri după- 
amiază, în Capitală, după 
vizita de prietenie efec
tuată în Republica Popu
lară Bulgaria, la invitația 
tovarășului Todor Jivkov, 
secretar general al Comi
tetului Central al Partidu
lui Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 
Bulgaria.

Secretarul general al 
partidului, președintele Re
publicii, a fost însoțit de 
tovarășii loan Totu, mem
bru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-minis- 
tru al guvernului, Ștefan 
Andrei, membru supleant

ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR OFICIALE
Vineri, 30 martie, s-au 

încheiat convorbirile ofi
ciale dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul To
dor Jivkov, secretar gene
ral al Comitetului Central 
al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al Republi
cii Populare Bulgaria.

La încheierea convorbi
rilor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul To
dor Jivkov au fost infor
mați asupra întîlnirilor de 
lucru dintre delegațiile 
română și bulgară. Con
ducătorii de partid și de 
stat ai celor două țări 
au subliniat necesitatea de 
a se acționa continuu pen
tru realizarea înțelegerilor 
convenite cu priiejul dia

litate. Mașina este reglată 
pentru o distanță de 21,5 
cm între tuberculi, ceea ce 
asigură o densitate de 55— 
60 000 plante la hectar.

„Pe dîmb la Alexandru", 
așa este numită tarlaua 
din Bretea Mureșană, unde 
se aflau, tot la plantatul 
cartofilor, mecanizatorii 
Pascu Cărmăzan, Alexan
dru Ciugudean și Petrică 
Sonoc. împreună cu ei se 
aflau Lenica Popa Vișines- 
cu, inginera șefă a coope
rativei, și Maria Trif, bri
gadiera de cîmp.

In „Țarina de Jos", o 
tarla de 10 lia a C.A.P. 
Ilia, l-am găsit pe mecani-

M. LIONEL
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al Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor exter
ne, Silviu Curticeanu, se
cretar al C.C. al P.C.R., de 
alte persoane, oficiale.

Ceremonia sosirii s-a 
desfășurat pe aeroportul 
Otopeni, unde erau arbo
rate drapelele partidului și 
statului, care încadrau por
tretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

La sosire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați de tovarășul 
Constantin Dăscălescu, de 
ceilalți tovarăși din condu
cerea de partid și de stat, 
de conducători de institu
ții centrale și organizații 
obștești.

Un grup de pionieri a 
oferit flori tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu.

logului la nivel înalt ro- 
mâno-bulgar.

Conducătorii de partid 
și de stat ai României și 
Bulgariei și-au manifestat 
satisfacția față de convor
birile purtate și hotărîrile 
stabilite de comun acord 
și și-au exprimat convinge
rea că ele vor da un nou 
impuls lărgirii și ădîncirii 
prieteniei frățești, tradițio
nale, precum și colaborării 
multilaterale dinfee popoa
rele celor două țări socia
liste vecine.

Convorbirile s-au desfă
șurat intr-o atmosferă de 
stimă și înțelegere recipro
că, sub semnul prieteniei 
tradiționale statornicite în
tre popoarele, partidele și 
țările noastre, al dorinței 
comune de a ridica la un 
nivel superior conlucrarea 
multilaterală româno-bul- 
gară.

Alte relatări privind vizita de prietenie a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în R.P. Bulgaria — în pagina a IV-a.
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REALIZATA EXEMPLAR Z! DE ZI

Angajamentul colectivului — 
imbold la activitate rodnică

— Vă rugăm, tovarășe 
Teodor Cătană, șef al Sec
ției de cherestea Vața de 
Jos, să vă referiți Ia preo
cuparea colectivului pen
tru îndeplinirea angaja
mentului asumat în între
cerea socialistă pe acest 
an.

— Noi am chemat la în
trecere toate celelalte uni
tăți din cadrul I.F.E.T. 
Deva. Acum, după aproa
pe trei luni de activitate, 
putem raporta primele . re
zultate — rod al efortu
rilor celor peste 300 de 
lucrători ai secției: depă
șirea sarcinilor de plan la 
producția marfă cu 2,1 mi
lioane lei, la producția 
netă eu 1,3 milioane lei, 
realizarea suplimentară a 
450 mc cherestea de fag, 
50 mc doage cherestea, 
30 mc lăzi, 280 mc tocă- 
tură pal, 800 mp panouri 
cofraje. în aceeași perioa
dă, la cherestea de fag 
pentru export am livrat 
peste plan 180 mc. Procen
tual, angajamentul luat 
pe anul 1984 este îndepli

CEREMONIA 
PLECĂRII DIN SOFIA
Vineri, 30. martie, s-a în

cheiat vizita de prietenie 
pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
a efectuat-o, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
în Republica Populară Bul
garia, la invitația tovară
șului Todor Jivkov, secre
tar general al Comitetului 
Central al Partidului Co
munist Bulgar, președinte
le Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bul
garia.

De la Praveț pînă ia ae
roportul din Sofia, unde â 
avut loc ceremonia oficia
lă a plecării,. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au 
fost însoțiți de .tovarășul 
Todor Jivkov.

Pe aeroporț, o gardă mi
litară prezintă onorul. S-au 
intonat imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste 
România și Republicii 
Populare Bulgaria.

Cei doi conducători de 
partid și de stat au trecut 
apoi în revistă garda de 
onoare.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu și-au luat rămas 
bun de la oficialitățile bul
gare venite să-i salute la. 
plecare.

Numeroși locuitori ai ca
pitalei Bulgariei au aclamat 
pentru prietenia dintre 
popoarele român și bulgar, 
dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comu
nist Bulgar.

La ora 16,15, aeronava 
prezidențială românească a 
decolat, îndreptîndu-se spre 
patrie.

nit, la ora actuală, în pro
porție de peste 70 Ia sută.

— De pe acum se între
văd frumoase perspective 
pentru producția acestui 
an. Ce factori stau la baza 
rezultatelor amintite ?

■— Pregătirea temeinică 
a producției din toamna 
anului trecut și urmări
rea zilnică a modului în 
care se realizează sorti- 
mentația planificată. Sînt 
doi factori determinanți 
în mersul producției, care 
trebuie obligatoriu respec
tați. Apoi vin . ceilalți: 
preocuparea pentru întări
rea disciplinei, respecta
rea tehnologiilor stabilite, 
continua perfecționare a 
cunoștințelor — în. pas cu 
cerințele producției, folo
sirea mai eficientă a for
ței de muncă, a instalații
lor și utilajelor din dotare 
ș.a.

— Volumul de masă lem
noasă prelucrată zilnic a

LIVIU BRAICA |

(Continuare în pag. a 3-a)
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Revista cenaclurilor

Azi cenaclul „Ritmuri" Deva
ITEL

13,30 Telex
13,35

DESPRE CUVINTE (I)
ARGUMENTUL. Adevărul 

că limba e cea mai de 
seamă dintre avuțiile noas
tre naționale se pare că e 
acceptat azi de toată lu
mea. Cel puțin teoretic. E 
firesc sâ fie astfel, de vre
me ce e vorba de un ade
văr ce vizează însăși ființa 
noastră colectivă, — po
porul. A-ți îndrepta atunci 
atenția in răstimpuri asupra 
acestei avuții, a felului în 
care e gospodărită devine 
nu numai o necesitate, ci 
și o datorie. Limba s-a o- 
flat dintotdeauna intr-o 
permanentă prefacere: cu
vinte cad in uitare odată 
cu dispariția realităților pe 
care le-au denumit; cite'e 
le iau locul, corespunzătoa
re unor noi realități sou u- 
nor noi gusturi or teluri de 
a gindi. Se modifică și în
fățișarea lor, rostirea sau 
așezarea lor în contertul 
comunicării. Cuvintele de
finitiv dispărute înseamnă 
o pierdere ireparabilă. Dar 
dacă un cuvînt apare fie 
șl numai o singură dată in
tr-un singur text vechi, el 
nu este un cuvînt dispărut, 
el un cuvînt uitat, de care 
e bine să ne reamintim u- 
neorî, să-l readucem in con
știința contemporanilor, căci 
aparține tezaurului limbii 
naționale.

Cu atît mai util e să co

mentăm 
aspecte, 
sul de transformare a lim
bii e toarte pronunțat și ra
pid. Fenomenul se explică 
prin accesul maselor larg 
la cultură, la del be’ore și 
decizie, prin ponderea ma
re pe care o ou m.j-oo- 
ce.e de informare in masă, 
prin difuzarea fără prece

cîteodată aceste 
cu cit azi proce-

VLecZWt£\

^PRIVELIȘTI
ded a cărț'i, prin dezvol
tarea impetuoasă a științei 
și tehnologei, prin coniac- 
tul cu ce e b. te culturi. Toa
te ocestea aduc după sme 
continua pnmeni-e și im- 
bogăt -e a Embv. da- nu 
o dată produc și efecte r>e- 
dorite sau de-a dreptul 
dăunătoare. loto, de p'di. 
In urmă cu vreo șaizeci de 
oni, bunicii noștri aveau 
gro mo toane. £« au teșit 
din uz și, pe vremea tind 
eram elev, ascultam muzi
că la patefon, cuvînt a! că
rui sens nu cred că-l mo- 
cunosc toți copia de azi. 
Gramofon și patefon sini 
cuvinte uitate, dar aparțin 
tezaurului limbii, deși locul 
lor a fost luat de piclc-up 
și casetofon. E rău sau e 
bine ? £ bine, pentru că

fiecare dintre aceste cuvin
te denumește o realitate 
precisă, pentru care nu a- 
vem alt cuvînt. Rău e cind 
avem cuvinte care iși lac 
■eproșabd datoria, dar le 

înlocuim 
te'-e noi, Cu<cf irWTiuw 
Ena timpului, sint mult mai • 
puț.n expresive. Mulți se ’ 
sfesc azi sâ mânince sau ț 
sâ bea. B servesc Ei nu i 
mai citesc ti lectu reazâ. ? 
nu ma văd. nu m pri- ) 
vesc nu ma, uită, ci vi- 
hoream Li se ace că e i 
mo distins, mai ^>ob:<‘. £ ’ 
însă, er dent, o jnnobHa- 
re* prost înțeleasă, de care i 
L'mba nu ce nevoă. Un > 
fel de a se scMosi, pe care ț 
Camjl Petrescu 3 numea 
undeva, cu un cuvînt neaoș 
și rob-st. Izmeneoiâ-

S-ar vrea această rubr<â. ț 
in ipostaza e. iir.gr stea. nu l 
o simp'ă consemnare, ci un > 
d ă og Ea iși așteaptă de \ 
oceea cititori eu sugestii, 
cu semnalări de c- vn:« of
tate. rce sou foarte Mi. cu 
ses'ra-ea unor sensur deo
sebise sou a unor abater, 
de la estetica, demr-tatec 
și corectrtudăec tmbu- Și 
ori de tise ori materialul va 
fi semnif'cct^r, 1 vom su
pune dezbaterii in acest 
chenar.

)
} 

fără rost cu al- I 
core, neovind pa- >

„)
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Festivalul muzicii da camară
Continuînd concertele 

celei de-a TlI-a ediții a 
Festivalului muzicii de 
cameră, prestigioasa ma
nifestare deveană a avut 
ca invitat! profesori ai 
Liceului de muzică din 
Ciui-Napoca și Școlii ge
nerale nr. 4 cu clase de 
muzică și arte plastice 
din Hunedoara.

Recitalul J. Brahms, 
prezentat de cluieni. a 
cuprins Sonata op. 120 nr.
1 (Laszlo Gheorebe — 
clarinet. Livia Filion — 
pian). Sonata od. 120 nr.
2 (Laszlo Gheorghe — 
clarinet. Pal°ncsar Edith 
— pian), și Trio op. 114 
(Laszlo Gheorgho — cla
rinet. Torolr Adalbert — 
violoncel, Buzaș Pâl — 
pian).

Prezentă obișnuită a 
festivalului, muriri «mii 
hunednreni an avut în

program trei opus-uri: 
două duete pentru vioară 
și pian („La folia*, de A. 
Corelli și duet op. 162 de 
F. Schubert), intr-o in
terpretare care a vădit 
talent și o serioasă preo
cupare interpretativă: 
prof. Virginica Biltac — 
vioară, și Ana Duti-ă — 
pian. A treia lucrare din 
program — Concertul in 
mi major pentru vioară 
și orchestră —, s^sțimn 
de Orchestra de cameră, 
a școlii generale nr. 4, 
solist prof. Lilian Lacon, 
dirijor Dan Boar, a fost 
o încercare temerară.

Muzica barocă a fost 
tema recitalului reali
zat de gazdele Festi
valului muzicii de came
ră, profesorii Școlii ge
nerale nr. 8. Programul a 
cuprins lucrări de J. S. 
Bach și A. Vivaldi. Ge-

- Os va '84
niul lui J. S. Bam (I 5B5 
1750). a cărui uriașă per- 
soaalitate a infimproat 
selectiv creația plină de 
poezie a claverimștiltr 
francezi, marea tradiție a 
muzicii italiene șî germa
ne, a fost prezent prin: 
Sonata II pentru vioară 
solo (prof. Mirxa Cea
rnă). „Sarabanda* și 
„Giga* din Suita II pen
tru violentei «olo (prof. 
Mariana Mic) și Sonata
nr. 6 in re major {pro
fesorii Ionel Stoica —
vioară. loan Hctea —
vioară. Mariana Mic —
violoncel. Angelica Pro
dan — pian). Din creația 
lui A. Vtvald: (1675-1741), 
am fost încântați de mu
zica subtilă, plină de far
mec și elocvență a So
natei nr. 5 in sol major 
(prof. Mariana Mic — 
violoncel, prof. Ar-a F o- 
dor — pian).

Sarmizegetusa
O rază prielnică înnobilează 
Nesecatul dor al ochiului 
De a privi istoria patriei 
Starea de lumină îmi intră 
in gindul meu liber 
De a scrie acest poem 
Pe care-1 simt cum ridică 
Bucuria cuvîntului la tăria de cinste 
Vatra neamului stă ca o floare deschisă 
Să aprindă sunetul umbrei 
Aici, la Sarmizegetusa dau binețe 

timpului, 
Soarelui ce răsare peste aceste 

adevăruri 
Milenare ce înscrie in priveliștea zilei 
Cuvinte de întemeiere a Limbii române.

MIRON ȚIC

Patria
Pretutindeni oamenii :

învață să iubească ! 
și o „iubire nouă"
— ca un sfat al voievozilor — 
se preumblă.

Pretutindeni spiritele : 
nu mai sint „ziduri"
— ecourile lor se sparg în april. 

Pretutindeni văzduhul:
se rotește intr-o „periniță* ! 
osemintele protopărinților 
izbucnesc în april 
intr-o inflorescență cu infinite 

miresme. 
Pretutindeni steagurile :

acoperă glasurile 
și toate coralele venite 
din cele patru puncte cardinale 
de jos și de sus.

Patria pretutindeni ! 
Izbucnește ca o floare de cireș !

CONSTANTIN DEHELEAN

Interferențe
Mai frumos ca • flacără ! Mai frumos— 
Stejarii brațelor cind vor să mă 

rănească 
Vn zbor de pasăre — arcuit mănos, 
In simburii ce dau să încolțească.

O ’ nu te-ndemne graba să m-alegi, ■ 
lnmugurite-abia-s cirezile de ciute. 
Sub luna clară fantome de pribegi, 
Se-ndeamnă, ca și tine, să m-asculte.

Și raiul clipei risipit în vînt, 
In clipă scînteierile-și arată. 
Incandescentă poarta-n care bat, 
Flacăra-ți să mă cuprindă dintr-o dată.

ECATERINA STAICU

4 Stindard
Cind m-am născut 
mai mușca șenila 
carnea transilvană, 
mai soseau scrisori 
de dincolo de vieți, 
se mai iscau goluri 
în rame de ferești, 
agoniza coșmarul 
străpuns de zori senini. 
Astrul s-a ivit 
răspindind lumina 
fără părtinire 
peste munți și văi 
sub raza-i neclintită. 
O dată cu țara 
am făcut primii pași 
spre marea împlinire, 
Libertatea 
fiindu-ne stindard 
spre ziua de mîine.

LUIZA LANDT

Greierii adîncului
Greierii adîncului — 
pichamere — 
au trezit timpu-n 
arșița nopții, 
undeva 
departe-n haosul 
luminii, 
liniștea se macină-n 
cîntece de piatră, 
lăsindu-și 
amprete-n adîncuri.

PAUL ȘOMÂCESCU

Lumina
Lumina înflorește ca o roză, 
Mereu aceeași, alta-n orice clipă 
Iar umbra-i fîlfîire de aripă 
Trecută-n grabnică osmoză.

De urci sau de cobori, tot mergi spre 
inalt! 

tn Apuseni, in templul Ancestral, 
Nemuritor prin timpul tutelar, 
Coloană de lumini și de bazalt.

DUMITRU TUHUȚ

Minerii
In liniștea ce-nvăluie adincul 
Cu aură de trupuri asudate 
Scot erele planetei la lumină 
Dau inimii conturul de cetate.

Din defileuri smulse din legendă 
Va sta de veghe-n vrere veșnicia 
Crcind neîntinată — cartea vremii 
Efigia eternă — România.

VASILE COJOCARU
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La Editura Hudojestven- 
naia Literatura din Mos
cova a apărut romanul 
„Crepuscul* al scriitoru
lui Radu Ciobanu. Volu
mul, distins în 1971 cu

EDITORIALE

Premiul Uniunii Scriitori
lor din România, s-a editat 
recent în capitala Uniunii 
Sovietice într-o reușită tra

ducere semnată de M. 
Landmana și Svetlana Flo- 
rințeva. Realizat într-o e- 
legantă prezentare grafică, 
romanul a fost editat în 
75 000 exemplare.

stîng al I 
bastre (S 
ORAȘTIE : 
dure (Patri 
press (Flacă 
BAI : Cam
lungă (Cas; 
HAȚEG : H 
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DAN ZAMFIRESCU :

„Accente
Unul dintre remarcabi

lii noștri oameni de cul
tură, îmbinînd fericite 
preocupări filosofice, li
terare și istorice, specia
list in literatura română 
veche și neobosit ziarist. 
Dan Zamfirescu a publi
cat la Editura Cartea Ro
mânească o masivă cule
gere (506 pagini) de ar
ticole reprezentînd peste 
douăzeci de ani de acti
vitate publicistică.

Noua culegere continuă 
șl sistematizează preocu
pările din volumele ante
rioare: „Independență și 
cultură" (1977), „Via Mag
na* (1979), „Contribuții la 
istoria literaturii române 
vechi* (1981), „Nicolae 
Iorga — etape către o 
monografie* (1981).

După cum mărturisește 
însuși autorul în cuvînt 
către cititor, toate acțiu
nile și intervențiile sînt 
animate de „credința în

și profiluri"
destinul major al poporu
lui și culturii române, în 
trecut, în prezent și mai 
cu seamă în viitorul pe 
care trebuie să ni-1 cuce
rim—*.

Așa cum îl știm din 
volumele amintite și din 
intervențiile din presa li
terară și politică. Dan 
Zamfirescu, în afara cer
cetărilor sale științifice 
prin care pune într-o lu
mină nouă literatura ro
mână veche, texte de is
torie și literare contro
versate (un exemplu în 
acest sens este: „învăță
turile lui Neagoe Basarab 
către fiul său Teodosie*), 
este și un redutabil pole
mist.

Țelul principal al lui 
Dan Zamfirescu este ace
la ca alături de alți cer
cetători ai literaturii șl 
Istoriei să participe Ia 
crearea unul profil de e-

pocă. unul cât mai bogat 
și cât mai științific.

Pentru Dubli<ristica cul
turală și politică — vo
lumul -Accente și profi
luri* reprezintă un real

câștig, o formă de expri
mare Ia cota cea mai înal
tă a omului de cultură 
Dan Zamfirescu.

VALERI U BĂRGAU

t^7TZI-SEEna*ECRANUL
„R i n

„Ringul", recenta pro
ducție a Casei de filme 
Cinci ne oferă satisfacția 
reîntâlnirii cu Sergiu NI- 
colaescu în dublă ipos
tază : regizor înzestrat și 
prolific, actor spectacu
los, construind un perso
naj simbolic, reprezenta
tiv.

Prin generozitatea sa 
tematică, filmul se înscrie 
printre peliculele justi- 
țiar-umaniste al căror 
farmec izvorăște din dra
matice întâlniri de desti
ne, din intersectări im
previzibile de traiectorii 
umane. Andrei, cîndva

g u 1“
prizonier într-un lagăr 
ie concentrare fascist, 
are, peste ani, ocazia 
unei „revanșe* care afir
mă imanența justiției. în
tre el și Gebauer, fost 
ofițer SS din paza mili
tară a lagărului, se dez
lănțuie nu numai furtu
na meciului de box, ci și 
furtuna trecutului, reme
morările sporind treptat 
dramatismul, pentru ca 
totul să explodeze tn fi
nalul fericit, cînd Ge
bauer este învins. Alu
nea este condusă cu mină 
sigură, iar încărcătura sa 
emoțională își găsește în

imaginea de cele mai 
multe ori exactă și în co
loana sonoră inspirată 
vehiculele ideale.

Folosirea predilectă a 
flash-back-urilor, ritma- 
rea alertă a timpilor ac
țiunii, iluminările emoțio
nante ale trecutului, pa
rada expresivelor elemen
te de detaliu fac ușor de 
recunoscut marca stilisti
că a acestui reputat re
gizor român, secondat, în 
acest film despre apăra
rea demnității umane, de 
o serie de colaboratori 
de înalt profesionalism.

Filmul se bucură de o 
gamă largă de realizări 
actoricești. Subliniem, 
așadar, jocul sigur, nuan
țat și plin de forță al 
actorului-regizor, care 
modelează un personaj 
principal expresiv și u- 
man (Andrei), apoi pre
zența gravă, emoționan
tă, într-o creație inedită 
a cunoscutului Marin 
Moraru (Toma). Tonul 
convingător imprimat par
titurii sale de Marian 
Cullneac (Gebauer-tînăr),

apariția grațioasă a Leti- 
tzlei Gabrielli într-un rol 
plin de mister, promisiu
nea onorată a interpretă
rii lui Constantin Brîn- 
zea (Andrei-tinăr) între
gesc și diversifică gale
ria tipurilor umane care 
populează filmul. Să nu 
omitem a sublinia meri
tele scenaristului loan 
Grigoreseu, un scriitor 
care ne-a demonstrat și 
altădată (în „Mondo U- 
mano“ și „Un echipaj 
pentru Singapore*) că 
știe să scrie și.... cinema
tografic, mulîndu-se pe 
datele temperamentale 
ale regizorului, pe muzi
ca inspirată, expresivă, 
servind ideile și mesajul 
filmului, compusă de A- 
drian Enescu.

Cu asemenea echipă, 
omogenă, care contribuie, 
prin rezolvări nu o dată 
inteligente, la strălucirea 
ei, pelicula se va bucura, 
sîntem siguri, de aștep
tatul și meritatul succes 
de public.

VERONICA PALADE
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• animale bine îngrijite © producții 
mari de lapte și carne

Să se acționeze permanent, cu răspundere 
maximă, pentru sporirea potențialului 

productiv al animalelor!
Din inițiativa Biroului 

Comitetului j udețean de 
partid a avut loc o acțiu
ne de' control și îndrumare 
în fermele zootehnice ale 
Unităților agricole din 
C.U.A.S.C. Totești. Cu acest 
prilej s-a urmărit modul 
cum sînt realizate efecti
vele planificate, reproduc
ția, furajarea și îngrijirea 
animalelor, evoluția pro
ducției de lapte, ordinea 
și curățenia în ferme, res
ponsabilitatea pe care o 
dovedesc îngrijitorii și spe
cialiștii, 
muncii din

în cadrul 
lucru ce a 
lului — la 
prezenți primarii din comu
nele de pe raza consiliului 
unic și cadrele de condu
cere din unitățile contro
late — s-au prezentat con
cret toate aspectele consta
tate, stabilindu-se, totoda
tă, direcții precise de ac
țiune menite să asigure 
îmbunătățirea întregii ac
tivități în fermele zooteh
nice, creșterea participării 
acestui sector la înfăptui
rea sarcinilor ce le revin 
prin planul de autoapro- 
vizionare în profil terito
rial. S-a 
toate
preocuparea 
specialiștilor 
de conducere pentru buna 
cterulare a întregii activl- 
ezBi din sectoarele zooteh
nice. Se depun 
susținute pentru 
efectivelor totale și matcă, 
rezultate bune 
sens avînd cooperativele 
agricole din Ostrov, Sarmi
zegetusa și Ciula Mare. în 
același timp, analiza a 
scos în evidență faptul că 
mai sînt unități — C.A.P. 
Totești, Peșteana, Densuș

alte aspecte ale 
zootehnie.

întîlnirii de 
urmat contro- 
care au fost

constatat că in 
fermele a sporit 

lucrătorilor, 
și factorilor

eforturi 
realizarea

în acest

unde nu se 
mod consec-

și Unirea — 
acționează în 
vent, responsabil pentru 
realizarea efectivelor pla
nificate, acest lucru re- 
flectîndu-se, în special, în 
reproducția necorespunză
toare, în slaba îngrijire a 
vițelelor ce vor alcătui 
viitoarea matcă.

Analizîndu-se evoluția 
producției de lapte, s-au 
relevat rezultatele bune și 
experiența în furajarea 
diferențiată a animalelor, 
obținute de cooperativele

C.U.A.S.C.
TOTESTI

din Ostrov, Sarmizegetusa 
și Ciula Mare, care obțin 
producții mai bune de 
lapte pe cap de vacă, rea- 
lizîndu-și sarcinile la fon
dul de stat. Sînt însă și 
unități unde producția de 
lapte se situează sub sar
cinile planificate și sub 
posibilitățile existente în 
unități. Rezultate slabe la 
producția de lapte au 
C.A.P. Rîu de Mori, Den- 
suș și Totești.

Analiza a reliefat că în 
contrast cu unele unități 
unde a existat preocupare 
pentru asigurarea bazei fu
rajere îndestulătoare, hră- 
nirea diferențiată și boga
tă în substanțe nutritive a 
animalelor, sînt unități 
unde baza furajeră este 
prost gospodărită, hrana 
animalelor nefiind asigura
tă pînă la ieșirea anima
lelor la pășunat. Ca ur
mare, starea fiziologică a 
animalelor și producția de 
lapte sînt necorespunzătoa
re. Pentru preocupare in
suficientă acordată bunei 
gospodăriri a bazei furajere

și fermelor zootehnice, a 
ridicării potențialului pro
ductiv al animalelor, a 
fost aspru criticat ingine
rul Șerbu Micu, șeful fer
mei de la C.A.P. Clopotiva 
și atenționate conducerile 
cooperativelor din Rîu de 
Mori, Totești și Clopotiva, 
precum și organele locale 
ale puterii și administrației 
de stat din cele două co
mune.

în urma analizei efectua
te în cadrul întîlnirii de 
lucru s-au stabilit cîteva 
direcții de acțiune, vizînd 
îmbunătățirea substanțială 
a activității 
Este necesar 
lăture orice risipă, să se 
folosească cu maximă gri
jă baza furajeră, în așa 
fel î,ncît pînă la ieșirea 
la pășunat a animalelor să 
nu se producă pierderi din 
efectiv. • Trebuie să se 
acționeze cu răspundere și 
în permanență la curăța
rea și fertilizarea pășuni
lor naturale, lucrări la 
care consiliile populare vor 
mobiliza toți locuitorii sa
telor, pentru asigurarea 
bazei furajere viitoare. • 
Atenție maximă să fie a- 
cordată realizării efective
lor planificate din prăsilă 
proprie. în acest sens să 
se acorde o grijă deosebită 
montelor la vaci și vițele, 
fiecare unitate trebuind 
să-și procure reproducăto
rii necesari pentru tabe
rele de vară. • Specia
liștii și cadrele de con
ducere să se implice cu 
responsabilitate maximă în 
înfăptuirea atribuțiilor ce 
le revin, în așa fel incit 
în fiecare fermă și bri
gadă zootehnică să se 
instaureze un climat ferm 
de ordine și disciplină.

viitoare. • 
să se în-

CAMPANIA AGRICOLĂ M PRIMĂVARĂ

Cablate
tuturor

superioară 
lucrărilor!

(Urmare din pag. 1)

zborul Traian Crișan, 
pm în mijlocul ogoru
zborul Traian Crișan, o- 
pft în mijlocul ogorului. 
Plin, de ulei pe mîini și 
pe față, sufla nervos în 
pompa de alimentare.

— Ce să fac ? Este a 
doua oară cînd mi se în- 
tîmplă astăzi. Din cauza 
motorinei. Dar totuși, pînă 
deseară dăm gata aceste 10 
hectare. Colegul meu, Dă- 
nilă Roman, plantează car- 

în urma lui, re- 
i „în

tofii, eu, î _ 
bilonez. Mergem așa 
flux", pînă terminăm.

împreună cu cei doi me
canizatori se aflau la de
servirea mașinilor coopera
toarele Minodora Moț, Pă- 
truța Pop, Maria Dane și 
Ecaterina Bota.

— Dacă ne dați la ziar 
— intervine cea mai vîrst- 
nică — scrieți neapărat și 
de Patrafina I

— ...? ? I
— Patrafina 

cum nu-i aici, 
eu remorca după sămînță. 
Da-i cea mai harnică și a 
fost în fiecare zi la lucru 
aici. .

Și la C.A.P. Burjuc s-a 
intens în ziua de 

joi. Ea. brigada Tătărăști,

■
Bulfea. A- 

îi plecată

pe tarlaua „Șura lui Dră
gan", mecanizatorul Ion 
Căleanu planta cartofii. 
Cînd am ajuns noi aproa
pe terminase 17 ha din cele 
20 cît' avea terenul. Ștefan 
Herbei, șeful secției meca
nizare, era satisfăcut de 
calitatea lucrului. Tot el 
ne spunea că mecanizato
rii Teofil Șuba și Gheor
ghe Peica sînt cu discu
rile in „Lunca Tisei- și 
„Lunca Glodului", unde 
pregătesc terenul pentru 
semănat.

După cum se vede, 
unitățile amintite s-a 
ționat joi, îrideosebi, 
plantatul cartofilor. 1 
nici alte lucrări n-au : 
neglijate. Cu ajutorul 
nei Burza, planificator 
C.U.A.S.C. Ilia, facem 
lanțul la zi pe întregul 
consiliu: s-au plantat peste 
65 ha de cartofi, s-au în- 
sămînțat 50 ha cu sfeclă 
de zahăr, adică întreaga 
suprafață planificată; 75 
ha cu legume, peste 270 
ha cu plante furajere ș.a.

Important este ca în toa
te unitățile să se mențină 
ritmurile bune de lucru, 
acordîndu-se atenție ma
ximă calității lucrărilor.

. in 
ac- 
la 

Dar 
fost 
I pi

la 
bi-

Creșterea 
productivității

muncii
(Urmare din pag. 1)

la o altă fabrică (Jimbo- 
lia) și necesitau transport, 
consumuri 
Avantajul 
vor fi reduse costurile, va 
crește productivitatea mun
cii.

Se au în vedere la I.C. 
Orăștie și alte dotări teh
nice cu efecte importante 
pentru creșterea cantității 
de produse și reducerea vo
lumului -de muncă consu
mat. Astfel, instalația, de 
degresare și lăcuire în 
flux continuu va realiza 
automat nu mai puțin de 
șapte operații ce se exe
cutau pînă acum manual 
și discontinuu.

în anul trecut, indicele 
de utilizare a mașinilor de 
injecție a fost de numai 
84,3 la sută față de 92 la 
sută cit era planificat. 
Aceasta a tras înapoi pro
ducția fizică, iar eficiența 
economică a fost, după 
cum s-a văzut, mai mică, 
în prezent, reparațiile sînt 
pregătite d: ■ np, există
un fond piese de
schimb coniecyonate și s-a 
organizat optim demonta
rea și recondiționarea pie
selor de uzură din utilaje. 
Ca urmare, timpul de sta
ționare planificat se re
duce cu 10 la sută. Des
pre efectul obținut, iată 
ce ne-a relatat tovarășa 
ing. Marcela Murari, șef 
birou plan :

— în luna martie a.c. a 
fost planificată pentru re
parații o mașină de injec
ție. Timpul normal pen
tru reparații este de 144 
ore, Jnsă prin măsurile 
amintite 1-a'm redus cu 10 
la sută, obținînd o econo
mie de 14 ore, timp în 
care mașina a produs (din 
reperul E100/200) un nu
măr de 18 816 bucăți, adică 
124 kg produse fizice.

în plus etc. 
este evident:

Angajamentul colectivului
(Urmare din pag. 1)

crescut cu mult față de 
anii trecuți, la fel pro
ductivitatea muncii...

— Este efectul celor peste 
21 milioane lei investiți de 
stat în vederea moderniză
rii și -mecanizării lucrări
lor. Depozitele de bușteni 
și cherestea, sectorui de 
semifabricate au fost mo
dernizate, dotate cu utila
je moderne de mare pro
ductivitate, care ușurează 
munca fizică a muncitori
lor. Am montat, de ase
menea, trei gatere noi șl 
două poduri rulante, fapt 
ce a condus la 
tățire sensibilă 
lor de muncă 
palele fluxuri, 
vita te mai dinamică,' mai 
productivă. în prezent, 
toată cheresteaua destinată 
beneficiarilor interni și 
externi o livrăm paletiza- 
tă și pachetizată.

— Ce preocupări există 
pe linia valorificării supe
rioare a masei lemnoase, 
a creșterii eficienței econo
mice a unității, așa cum 
sublinia secretarul general

o îmbună- 
a ritmuri- 
la princi- 
la o acti-

al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la re
centa plenară a C.C. al 
P.C.R. ?

— La 
prime 
menzi 
crează i 
riență îndelungată, 
pregătiți profesional, 
se face risipă, 
nostru principal 
valorificăm superior 
miprodusele realizate, 
bucățile rămase la 
bitare se fac frize 
tru parchet, lăzi 
fructe și legume, iar 
ce nu mai poate fi 
lizat se macină pentru 
producția de PAL și PFL. 
Am pășit viguros în acest 
an. în cinstea evenimente
lor majore din viața țării 
noastre — aniversarea a 
40 de ani de la eliberare 
și cel de al XlII-lea Con
gres al partidului — vrem 
să menținem ritmurile de 
muncă atinse, să ne înde
plinim angajamentul asu
mat în întrecerea socia
listă, să raportăm realizări 
tot mai frumoase în pro
ducție.

. sortarea materiei 
pe esențe și co
de fabricație lu- 

oameni cu expe- 
bine 

Nu 
Obiectivul 

este să
se- 

Din. 
de- 

pen- 
de 

ceea 
uti-

fTffi
S-a încheiat campionatul di

viziei- școlare, echipa antre
nată de inimosul profesor 
Salar Csaba gindindu-se de 
pe acum la viitorul campio
nat cu încredere și speranțe.

Victoria aceasta este fru
moasă prin faptul că a fost 
obținută împotriva echipei 
aflată pe locul n în clasa
ment, care nu a pierdut decît 
în fața ~

Jocul 
echipa 
ratează 
traatac, 
prindă 
in r~'-

ciștigâtoarel grupei, 
a fost deschis de 

din Deva, care deși 
cîteva mulgi pe con- 
reușește să se des- 

de partenera de joc 
minutul 6 la S puncte.

Acest avantaj B vor mări
pînă la sfirșitul reprizei la 
8 puncte. La pauză scorul a 
fost de 33—25.

în repriza a n-a, tinerii 
baschetballști deveni joacă

C.S.Ș. DEVA — OȚELINOX
C.S.Ș. DÎMBOVIȚA

64—57 (33—25)

la fel de bine ca în 
ajungînd în minutul 
mărească avantajul 
puncte. Urmează cîteva ____
te în care echipa din Tîrgo- 
vlște nu se împacă cu gîndui 
pierderii ------ ’ ’ '
puternic, iar in 
aflindu-se doar ' 
de echipa care 
jocuL 

Din 
revin 
du-se 
care 
sflrșit.

Cel mal bun jucător a fost 
Cristian Bota, un real talent. 
Ceilalți jucători aliniațl de 
profesorul Șafar au fost : 
Norocel Popa, Emil Seculant», 
Sinisa Acimov, Sorin Botoș, 
Victor Roșu, Aurel Bedea, 
Mitică Blrgau și Călin Hagea.

prima, 
7 să 

la 11 
minu-

meciului, revenind 
' minutul 12 
la două puncte 

a condus tot 

minut devenii 
lor, distanțîn-

acest
la joc;tl
la 7 puncte, diferență 
se păstrează pînă la

CAMPIONATUL JUDEȚEAN DE FOTBAL

Seria Valea Mureșului
Rezultate: C.F.R. Simeria — Unirea Zam 15—0 ; 

I.M.C. Bîrcea — Foresta Orăștie 0—2; Metalul Criș
cior — Voința Ilia 0—0 ; Mureșul Pricaz — Recolta 
Băcia 3—0 ; Oxigenul Hunedoara — 
Hunedoara 2—2 ; Minerul Teliuc - 
Hunedoara 2—1 ; Streiul Boșorod — 
Veche 5—3.

M. LEPÂDATU

Noul bulevard Tudor Vla- 
d îmi re seu capătă contur in 
orașul Hațeg. Constructorul

- Dacia Service 
Streiul Simeria

13
10

8
8
7
7
5
6
6
6
5
3
4
3

Etapa viitoare (mîine); Unirea
Streiul Sim. V. — Min. Teliuc ;
Oxigenul; Constructorul — Mureșul; Recolta — Me
talul ; Voința — I.M.C. ; Foresta — C.F.R. Simeria.

Foto:

PEDEAPSĂ să

ră-

A FOST RESPINSRECURSUL
I

I
din Pișchmți c fost 

mai multe rînduri la
>n Bota 
unct în

alte obiecte ale acestuia. Pentru ac
tele comise, Silian Bota va executa 
4 ani de închisoare.

Recursul inculpatului, apreciat ca 
nefondat, a fost respins.

neul patul urmează 
ute 4 ani închisoare, 
entința Judecătoriei Deva a 
definitivă.

„SPECIALIȘTI" IN SUSTRAGEREA 
DIN VAGOANE C.F.R.

C.F.R. Simeria 
Construct. Huned. 
Voința Ilia 
Streiul Sim. Veche

5. Metalul Crișcior 
Oxigenul Huned. 
Recolta Băcia 
Foresta Orăștie 
Dacia Service Hun. 
Unirea Zam 
Mureșul Pricaz 
Minerul Teliuc

13. Streiul Boșorod
14. I.M.C. Bîrcea

CLASAMENTUL
2
5
5
4
5
5
7
4
4
2
3
5
2 :
3 :

— Streiul Boșorod; 
Dacia Service —

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

2
2
4
5
5
5
5
7
7
9
9
9

11
11

68— 8
48—11
27—13
24—17
36—18
40—24
26—25
22— 29
26—41
23— 45
17— 52
21—40
23—56
18— 40

28
25
21
20
19
19
17
16
16
14
13
10
10

9

MERITATA

Lukacs Laszlo, 
G.I.G.C.L Deva, 
fost condamnat la 
închisoare pentru ir 
țiunea as fu1! co 
avutului obștesc. A: 
mult timp în urmă.

Recent, la locuința lui s-au pre
zentat minorii Otvos Andrei și Nicolce 
Drăgan informînd pe așa-zisul „șef" 
— cum îi spuneau cei ce-l cunoș
teau — că la grădinița nr. 6 din 
cartierul Dacia — Deva există multe 
bunuri de valoare care, sustrase, 
le-ar putea aduce ceva venituri, 
„îndrumați" de recidivist, minorii 
s-au strecurat în localul grădiniței 
de unde au sustras diverse bunuri 
(aparate de proiecție, dicfilme, al- 
bume ș.a.) în valoare totală de peste 
4 100 lei pe oare le-au dus la 
locuința inculpatului Laszlo, primind 
pentru ele 150 lei (? !).
- Cum lui Laszlo Lukacs I s-a re

vocat beneficiul grațierii pedepselor

FAPTE DIN INSTANȚA
Prin decizia penală nr, 309/21.111. 

1984, loan Ologu, Constantin Fărcă- 
șanu, - ■ -■
Sîrghie 
vranți la Stația C.F.R. Simeria-triaj, 
au fost condamnați la pedepse cu 
închisoarea între 3 luni 
patru luni. Fapta 
fost condamnați inculpații, 
liști" în sustragerea 
C.F.R, : au rupt

Dumitru Molocea, Gheorghe 
și Mihai Humelmcu, mane.

și 1 an și 
pentru care au 

„specia- 
din vagoanele 

în mod repetat

închisoare pentru infracțiuni ca dare 
de mită, tilhărie, ultraj, furt din 
avutul personal și obștesc etc.

Recent, sub influența consumului 
de băuturi alcoolice a furat folo- 
sindu-se de căruța proprie, lucerna (in anii 1982—1983) sigiliile de pe 
de la Ferma nr. ă Aurel Vlaicu a 
I.A.S. Simeria. Surprins de către 
paznic, 1-a lovit pe acesta de mai 
multe ori amenințîndu-l cu moartea, 
după care a pus în căruță bicicleta 
paznicului, o scurtă îmblănită și

vagoanele ce le dirijau pentru com
punerea trenurilor, sustragi nd însem
nate cantități de mărfuri. Prinși asu
pra faptului au fost deferiri justi
ției și condamnați la pedepsele a- 
mintite.

• — •

l

I 
«
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încheierea vizitei de prietenie a tovarășului}
Nicolae Ceaușescu, împreună

Elena Ceaușescu, in R.P.
cu tovarășa 
Bulgaria

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au vizitat 
vineri după-am-ară. im 
preună cu tovarășul Todcr 
Sivkov, casa natală a se
cretarului general al Coati- 
tetului Central al Par:udu
lui Comunist Bulgar. pre
ședintele Consiliului de

VIZITAREA CASEI PĂRINTEȘTI 
A TOVARĂȘULUI TODOR JIVKOV

Stat al Republicii Populare 
Bulgaria.

Exprvnmd bucuria socui- 
torilor orașului Praveț de 
a-i fi arat ca oaspeți dragi 
pe tovarășul Nicolae 
Ceacsescui și tovarășa 
Cer.a Oarașesc-u. Dtmită-

Naidenov, prim-secretar al 
Comitetului de partid al 
sistemului de localități 
Praveț a subliniat că în
tregul popor salută din 
inimă această nouă vizită 
a solilor poporului român.

moment de seamă în bo
gata cronică a raporturilor 
româno-bulgare.

în încheierea întîlnirii, to*- 
varășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat felicitări organi
zației de partid, locuitori
lor orașului Praveț, urări 
de succese tot mai mari în 
dezvoltarea și înflorirea so
cialistă a acestei localități.

I*
Iw
ih
I*
I*
I
I
I
I

I 
î «• I 
I 
i s I *. I 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i •» I I s I * I * I s I s i 
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■ ÎXJMS. - Ci Ii**

■ MOSCOVA, - La Mos
cova a avut loc o întreve
dere intre Konstantin Cer- 
nenko, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., și Men- 
gistu Haile Mariam, pre
ședintele Consiliului Militar 
Administrativ Provizoriu, pre
ședintele Comisiei pentru 
organizarea Partidului Oa
menilor Muncii din Etiopia, 
aflat intr-o vaită in Uniu
nea Sovietică. Au fost exc- 
minate — după cum relevă 
agenția TASS — relațiile 
bilaterale și posibilitățile 
extinderii acestora pe mul
tiple planuri, precum și pro
bleme ale situației interna
ționale, o atenție deosebită 
fiind acordată evoluțiilor de 
pe continentul african, cu 
precădere din Cornul A- 
fricii.

■ PRAGA. - Comunica
tul comun dat publicității 
la Praga, la încheierea 
convorbirilor dintre Gustav 
Husak, președintele R. S. 
Cehoslovace, ți Mika Șpi- 
liak, președintele Prezidiu
lui R.S.F. Iugoslavia, care 
a efectuat o vizită oficială 
de prietenie in R.S.C., sub
liniază necesitatea reveni
rii la politica de destindere 
- informează agenția CTK. 
R.S.C. și R.S.F.I. — preci
zează documentul — au a- 
firmat importanța regle
mentării problemelor liti
gioase exclusiv prin mijloa
ce politice, pe cafea tro- 
tative!or, pronunțindu-se îm
potriva oricăror forme de 
amenințare cu forța și de 
folosire a forței în relațiile 
internaționale.

lui Ycsser Arenei presei 
tele Comitetul» Execctr. a> 
Organizației pita» Eoe 
rarea Palest ne-. -erecta 
agenția MEN

Lucrările reunit.' s-C- 
referit la ulbme'e ero 
ele situației <fin O-'e-tj 
Mijlociu și îndeosebi -c 
problema palest’-,o'ă a- 
douge cge-țic.

■ LISABONA - Cance
larul Republicii Federale 
Germania, Helmut Kohl, 
și-a încheiat vizita oficiata 
de 24 de ore efectuată la 
Lisabona.

înainte de a părăsi capi
tala lusitană, Kohl a ținut 
o conferință de presă, re- 
levînd că țara sa sprijină 
aderarea Portugaliei la 
Piața comună. Potrivit ca
lendarului negocierilor, Por
tugalia ar urma să adere 
la C.E.E. la 1 ianuarie 1986.

■ BONN. - Președinte
le Comisiei C.E.E., Gaston 
Thorn, a evocat posibilita
tea de a aduce in fața 
Curții de justiție a C.E.E. de 
la Haga problema refuzului 
Marii Britanii de a plăti 
avansul de 100 milioane 
de lire sterline la bugetul 
comunitar. Thorn a făcut 
această declaroție intr-un 
interviu acordat postului de 
radio .Deutschlandfunk" 
din Koln. informează agen
ția France Presse.

■ LONDRA. - In capi
tala Marii Britanii a avut 
loc un miting cu partici
parea a 20 000 de oameni, 
organizat din inițiativa

Porbdului laburist, sub de
viza -Apărarea democra
ției". Parbdpanț» au fvc- 
testat impot* ra hotăriru 
guve---—u- coasenrotor de o 
oesr nțc C>ns u Metro 
pc*-sc- ci Mo- Locdre. 
precar» si o-gc-s—e'e si- 
«rto'e a— c te orașe. în 
cc-e «cjor-tatee aleșilor 
dnt obv-sr

■ NAȚIUNILE UNITE. - 
Pofxdatia glvbukă, care 
este citroto ip prezent Ic 
4,7 oSarde de ‘ocu--toci. va 
fi de 6.1 ■Jordt ia anul 
2 OM n de peste 9 miliar
de ta anta 2 166. a dedo- 
-at ier-a ca“»-ntă de 
presă argo-vnso Ic Was
hington Rofce Soios, p-e- 
șerfinte ai Fondduf O N.U. 
pentru octrtcte popu
lației. citat de agenție As
sociated Press. In utt mul 
decen:u, a relevat el. popu
lație globului a sporit in 
medie cu 1,67 la sută pe 
an. Astfel, populația Ter- 
rei a crescut în fieco'e on 
cu circa 78-8C m oa-e de 
locuitori.

■ MANAGUA. - Pierde
rile materiale înregistrate 
de economia Republicii 
Nicaragua ca urmare a ac
țiunilor armate îndreptate 
împotriva ei in perioada 
mai 1981 - octombrie 1983 
se cifrează la un miliard 
de dolari, a anunțat ziarul 
-Bcrricoda", organul de 
presă al Frontului Sondinist 
de Eîlberc'e Națională.

■ WASHINGTON. - De
ficitul balanței americane 
a comerțului eztenor a o- 
bns, in luna februarie. 18,1 
miliarde dolari, ceea ce 
rep'ezintd un nou record, 
s-c anunțat oficial <c Wcs- 
hi-rgto-. î-fc—eczâ ogen-

țta Assoc;ated Press.
Potrivit comurvcotuiui. ex- 

porturle S.U.A. s-au cifrat 
luna trecută la 17,2 mi
liarde dolari, iar importu
ne - io 27,3 miliarde do

lari.

■ COPENHAGA. - Ra
ionul Farum, din capitala 
Danemarcei, a fost procla
mat zonă denuclearizată 
din inițiativa comuniștilor 
care fac porte din . consi

lii municipal al acestuia. 
După cum relatează zia
rul .Land of Folk". outo- 
rii aceste rwbotrire au che- 
—ct mm ci păfit ățî: e altor 
-cocx-s o’e Copechogă să

■ LONDRA. - Potrivit

-The Gucrd-on", 51 c sută 
din poperabe b râncă dez 
cp-aba batonrec pr-v nd 
o-rotase-ec pe tentornd 
Ma-- B taaă c ccmete-c-
amenccne -Crase* Ate-tas. 
so-ocj ~ele» j că 61 ta suta 
<£a ce chestionați consi
deră că prob’emc cea «oi 
acuta cu care este :o'- 
fruntată țarc o co~stt--e 
șomajul de mosâ.

■ OSLO. — După cum 
informează ogenția Norin- 
form, indicele de creștere a 
prețurilor cu amonuntui 
in Norvegia c lost in luna 
ianuarie ac. cu 6.4 ta suta 
mai mere debt ia eceecs 
ae^eadâ c antata treaA.

In 1963, trtc taHaăeî în 
Norveg-’c c fost de 6 Io

ll
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TRUSTUL DE CONSTRUCȚII INDUSTRIALE 
CLUJ-NAPOCA

GRUPUL DE ȘANTIERE ALBA 1ULIA
Str. Clujului nr. 25, județul Alba

încadrează prin transfer, repartizare forță 
muncă sau direct, pentru șantierele din Alba 
lulia, Orăștie, Teiuș, Zlatna, următorul perso
nal :

• zidari
• dulgheri
• mozaicari
• fierari-beton
• lăcătuși
• instalatori
• betoniști
• maiștri constructori.
încadrarea conform Legii nr. 12/1971 și Le

gii nr. 57/1974.
Se asigură cazare gratuită și masă la can

tină, contra cost, precum și posibilitatea plecă
rii la lucru în străinătate, după un stagiu cores
punzător.

Informații suplimentare la sediul grupului - 
biroul P.I.R., telefon 969/12919.

publicitate

V I N Z A R I
• Vind apartament două ca’ 

mere. Deva, Dacia, bloc 29, 
>cara C. apartament 26. (5029)
• Vind casă (grădină). Si- 

meria. strada Vasile Alecsan- 
dri. nr. 25. (5022)
• Vind casă trei camere, de

pendințe, Alba lulia. Informa
ții Deva, telefon 22770. (4985)
• Vind casă, anexe gospo

dărești (grădină). Tebea, nr. 
«f. comuna Raia de Crif, Cris- 
tea loan. (5003)

• nd casă Ba tiz. Informa
ta la nr. 37. zilnic. (5014)
• Vind Dacia 1100. Deva, te- 

tefia 173M, după orele 17.
(4996)

• V_r.d Mobra Super, stare 
perfectă. Deva, telefon 22171. 
±^pă amiază. (M17)
• Vtod stație F.B.T. com- 

>»cx. orgă Elka Pantzer 2200. 
stitje AKAI 12® w cu boxă. 
TeleăaQ M3/40521. (5023)

• Vind butelie de aragaz.
Drva. Hrănea, bloc 5, scara C. 
ăpartamezx 33. (5011)
• Vind covor persan, aragaz 

ea batere, frigider defect. De-
a. telefon 2»>4. (5012) 

OFERTA DE SERVICIU
• Cnxt femeie pentru ingri- 

;.r copil de doi ani. Deva, te-
- li$05. după orele 14.

(5026) 
PIERDERE

• Pierdut carnet de mem- 
brti cooperator nr. 23180062 al 
Cooperativei de credit „Dece- 
bal* Deva, pe numele Stan
ei jc Costică. ti declar nul.

(5013)
ANIVERSARI

• Cu ocazia pensionării, co- 
lectivui de muncă de la Comi
tetul orășenesc de partid și 
Consiliul popular Orăștie u- 
rează tovarășului PETRU 
RUSU. fost secretar al consi
liului popular, multa sănăta
te și fericire.

• Soția, copiii, nepoții, s 
crii urează dragului lor Mat 
Nicolae, cu prilejul aniversai 
zilei de naștere și al pensi 
nării, sănătate și „La mu 
ani". (5015)
• Colectivul Secției I ciste 

ne de la I.M.M.R. Simcr 
mulțumește tovarășului Mat 
Nicolae pentru activitatea du 
în cadrul întreprinderii și 
urează, cu ocazia pensionar 
sănătate, fericire și „La mu 
ani“. (5016)
• Cu prilejul pensionă 

Irinei Eliu. colegii de 
I.E.E.L.I.F. îi doresc sănăta 
ani mulți și fericiți. (5028)1
• Colectivul de oameni1 

muncii din sectorul financu 
contabil C.S. Hunedoara adi 
sează tovarășului econom 
Andrășel Iuliu, șeful servici 
lui financiar, multă sănăt; 
și numai bucurii, cu oca: 
pensionării. (5021)

DECESE

• Colegii de muncă dir 
cadrul Secției C.T. descăr 
cari de la C.S. Hunedo^fi 
regretă moartea fulgerătW 
re a bunului lor tovară 

CRĂCIUN IOAN
Sincere condoleanțe fami 

liei îndoliate. (5032)

• Familiile Mirescu șl 1 
velian sînt alături de fami 
Mandoc Dumitru în grer 
încercare prilejuită de mo 
tea mamei dragi. (5034)

• Familia îndoliată anur 
ță cu durere în suflet în 
cetarea din viață a cel< 
care a fost

POPESCU TEREZIA
în vîrstă de 55 ani. j 

înhumarea va avea lol 
mîine, 1 aprilie, orele 15,1 
de la capela cimitirului rc 
mano-catolic din strada I 
mines cu, Deva.

Vacanța de primăvară 
a elevilor

După ultima oră de cu.-s 
din ziua de 31 martie, e- 
levii școlilor profesionale, 
cursuri de zi și serale, și 
din învățămîntul de maiș
tri, cursuri serale, încheie 
cel de-al doilea trimestru 
de studii și intră in va
canța de primăvară. Ei vor 
relua cursurile în ziua de 
16 aprilie. De la 7 aprilie, 
după ultima oră de curs, 
vor intra în vacanță și e- 
levii din învățămîntul gim
nazial și liceal. Cei din 
clasele I—VII vor reîncepe 
școala la 23 aprilie, iar cei 
din clasele VIII—XII Ia 16 
aprilie.

Pentru vacanța de pri
măvară, inspectoratele șco
lare, unitățile de învăță- 
mînt au întocmit progra
me adecvate, în care pre
domină activitățile recrea
tive și de educare patrio
tică. (Agerpres).

Starea vremii în aprilie
D 'pă cum ni se co.-n_- 

nică de la lns:.:^t. de 
meteorolog'e și hid-ola- 
g'e, iemperct-- e medl: 
in iu^a apriiie se ror 
situa, in gwc«al in juni 
vaior .ae normate. Cont'tă- 
țlle de prec-putcț' se vor 
apropo de valoiUe -nedi. 
muitianuale, iar in suda! 
țârii, pe ciocuri, cceste 
valori por ti și depășite.

In prima decadă, vremea 
va ti in general răcoroa
să, mai ales noaptea și 
dimineața, clnd temperatu
rile minime vor cobori. Izo
lat, și sub zero grade, ta- 
vorizînd producerea bru
melor. Ziua, cele mai ridi
cate temperaturi $e prevăd 
către slirșitul decadei, tind 
vor urca pină la 20 de 
grade. Vor cădea ploi lo
cale, îndeosebi în sudul 
țării. In zona de munte, 
iar izolat și in nordul țării, 
precipitațiile vor ti și sub 
formă de lapoviță și nin
soare.

Decada a doua va fi 
mai caldă, dar în general 

rfistob"q, cu P-^ iftâzss&bi 
sub formă de averse, inso- 
pte de descărcări eectr- 
ce și '■ n'.eastxări o'e vin- 
tuiui. Temperat-. ■ e nua».'- 
me »or depăș- pe coc - ri 
și 2S g-ode.

Decoda o t-eta se <c 
co-ccte-' zo. Io început, prm- 
tr-o nebuiazdace mo. cc- 
ceotjctă. cu po cc e ror 
cveo și co-acte- de mese 
însoțite de descorccr elec
trice. lor riol-at și de grin
dina. Frecvereo lor va E 
mai mare in sudai țârii. 
La munte, p-ec risc" e vor 
fi sub to-mâ de topor ță 
și ninsoare, apa ceryf va 
fi variabri și vor cădea p-o 
de scurtă durată. De-a 
lungul întregi decade va
lorile minime ale tempera
turii aerului se vor situa 
general intre zero și 10 
grade, izolat mal coborite. 
favorizînd producerea bru
mei, iar cele maz'me vor 
fi cuprinse intre 15 și 24 
grade, pe alocuri moi ri
dicate.

(Agerpres)

ANSAMBLUL „S E M E N I C U L" DIN REȘIȚA

după prestigioase turnee in R.S.F. Iugoslavia, Franța, Anglia, Bul- 
gz- a Scoția, Danemarca, Suedia, Olanda, Uniunea Sovieticj 
Ungaria, Malta, San Marino și Libia,

INVITĂ PE CEI CE IUBESC DANSURILE Șl MUZICA POPULAR/ 
DIN BANAT. LA UN NOU

SPECTACOL EXTRAORDINAR
cu participarea cunoscuților interpreți

GHEORGHE IEREMICI, IOAN LUCACI,
TRAIAN JURCHELA, 
ELENA JURJESCU, 

VASILE CONEA
Șl

DOBRILA STANKOVIC
• LA HUNEDOARA, la clubul „Siderurgistul": marți, 3 aprilie, orei

17 șî 20
• LA PETROȘANI, la casa de cultură: miercuri, 4 aprilie, Orele 17 și 2(
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