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Minerii de la Livezeni—puternic mobilizați 
pentru a obține producții tot mai mari
Rezultatele bune obținu

te de minerii de la Live
zeni în perioada care a tre
cut de la începutul anului 
dovedesc hotărârea și abne
gația în muncă ale acestui 
colectiv, care pune în cen
trul preocupărilor îndepli
nirea ritmică, zi de zi, a 

Ritm și calitate tn realizarea' 
INVESTIȚIILOR

sarcinilor de plan, depăși
rea producției planificate. 
Cu prilejul unei documen
tări la această unitate, am 
discutat cu mulți mineri 
despre eforturile depuse în 
abataje pentru a extrage 
mai mult cărbune.

— Am încheiat primele 
trei' luni ale anului — ne 
spunea . tovarășul Petru 
Pușcaș, secretarul comite
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tului de partid al între
prinderii — cu o depășire 
de peste 15 000 tone de 
cărbune. La ora actuală 
există în rândurile colecti
vului un climat sănătos de 
muncă, o puternică anga
jare și unanimă dorință de 
a extrage cărbune peste 

plan, de a înfăptui neabă
tut indicațiile date de se
cretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Oeaușescu, la plenara C.C. 
al P.C.R. din 21—22 mar
tie a.c. Știut fiind că pla
nul poate fi depășit neli
mitat la sursele primare 
de energie și materii pri
me, noi considerăm drept 
o ’înaltă datorie patriotică

4 pagini — 50 bani

în a ne organiza mai bine 
munca în abataje și la su
prafață, pentru a ma
terializa cu succes 
sarcina trasată expres mi
nerilor — de a asigura me
reu mai mult cărbune ță
rii.

— în anul trecut, mina 
s-a confruntat cu o serie 
de probleme privind rea
lizarea planului. în acest 
an sînteți printre unitățile 
fruntașe la extracția căr
bunelui. Ce stă la baza 
acestui reviriment ?

— înainte de toate, dis
ciplina. Consiliul oameni
lor muncii și comitetul de 
partid au acordat și acor
dă maximă atenție acestei 
probleme vitale pentru 
producție. Prin formele 
muncii organizatorice și po
litico-educative (propagan-

LIVIU BRAICA

(Continuare în pag. a 3-a)

SOSIREA
ÎN CAPITALĂ

Vineri, 6 aprilie, a sosit 
la București, la invitația 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
tovarășul Jose Eduardo 
dos Santos, președintele 
M.P.L.A. — Partidul Mun
cii, președintele Republicii 
Populare Angola, care, în 
fruntea unei delegații de 
partid și de stat, face o 
vizită oficială de priete
nie în țara noastră.

Noul dialog la nivel înalt 
româno-angolez, continuare 
a celui desfășurat la Luan
da cu ocazia vizitei oficiale 
de prietenie efectuate în 
Angola, în primăvara anu
lui 1979, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreu
nă cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, constituie o ex
presie elocventă a evoluției 
continuu ascendente a ra
porturilor de prietenie și 
colaborare dintre țările, 
partidele și popoarele noas
tre, a dorinței României și 
Angolei de a da noi di
mensiuni raporturilor bila
terale în cele .mai diverse 
domenii de activitate, pre
cum și colaborării lor acti
ve pe arena mondială. Este, 
în același timp, încă o do-

(Continuare în pag. a 4-a)

VIZITĂ PROTOCOLARĂ
Tovarășul Jose Eduardo 

dos Santos, președintele 
M.P.L.A. — Partidul Mun
cii, președintele Republicii 
Populare Angola, a făcut, 
vineri după-amiază, o vizi
tă protocolară tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, la Palatul Con
siliului de Stat.

ÎNCEPEREA CONVORBIRILOR
OFICIALE

La Palatul Consiliului de 
Stat au început, vineri, 
6 aprilie, convorbirile ofi
ciale între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Jose 
Eduardo dos Santos, pre
ședintele M.P.L.A. — Parti
dul Muncii, președintele 
Republicii Populare Ango
la.

La convorbiri participă 
persoane oficiale române 
și angoleze.

în timpul convorbirilor 
s-a exprimat convingerea 
că actuala vizită, înțelege
rile la care se va ajunge 
vor asigura promovarea, 
în continuare, a legături
lor de strânsă prietenie, 
solidaritate și colaborare 

întrevederea dintre cei 
doi conducători de partid 
și de stat, premergătoare 
convorbirilor oficiale, s-a 
desfășurat într-un spirit 
de cordialitate și priete
nie, de stimă și înțelegere 
reciprocă, ce caracterizea
ză relațiile dintre partide
le, țările și popoarele 
noastre.

dintre Partidul Comunist 
Român și M.P.L.A. — 
Partidul Muncii, /'intre 
România și Angola, spre 
binele celor două popoare, 
al cauzei păcii și cooperă
rii internaționale.

Prima rundă de convor
biri a prilejuit o infor
mare reciprocă crivind 
preocupările celor două 
partide și țări.

Tovarășul Nicolae. 
Ceaușescu a prezentat ac
tivitatea pe care o desfă
șoară poporal nostru pen
tru înfăptuirea prevederi
lor actualului plan cinci
nal, pentru a întîmpina cu 
noi realizări cea de-a 
40-a aniversare a eliberă
rii patriei și cel de-al 
XIII-lea Congres al Parti-

(Confinuare în pag o

I.M. Livezeni. în imagine schimbul lui Dumitru Perju din cadrul brigăzii conduse de 
Mihai Bucevschi, care exploatează un abataj frontal echipat cu susținere și tăiere meca
nizată. în anul trecut acești harnici mineri au extras peste sarcinile de plan 7 700 tone de 
cărbune, iar în primul trimestru din acest an alte 2 600 tone, realizînd productivități de 
15—18 tone pe post.

CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARA 

Ritmuri înalte, ordine și disciplină 
la efectuarea însănitntărilor!

DELACOMANDAMENTUL JUDEȚEAN PENTRU COORDONAREA 
ACTIVITĂȚII DIN AGRICULTURA

nătorile să se lucreze zi-lumină (a în- 
săniînțări. • Există create condiții opti
me pentru a se trece cu toate forțele la 
semănatul porumbului, lucrare ce tre
buie încheiată pînă la 20 aprilie a.c.
• Prin organizarea ireproșabilă a muncii 
și folosirea cu randament maxim a mași
nilor, este necesar ca plantatul cartofilor 
să fie încheiat grabnic în toate consiliile 
unice agroindustriale și unitățile agricole.
• Pe terenurile aparținînd gospodăriilor 
populației să fie realizată grabnic însă- 
mînțarea sfeclei de zahăr. • Organiza-

(Continuare în pag. u 3-a)

Printr-o mai bună colaborare și organizare a 
muncii - toate obiectivele predate la termen !
La întreprinderea elec- 

trocentrale Deva — unita
te economică reprezentati
vă a industriei hunedore- 
ne și a energeticii națio
nale, onorată recent (ca și 
pentru rezultatele obținute 
în 1982 și în 198Q), cu 
„Ordinul Muncii" clasa a 
hî-a pentru locul III ocu
pat în întrecerea socialistă 
pe țară fa anul trecut — 
se execută un mare volum 
de investiții, de peste 216 
milioane lei, din care mat 
mult de 118 milioane lei la 
construcții-montaj. Princi
palele lucrări se localizea
ză la modernizarea și ex
tinderea gospodăriei de căr
bune, trecerea grupurilor 
de condensație pe termo- 
ficare — pentru asigura
rea cu agent termic a mu
nicipiului Deva —, la cele 
două turnuri de răcire și 
la extinderea capacității 
de evacuare a zgurii și ce
nușii — toate la C.T.E. 
Mintia șl încheierea trece-

ÎNTREPRINDEREA ELECTROCENTRALE 
DEVA

rii grupurilor pe termofi- 
care — la U. E. Paroșeni. 
Execuția lucrărilor este a- 
sigurată, în cea mal mare 
parte, -de trusturile de an
trepriză generală „Energo- 
construcția" și „Energomon- 

* n Z JZ TZ- Ma; mul T1 lllLlLiJ C'ARRUNF!
taj“ București — colective 
prestigioase de constructori, 
care au mai realizat la 
Mintia, ca și în alte lo
calități din țară, importan
te obiective energetice.

De cîtva timp, însă, ac
tivitatea de investiții la 
LE. Deva se desfășoară 
în: mod necorespunzător, 
unitatea încheind eu res

tanțe anul 1983, iar primul 
trimestru al anului curent 
cu nerealizări de aproape 
11 milioane lei la total ac
tivitate și cu peste 8 mi
lioane lei la construcții- 
montaj. Comandamentul 

care s-a ținut zilele tre
cute .aici a analizat în pro
funzime cauzele nerealiză- 
rilor și a adoptat măsuri 
ce trebuie întreprinse ime
diat pentru redresarea 
grabnică a situației și în
cadrarea în cel mai scurt 
timp a tuturor lucrărilor 
în graficele de execuție. 
Am .notat însă absența re

prezentanților I.S.P.E. și 
Ministerului Energiei Elec
trice, care ar fi putut, solu
ționa la fața locului o se
rie de probleme. Și ne re
ferim îndeosebi la unele 
corecturi în proiecte, din 
cauza cărora anumite lu
crări înaintează anevoios, 
la anumite necorelări — 
mai ales la brigada com
plexă „Energomontaj" — 
între valorile de plan la 
construcții-montaj și volu
mul lucrărilor fizice ce 
urmează a se executa, la 
nelivrarea în termen a u- 
nor utilaje și echipamente 
de la „Aversa" (două mo
toare de cîte 800 KW) și 
de la Uzinele „23 August" 
București (un grup elec
trogen), la includerea în 
plan a unor obiective (la 
U.E. Paroșeni), pentru care 
nu sînt asigurate minimum

DUMITRU GHEONEA

(Cantînuar* * în pag. a 3-a)

Ieri, Comandamentul județean pentru 
coordonarea activității din agricultură a 
analizat stadiul lucrărilor agricole de sezon 
și a stabilit măsuri în vederea impulsio
nării și încadrării lor în termenele sta
bilite.

TOATE FORȚELE — CONCENTRATE 
LA SEMĂNAT

• Pentru înlăturarea întîrzierilor la 
însâmînțări este necesar ca în toate uni
tățile agricole să fie folosite la întreaga 
capacitate tractoarele, agregatele de pre
gătire a patului germinativ și semănăto- 
rile. • Tractoarele să fie folosite noap
tea la pregătirea terenului, iar cu semă-

APRILIE - LUNA GOSPODĂRIRII Șl 

ÎNFRUMUSEȚĂRII LOCALITĂȚILOR

CETĂȚENI DE LA ORAȘE Șl SATE I
Participați cu toții la acțiunile de gospodă

rire și înfrumusețare a localităților.
• Curățați și măturați incintele și împreju

rimile întreprinderilor, instituțiilor, unităților co
merciale, spațiile din jurul blocurilor, curțile, tro
tuarele;

Reparați gardurile, văruiți pomii și să- 
pați în jurul lor, completați pomii de pe margi
nile drumurilor;

$ Amenajați zonele verzi, plantați flori, în
trețineți parcurile.

ELEVI Șl TINERI!

Mobilizați-vă activ în acțiunile de gospodă
rire și înfrumusețare. Participați alături de pă
rinții și frații voștri la toate lucrările care fac 
localitățile județului mai frumoase. >



îndemn

Autoportret

A PRIVELIȘTI Pămîntul țării gindește prin noi 
Cum izvoarele prin rîuri gîndesc. 
Prin vînturi, prin zăpezi, prin ploi, 
Rămîne veșnic, românesc.

Să îl iubim restituindu-1 blind 
Eternității. Să-i semănăm, iubind !

SERGIU ANDRÂȘESC

serr:ci

Alocuțiune și 
Două neologisme, 
două cuvinte cor 

o să se

Despre cuvinte (ID

c oca tx 
care ie fac, 

au încredere în ele și, din 
dorința de a ti cit mai e- 
xacți, le adaugă un deter
minativ inutil care, în loc 
să dreagă, mai mult strică. 
Din dorința lăudabilă de a 
fi exacți, apelăm la diver
se determinative. In cele 
mai multe cazuri, acestea 
sînt adjective: epitetele sînt 
cele care ne salvează, pu- 
nîndu-ne la îndemînă nu
anțele de care avem ne
voie. Soluția însă nu e toc
mai ideală, comportînd Și 
anumite riscuri pe care 
scriitorii le cunosc foarte 
bine. Primul dintre ele ar 
fi excesul de epitete care 
are repercusiuni asupra sti
lului în ansamblul său, a- 
supra supleței și clarității. 
E un risc mai greu de evi
tat în limba vorbită sau în 
stilurile ne-artiste, îndeosebi 
în cele administrativ și pu
blicistic. Și mai ales neo
logismele au de suferit aici

:oa-e a
„o scurtă 

j „un scurt 
expozeu" sînt formulări cu 
care ne îrrtîlnim întristător 
de des. De ce spun întris-

tătar ? Pentru că, iată, du
pă cum ne informează dic
ționarul, alocuțiune nu în
seamnă nimic altceva de
cît „cuvîntare ocazională 
scurtă". Pe de altă parte, 
expozeu înseamnă „expu
nere detaliată și sistema
tică a unei situații, a unor 
fapte etc. ; dare de seamă, 
expunere". Luînd in consi
derare cele două definiții, 
e limpede că expozeul, 
fiind detaliat și sistematic, 
nu poate fi în nici un caz 
scurt; alocuțiunea, în 
schimb, este prin definiție 
scurtă. Cele două expresii 
amintite își dovedesc ast
fel de la sine precaritatea: 
„un scurt expozeu" este un

ior .o scurtă ala
un pleonasm. Cu 
e situația în că

iții sau cuvintării, 
echî, care s-au 
de-a lungul tim- 
nuanțe, precum 

cu a.'ge carenele bătrine- 
lor corăbii. O vorbire poa
te ti lungă sau scurtă. La 
tel cuvin tarea. Aici epitetul 
nu e de prisos, fiind de 
multe ori chiar necesar.

Încheierea ar fi că exis
tă situații cînd, pentru a 
ajunge la rivnita exactita
te, nu e nevoie de nimic 
altceva decît de cunoaște
rea sensului cuvintelor. A- 
serțiune valabilă în primul 
rînd în cazul neologisme
lor, care n-au avut cînd să 
dobîndească înțelesuri com
plementare, nici figurate, 
nici — cu atît mai puțin — 
ceea ce Blaga numea „o 
sarcină mitică" ■ Ele reu
șesc foarte bine să spună 
singure ceea ce au de 
spus. „Cutare a rostit un 
expozeu" ori „s-au rostit 
cîteva alocuțiuni" sînt ast
fel propoziții care comu
nică exact ceea ce era de 
comunicat, fără sprijinul 
nici unei determinări can
titative care, aici, n-ar pu
tea deveni decît parazitară 
si jenantă.

RADU CIOBANU

DRUMUL SOCIALISMULUI

Revista cenaclurilor

^Â>7TZJ.SGEna*ECRANUL
IOANA PRECUP:

Balade și
O emoționantă surpriză 

editorială ne provoacă 
poeta hunedoreană Ioana 
Precup, printr-o carte ti
părită la Editura „Litera", 
sub titlul „Balade și cîn- 
tece". Deși ar fi la înde- 
mînă să o numim ceea ce 
pare a se fi împămîntenit 
cînd e vorba despre o a- 
numită categorie de crea
tori de poezie, anume 
„poet-țăran", cred că a- 
ceastă reușită carte dez
văluie un veritabil rapsod 
liric, atît prin talentul re
marcabil cu care scrie, cît 
și prin absența oricărei 
„ruralizări" a exprimării, 
prin emoția care emană 
din fiecare creație în parte, 
de o veritabilă sorginte 
mioritică. Vom regăsi, 
transfigurate în fiorul lim
pede și viguros al melosu
lui popular, teme eterne 
— ale iubirii, maternității, 
mitului românesc, ale mor. 
ții și ale naturii integra
toare. Minunată este „Ba
lada lui Savir", o piesă 
antologică, al cărui subiect 
stîrnește invidia frumos 
meritată a oricărui poet i 
povestea celui care, con
form tradiției arhaice la 
noi, este damnat a se în
sura cu Lupoaica-Lupoai- 
celor, mărturia despre mo
ralitate care transpare din 
acest minunat poem, con
topirea finalului într-o lu
mină tragică, dar împăca-

cîntece
tă în context cosmic, a- 
mintesc splendid de „Mio
rița". O altă baladă, de
spre loialitatea cîinelui fa
ță de stăpînul său, „Iliuț 
și Alba", răstoarnă inge
nios și subtil, creator, mi
tul „oiței bîrsane", evadînd, 
iarăși, în simbolistica eter
nului cosmic. Umorul Ioa
nei Precup este și el ad
mirabil, relevînd un sub
strat psiho-poetic extrem 
de echilibrat, armonizîn- 
du-se egal pe ambele re
gistre umane. Astfel, în 
„Balada lui Damian Diri" 
istorisește irezistibil „po
cinogul" flăcăului care, as
cultând de „.prieteni", își 
bate mireasa în ziua nun
ții pentru a-i dovedi că el 
este bărbatul în casă. în 
tonul acestui cîntec este și 
„Balada Măriucăi", de un 
amuzament cuceritor. „Ba
lada mamei", „Puiul ma
mei" sînt, de asemenea, 
două frumoase elogii, pline 
de adîncă simțire, ale u- 
nor trăsături definitorii 
pentru omenia românului.

Beneficiind de un 
dactor de excepție
poeta Passionaria Stoi- 
cescu —, cartea Ioanei 
Precup vorbește de la sine 
despre ce poate scoate la 
lumină, atunci cînd exis
tă (I), talentul nativ, apro
fundat de stăruință și iu
bire de frumos.

EUGEN EVU

babil de Pușkin iubitei sa
le care, crede micuța Je
nia, este 
ca ei.

în viața 
intervine 
inedit, tulburător prilej de 
autocunoaștere: apariția
lui Volodea, un băiat de 18 
ani, rudă îndepărtată, ve
nită să locuiască un timp 
în casa ei. Tînărul impu
ne prin dezinvoltură și di
namism; poza de „bărbat 
adevărat" produce o vie 
impresie asupra fetei. Pu
ritatea sufletească, fantezia 
și romantismul eroinei, sen
timentul de dragoste abia 
înfiripat se lovesc însă de 
cinismul și bravadele bă
iatului, Jenia suferind că 
e tratată ca un copil.

Acest film tandru, fru
mos ca idee și tratare ci
nematografică, imagine și 
scenografie, merită să fie 
văzut.

VERONICA PALADE

chiar străbuni-

visătoarei fetițe 
un eveniment

re-

Descendență directă
Filmul regizorului și sce

naristului sovietic Serghei 
Soloviov ne introduce în 
universul enigmatic și fer
mecător al adolescenței. 
Jenia, frageda eroină (13 
ani), locuiește la Odessa, 
într-o casă veche, printre 
relicve de familie, mărturii 
tainice, care, pe fondul li
nei sensibilități accentua- 

o predispun la visare,

la o continuă pendulare 
între real și imaginar. Cu 
o fantezie proprie vîrstei, 
fetița își creează un mit i 
acela al descendenței ei 
directe din poetul preferat: 
Pușkin. Cum s-a ajuns 
aici 7 Pornind de la o scri
soare de dragoste tăinuită 
în caseta cu intarsii; ro
mantică scrisoare îngălbe
nită de vreme, scrisă pro-

Toader Dragoșa

Ascultă ! Lanuri blonde prin cuvinte 
Șoptesc un nume care ne-a-nflorit 
Aici, în munții ce-și aduc aminte 
De Burebista, eel împădurit...

Cu mîinile-nfrunzind eu scriu de tine 
în primăvara care m-a născut 
Mireasă Transilvania pe coline 
Nuntind prin glorii marele-i trecut.

Gînd transilvan

Azi, cenaclul „Lucian Blaga“ Hunedoara

de pace
Polenul alb al zilelor se zvîntă 
Sub pleoapele ferestrelor deschise. 
Cu ochii mari, copilăroși, răsfrîntă 
In clarul dimineții seva cîntă. 
Magnoliile-aprind moi lampioane 
Ca lebede florale. Legănind 
Lumini de lapte, fragede neoane 
In care soarele se sparge blind. 
Heraldic semn al păcii, te sărut! 
Primăvărație geniu al iubirii— 
Fosfor curat, în care scriu zefirii 
Psalmii luminii care ne-a născut.

EUGEN EVU

Și eu, atît cit am rămas, 
îmbrăcată în urme de zăpadă 
mă întorc ca o clepsidră 
ce dă iubirii în cădere 
șansa de a fi timp...

LILIANA PETRUȘ

Comparații
Prin cămașa de azbest sarea luminii 
e rouă de broboane. Flăcările-s șoapte 
spărgîndu-se-n scintei sub arcul mîinii 
oțelu-i soare-n schimbul meu de noapte.

Prin brațe-mi cîntă limpedea văpaie 
care-a dormit milenii sub pămint 
în 
pe 
un

minereu și flăcările taie 
masa țării pîinea și despoaie 
trandafir din suflet 

în cuvînt.

GELU STREIANU

DANIELA PARASCHIV

Bătrînul care îmi vorbea 
despre țară 
Putea să-mi fie străbun, 
în inocența-mi vedea lumina 
Lumii ce vine.
Sfatul bătrînului nu contenea 
și frunzele gorunului cădeau
pe fruntea lui, ca laurii din doină...

DORINA BALLA

Fragment
Privește toate aceste

incizii în lemn — esență tare — 
incizii în carnea trecutului 
și-n oameni

în fapte — heraldice însemne — 
privește fruntea transilvană 

și dacă în firea acestor oameni 
sacră și bine păzită cetate 
lemnul își trăiește adevărata viață 
e pentru că sufletele lor 
își au rădăcinile 
in eternitate.

LUCIAN MURĂRAȘU

Lumina poeziei

intire

Tu, zveltă și curată ca lumina,
Tu, gingașă văpaie de sub zori
Tu, mladă-n floare, clarul din izvor, 
Dorință-mi ești și zările-s tulpină 
și te respir, mireasmă-n adieri. 
Ești vîrsta care țării mă declină 
Umplîndu-mi cîntecul de-mbrățișări.

CAMELIA VASINCA
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Rămii amintire și culcă-mă iar 
Lingă izvorul ce naște secunde 
Dă-mi să beau o privire măcar 
în oglinda de lut mă ascunde... 
Unde-i capătul lumii să-l prind ?
Sînt izvorul din rîu, luminînd în piatră 
Amintire a muntelui crescut în gînd 
Din iubirea rămasă în vatră.

NUȚA CRĂCIUN

et tînâr
A

sufletul plin 
nemurire 
mijlocul

Cu 
de 
in 
semenilor mei 
tac așteptînd să 
mă răsară cîntecul.

CĂLIN HERA

Festivalul muzicii de cameră din Deva

recitaluri și 
acest an, am 
la încheiere, 

de neuitat.

La Deva s-a încheiat a 
IlI-a ediție a Festivalului 
muzicii de cameră. Urmă
rind cele 8 
concerte din 
rămas acum, 
cu impresii
Au fost prezenți prin crea
țiile lor: George Enescu, 
L. Comes, Paul Constan- 
tinescu, Sabin Păutza. Va
lorile muzicii universale 
au ocupat o bună parte a 
programului, prin lucrări 
de A. Corelli, A. Vivaldi, 
J. S. Bach, W. A. Mozart, 
J. Brahms, M. Musorgski, 
B. Britlten, C. Debussy.

Au interpretat: din Hu
nedoara, duetul Virginica 
Bîltac (vioară) — Ana Du- 
țică (pian), așteptat și la 
viitoarele ediții datorită 
seriozității cu care-și tra
tează munca, precum și ca
lității interpretării; din 
Deva: prof. Mircea Cearnă 
(vioară), căruia l-am admi
rat calmul și firescul în 
rezolvarea unor pagini di
ficile atît sub aspectul 
tehnic cît și sub cel expre-

siv, prof. Mariana Mic 
(violoncel), degajată, fină 
cunoscătoare a nuanțelor 
stilistice care diferențiază 
barocul german de cel ita
lian ; prof. Ionel Stoica, 
violonist, al cărui tajent 
s-a desfășurat nestins^rit 
de emoții, dată fiind obiș
nuința aparițiilor în pu
blic ; prof. Ioan Hoțea (vi
oară), vădind perseverență, 
conștiinciozitate în studiu; 
duetul pianistic Vera Ne- 
greanu-Monica Soltan care 
au adăugat reușitei reci
talului la două piane de 
acum doi ani un admira
bil recital la patru mîini; 
prof. Angelica Prodan 
(pian), care ne-a oferit în
tr-o interpretare justă un 
preludiu și o fugă de 3. S. 
Bach, „Tablouri dintr-o ex
poziție" de M. Musorgski 
și 6. Enescu, sonata în fa 
diez minor opus 24; prof. 
Doina Hoțea, dirijor al co
rului de copii „Modus Vi
vendi" a reușit să ne in
cinte prin realizarea unui

repertoriu atrăgător, dificil 
și bine pus la punct; din 
Cluj-Napoca, soprana M. 
Ghircoiașiu, a cărei pre
gătire serioasă, meticuloa
să, a cărei tehnică deose
bită, acompaniată la pian 
de lector univ. A. Irion, 
au creat pentru întîia oară 
în festivalul muzicii de ca
meră plăcerea audierii u- 
nor lieduri și arii din o- 
pere; prof. Octavian Ne- 
greanu, din Deva, apreciat 
în țară pentru calitățile 
sale de violonist și dirijor 
(locul I ca interpret, în 
duet cu V. Negreanu, lo
cul al doilea — orchestră 
la ediția a IlI-a a „Cîntă- 
rii României", locul al III- 
lea la ediția a IV-a); or
chestra de cameră a sindi
catului învățămînt din De
va, care ne-a pregătit din 
nou un program de dura
tă, de calitate și de interes 
pentru iubitorii muzicii 
culte.

Posta
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redacției
Elena Daniela Popa —•

Hunedoara; Semne de ta
lent în poeziile „A mai că
zut o stea“, „întrebare*'  și 
„Rugăciune". Mai așteptăm.

• Eiefterie Lencanu — 
Simeria : Vă prezentați „Un 
oarecare Lenoănu Eiefte
rie", parcă sipre a marca 
vădita lipsă de individua
lizare a textelor dumnea
voastră...

• Maria Drevărescu Ghi- 
lea — Crasna, jud. Sălaj : 
Nu putem decît să repe
tăm bunele urări de data 
trecută și multă sănătate I
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NE Ocrotirea sănătății — componentă 
de seamă a politicii partidului nostrue sap- 
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în fiecare an, la 7 a- 
prilie, se sărbătorește Ziua 
mondială a sănătății. în 
acest an obiectivul Orga
nizației Mondiale a Sănă
tății îl constituie „Sănăta
tea copiilor — bogăția vii
torului". Se evidențiază 
acum, mai mult ca ori- 
cînd clarviziunea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al 
partidului, președintele 
României, care, la plena
ra Consiliului Sanitar Su
perior din 7 martie a.c., 
insista în mod deosebit 
asupra necesității ca fa
miliile să aibă între 3-4 
copii, ca acești copii să 
fie bine îngrijiți și edu
cați, condițiile create de 
stat în acest scop — cire
șe, grădinițe, cămine, u- 
nități de asistență medi
cală specializate pentru 
copii, învățămînt gratuit, 
alocații de stat — consti
tuind factori importanți 
în vederea îmbunătățirii 
situației demografice.

In județul nostru există 
o puternică bază mate
rială pentru ocrotirea să
nătății în general și, în 
mod special, pentru ocro
tirea mamei și copilului. 
Investițiile realizate pen
tru sănătatea copiilor re
prezintă porți deschise 
spre o calitate superioară 
a vieții.

Rețeaua de unități sa
nitare, înzestrarea acesto
ra cu aparatură și instru
mentar, încadrarea lor cu 
personal de înaltă califi
care a stat permanent în 
atenția organelor și or
ganizațiilor de partid. 
Sînt semnificative în a- 
cest sens cîteva cifre. Da
că în 1944 numărul patu
rilor pentru asistența me
dicală - femeilor, a noi
lor născuți sau copiilor 
erau inexistente, în pre
zent numărul acestora a 
ajuns la 2 118, iar al me
dicilor a crescut de la 
82, în 1944, la 100.3 în 
prezent.

Semnificativ este, de a- 
semenea, faptul că pen
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CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ
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C.U.A.S.C. BRAD

Timpul bun de lucru In cîmp

cultură, 
de etat 

[etroșani 
Miliona- 
( Popes- 
. Marcel

pentru
Vremea 
frumoa- 
lu cerul 
ir cădea 
ka sufla 
tosificări 
km/orâ 
Tempe- 

r t^eu- 
I gBde, 
lîntre 15 
mineața,

să fie folosit din
Datorită umidității ex

cesive din sol, în unitățile 
C.U.A.S.C. Brad însămîn- 
țările de primăvară au în
ceput cu întârziere. La 
plantatul cartofilor, mai 
avansată este C.A.P. Brad, 
unde terenul este pregătit 
în totalitate — ne spunea 
Maria Miheț, inginerul șef 
al consiliului unic —, și 
au fost cultivate deja 8 ha, 
în condiții de bună calita
te. Meritul revine în mare 
măsură mecanizatorului 
Vasile Meltiș, un tînăr cu 
multă experiență și spirit 
de responsabilitate.

InsămînțărHe au început 
și la C.A.P. Țebea, unde 
în prima zi de lucru me
canizatorul Ilie Brezeștean 
a plantat cu cartofi o su
prafață de 5 ha. Moise
Ștefan, inginerul șef al
unității, ne spunea că a
fost semănată toată su
prafața planificată cu sfe
clă furajeră, acum întrea
ga atenție acordîndu-se 
cartofilor.

Pe tarlaua „Bojasca" a 
C.A.P. Ribița s-a început 
plantatul manual al carto
filor. La lucru se aflau 
cooperatoarele Marta Stan, 
Seruța Lazăr, Seruța Sîrba, 
Maria Indrieș, Salvina Ju- 
la, Marla Avram, Aurelia 

tru ocrotirea sănătății ce
tățenilor județului nos
tru numai în perioada de 
după 1965 s-au dat în fo
losință unități complexe, 
moderne, pentru îngriji
rea medicală, între care 
se află și spitalul cu 700 
paturi și dispensar poli
clinic la Hunedoara,7 be
neficiind și de un nou 
dispensar policlinic de 
stomatologie. în Valea
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Jiului s-a construit, de a- 
semenea, un spital cu 700 
paturi și dispensar poli
clinic, iar în orașele Brad 
și Călan s-au dat în fo
losință noi dispensare — 
policlinici. în mediul ru
ral s-au construit și ame
najat în ultimii 18 ani 
30 dispensare cu locuințe 
pentru personalul medi
cal (Romos, Densuș, Răchi- 
tova, Rîu de Mori, To- 
tești, Bunila, Toplița, Do
bra, Șoimuș, Lăpugiu de 
Jos, Bulzești, Buceș etc.), 
iar în mediul urban dis
pensare medicale duble 
în Deva, Simeria, Petro
șani, Petrila. Cu precă
dere s-au dezvoltat unită
țile pentru îngrijirea ma
mei și copilului. Tot în 
ultimii ani au fost date 

în folosință spații noi pen

Policlinica municipiului Hunedoara. Colectivul secției de 
radio-fotografie medicală veghează cu răspundere la să
nătatea oamenilor muncii. Foto: N. HOMOȘTEAN NEGRU

plin la semănat! 
Uibar, Sabina Gorcea, An
gela Dan, Ileana Vlad, Lu- 
creția Jula și Ileana Stan- 
ciu. Au lucrat bine, cu 
răspundere, dar, din păca
te, ploaia le-a obligat să 
se oprească.

— Deși plantatul carto
filor n-a început decît în 
patru cooperative — 
sublinia Nicolae Pantea, 
președintele Consiliului unic 
agroindustrial Brad -— în 
toate celelalte terenul este 
fertilizat și pregătit, ur- 
mînd ca lucrarea să în
ceapă din plin în fiecare 
unitate. Pentru aceasta au 
fost luate toate măsurile 
tehnico-organizatorice ne
cesare. Chiar în aceste 
zile se distribuie sămînța 
de cartofi unităților care 
nu o au asigurată în to
talitate. Toate tractoarele, 
mașinile de plantat și ce
lelalte utilaje sînt în stare 
de funcționare. Activitatea 
mecanizatorilor a fost 
organizată în schimburi 
prelungite în această pe
rioadă. In vederea grăbirii 
ritmului la plantat o mare 
parte din suprafețe au fost 
repartizate pe membri coo
peratori pentru a fi plan
tate manual.

M. LEPADATU 

tru unități farmaceutice 
la Deva, Brad, Simeria, 
Petrila, Dobra și Rîu de 
Mori.

Iată și o altă cifră edi
ficatoare privind grija fa
ță de noua generație. Da
că în 1944 nu era nici 
măcar o creșă în județul 
'Hunedoara și doar 8 în 
1965, în prezent funcțio
nează 26 creșe în care 
numărul de locuri a ajuns 
la 2 500 în 1983. Grija 
deosebită pentru copil se 
oglindește și în evoluția 
mortalității infantile, ca
re a scăzut de la 162,8 
la mia de născuți vii în 
1944, la 47,9 la mie ’n 
1965, atingîndu-se acum 
nivelul cel mai scăzut 
realizat în județ, de sub 
24,9 la mie. Merită subli
niat, de asemenea, și fap
tul că pentru ocrotirea 
sănătății populației jude
țului Hunedoara s-au 
cheltuit în 1983 și în pri
mele luni din acest an 
peste 450 milioane lei, fa
ță de 72 milioane lei în 
1965.

Sînt doar cîteva cifre 
și fapte revelatoare pen
tru grija care este acor
dată ocrotirii sănătății 
cetățenilor din județul 
nostru, ridicării continue 
a calității vieții.

Dr. TEODOR BĂDÂU, 
director adjunct 

al Direcției sanitare 
județene

Ritmuri mai înalte, ordin? și 
disciplină la efectuarea însămînțărilor!

(Urmare din pag. 1)

țiile de partid de la sate și consiliile 
populare să asigure mobilizarea tuturor 
forțelor la semănat și respectarea întoc
mai a planului pe fiecare cultură. • Spe
cialiștii din unități au datoria să urmă
rească respectarea cu rigurozitate a nor
melor din tehnologii, realizarea densită
ților stabilite și calitatea ireproșabilă a 
semănatului.

NICI O PALMA UE PĂMINT 
NELUCRAT!

• Obținerea unor producții record im
pune ca toate terenurile, indiferent de 
deținători, să fie însămânțate cu legume, 
porumb, sfeclă sau plante de nutreț. • 
Incintele gospodărești ale unităților și 
instituțiilor, ale fermelor zootehnice și 
terenurile din localități să fie cultivate în 
conformitate cu prevederile Programului 
unic. • Trebuie curățate și folosite pen
tru producția agricolă toate terenurile 
din zona căilor ferate și drumurilor, iar 
vegetația de pe tarlalele semănate să fie 
defrișată, asigurînd buna încheiere a 
acestora. • în scopul ridicării potențialu
lui productiv al pămîntului să fie aplica
tă întreaga cantitate de îngrășăminte 
organice din unități și de la gospodăriile 
populației.
CULTURILE — ÎNGRIJITE EXEMPLAR !

• Pe terenurile unde plantele nu au 
răsărit uniform să se facă suprainsă- 
mînțarea acestora. • Condițiile permit 
să se treacă din plin la erbicidarea 
cerealelor păioase. • Este interzis cu 
desăvîrșir*  accesul animalelor pe semă
nături.

Minerii de la Livezeni — 

puternic mobilizați pentru a obține 

producții tot mai mari
- (Urmare din pag. 1)

dă vizuală, panouri, afișe, 
gazete de perete, discuții 
individuale cu cei care fac 
nemotivate), dar și prin 
măsuri administrative, am 
reușit să redresăm activi
tatea; să capacităm oame
nii la muncă, să facem or
dine și disciplină. Vă dau 
un singur exemplu : com
parativ cu trimestrul IV al 
anului trecut, în acest an 
avem cu peste 600 de ne
motivate mai puțin. Sîn- 
tem, cum se spune, pe dru
mul cel bun. Știm ce a- 
vem de făcut, cu toții ne 
străduim să creștem ran
damentele în subteran, să 
ridicăm eficiența economi
că a întreprinderii.

în acest an, cele trei 
sectoare de producție ale 
minei au extras suplimen
tar între 1 000 și 8 500 tone 
de cărbune, iar sectorul IV 
(de pregătiri) a înregistrat 
o depășire de 100 ml și un 
plus la cărbune rezultat 
din lucrări miniere de 3300 
tone. Productivitatea mun
cii în subteran este mai 
mare cu 1100 kg/post și 
pe mină cu 450 kg. Evo
luția producției este evi
dentă. De la 1300 tone, cit 
era media zilnică de ex
tracție la începutul trimes
trului IV al anului trecut, 
s-a ajuns în prezent la 
peste 1 900 tone.

— Tovarășe Tudor Zaha- 
rescu, sînteți șeful secto
rului II. Cum ați încheiat 
primul trimestru ?

— Nu cum am dorit, 
deși am extras suplimentar 
peste 1200 tone cărbune. 
Cele două abataje echipa
te cu complexe mecaniza
te au „mers" slab. îndeo
sebi complexul brigadieru
lui Matei Albert.

— De ce ?
— Acoperișul stratului 5 

este foarte friabil și din 
acest motiv avem proble
me cu asigurarea lui. Pe 
de altă parte nu putem a- 
vansa. în loc de 1,2 m pe 
schimb, realizăm între 0,2— 
0,3 m. în scurt timp însă 
vom ieși din .impas.

ÎN HORTICULTURA — ACȚIUNI 
BINE ORGANIZATE

• Fiecare palmă de pămînt din fer
mele de legume, solarii și sere să fie 
semănată sau plantată. • O dată cu asi
gurarea întregului necesar de răsaduri să 
se treacă la plantatul verzei timpurii în 
cîmp. • Eforturi deosebite se cer la 
încheierea plantării pomilor, a tăierilor și 
stropirilor în livezi.

ACȚIUNI DE AMPLOARE 
PE PAJIȘTILE NATURALE

• Toate forțele de la sate*să  fie mobi
lizate la curățatul și fertilizarea pășuni
lor și fînețelor naturale. • Atenție ma
ximă să fie acordată calității lucrărilor. 
• Totodată vor fi urgentate lucrările de 
amenajare a taberelor de vară pentru 
animale.

ÎN ZOOTEHNIE — SA CREASCĂ 
EFECTIVELE ȘI PRODUCȚIA

• Realizarea prevederilor din progra
mul de autoconducere și autoaprovizio- 
nare teritorială impune creșterea efec
tivelor de animale la toate speciile și a 
producției de lapte și carne. • Ani
malele să fie bine îngrijite și furajate, 
folosind furaje înnobilate, pînă Ia ieșirea 
Ia pășunat. • In fiecare fermă să fie 
întronat un spirit ferm de ordine și 
disciplină în desfășurarea întregii acti
vități. • Factorii răspunzători de activi
tatea din agricultură să manifeste exigență 
maximă față de organizarea judicioasă a 
muncii în fiecare unitate, de folosirea cu 
randament ridicat a forțelor și a mij
loacelor mecanizate.

Sectorul III a încheiat 
planul trimestrial cu 10 zi
le mai devreme, am aflat 
de la tehnicianul Ion Dia- 
conescu, secretar adjunct 
al organizației de partid 
din sector. Colectivul de 
aici a dat peste plan 8 600 
tone de cărbune, în majo
ritate extras de brigada 
lui Mihai Bucevschi, care 
lucrează într-un abataj 
frontal mecanizat și reali
zează productivități de 
16—18 tone/post.

Am notat la această în
treprindere numele mai 
multor mineri fruntași în 
producție. între ei se dis
ting Gheorghe Lițeanu, E- 
mil Balog, Gheorghe Cio- 
banu, Valache Cristea, Ha- 
ralambie Negrea, Petru 
Scrădeanu, Petru Molocea, 
Ionel Cionitu, Aurelian Pi- 
pan, maiștrii Traian Ra
gea, loan Paroșniuc, Adal
bert Vuieric și alții.

Directorul întreprinderii, 
ing. loan Diaconu, ne-a 
vorbit despre măsurile teh
nice și organizatorice lua
te în subteran, în scopul 
intensificării ritmurilor de 
extracție, creșterii randa
mentelor în cărbune, înde
plinirii în mod ritmic a 
planului fizic. „La mina 
Livezeni — arăta interlo
cutorul nostru — accentul 
se va pune în continuare 
pe mecanizarea lucrărilor 
miniere, crearea unor con
diții mai bune de muncă 
minerilor, aprovizionarea 
ritmică cu cele necesare în 
abataje, folosirea la capa
citate a dotării tehnice și 
a forței de muncă, pe pre
gătirea din timp, cu ma
ximă răspundere, a viitoa
relor capacități de produc
ție. Cadrele tehnico-ingine- 
rești ale întreprinderii sînt 
zi de zi alături de mineri, 
la locurile lor de muncă, 
acordîndu-le sprijin în so
luționarea problemelor ce 
apar în subteran. Există 
condiții bune de lucru și 
garantăm realizarea planu
lui și a angajamentelor a- 
sumate în întrecerea so
cialistă pe acest an".

(Urmare din pag. 1)

de condiții de începere a 
lucrărilor.

Dezbaterile, pe fiecare o- 
biectiv și lucrare, au pus 
în evidență mobilizarea 
insuficientă a colectivelor 
de la „Energomontaj", ca
re au încheiat trimestrul I 
cu o nerealizare de plan 
de peste 6 milioane lei — 
cu ritmuri de lucru foarte 
reduse ia gospodăria de 
cărbune și la turnurile de 
răcire —, interesul scăzut; 
al beneficiarului în asigu
rarea unor utilaje și în co
laborarea sa cu construc
torul și montorul în urmă
rirea sistematică a derulă
rii graficelor de execuție, 
sprijinul necorespunzător 
acordat de conducerea 
Trustului de antrepriză 
generală „Energomontaj" 
București, îndeosebi în a- 
sigunarea forței de muncă 
necesară la nivelul volu
mului mare de utilaje de 
montat (I.E. Deva are în 
stoc, la această dată, uti
laje în valoare de 70 mi
lioane lei, urmînd să vină 
altele în continuare), în 
organizarea și coordonarea 
mai insistentă a activității 
brigăzii sale complexe de 
la C.T.E. Mintia.

Toate 
obiectivele 

predate 
la termen

Cit îi privește pe cei de 
la „Energoconstrucția", ei 
au depășit planul pe pri
mul trimestru cu 4 rnilio- 
ne lei, însă ritmurile de 
lucru trebuie intensificate 
la rețelele de termoficare 
din Deva, pentru racorda
rea la termoficare a celor 
26 de puncte termice — 
conform ultimei cifre de 
plan — pînă la sfîrșitul 
lunii august a.c. Aducem 
în atenția G.I.G.C.L. Deva 
doleanța conducerii brigă
zii complexe „Energocon— 
strucția" de la Mintia de 
a-i sprijini în rezolvarea 
unor subtraversări și de
vieri de conducte, iar a 
ministerului de resort de 
a interveni pentru asigu
rarea' cantităților de tablă 
neagră necesară izolării 
conductelor de termoficare.

în urma documentării pe 
cele două șantiere și a dis
cuțiilor din comandament 
am reținut hotărârea con
structorilor, montorilor, be
neficiarului de a strînge 
mai mult rândurile, de a 
întocmi în cel mai scurt 
timp noi grafice de execu
ție, pe fiecare obiectiv și 
lucrare, programe de re
cuperare a restanțelor și 
de a trece din primele zile 
ale noului trimestru la 
montarea cu maximă in
tensitate a utilajelor din 
stoc. Toți factorii implicați 
în materializarea progra
mului de investiții de la 
I.E. Deva să se mobilizeze 
mai energic, înfăptuind 
astfel exemplar indicațiile 
date de secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la re
centa plenară a C. C. al 
P.C.R., unde spunea: „Este 
necesar să luăm toate mă
surile pentru realizarea, lu
nă de lună, a investițiilor, 
pentru punerea la timp în 
producție a noilor capaci
tăți și chiar să devansăm 
unele investiții". Construc
torii, montorii, beneficia
rul, proiectantul, furnizo
rii de utilaje să facă din 
aceste îndemnuri o perma
nență a muncii lor, să poa
tă raporta cu mîndrie, în 
cinstea zilei de 23 August, 
a Congresului al XHI-lea 
al partidului realizări din
tre cele mai bune.
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Vizita oficială de prietenie în tara noastră
a președintelui M.P.L.A. - Partidul Muncii, președintele

R.P. Angola, Jose Eduardo dos Santos
SOSIREA ÎN CAPITALA

(Urmare din pag. 1)

vadă a bunelor raporturi 
de prietenie și conlucrare 
pe care România socialis
tă le întreține cu țările 
africane, cu toate statele 
care și-au luat destinele 
în propriile inimi și au 
pășit pe calea dezvoltării 
tor libere și independente.

Ceremonia sosirii înaltu
lui oaspete a avut loc pe 
aeroportul Otopeni, împo
dobit sărbătorește.

La oca 11,00, aeronava 
prezidențială cu care că
lătorește înaltul oaspete 
angolez ă aterizat.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu a adresat, la 
scara avionului, un căldu
ros bun venit în țara noas
tră tovarășului Jose Eduar
do dos Santos, celorlalți 
oaspeți angolezi. Cei doi 
conducători de partid și de 
stat și-au strîns mîinile 
îndelung, s-au îmbrățișat 
cu prietenie.

Oaspetele a prezentat 
tovarășului Nicplae 
Ceaușeseu persoanele ofi
ciale angoleze care-1 înso

țesc în vizita sa în Româ
nia.

O gardă militară aliniată 
pe aeroport a prezentai 
onorul.

Au fost intonate imnuri
le de stat ale Republicii 
Populare Angola și Repu
blicii Socialiste România. 
In șemn de șalut, au fost 
trase 21 de 9alve de arti- 

-lerie.
împreună cu conducăto

rul partidului și statului 
nostru, oaspetele a salutat 
drapelul de stat al Româ
niei, după care a fost tre
cută în revistă garda de 
onoare.

Tovarășului Jose Eduardo 
dos Santos i-au fost pre
zentați apoi tovarășii din 
conducerea partidului și 
statului nostru veniți în 
întîmpinare.

Un grup de pionieri au 
oferit tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu și tovarășului 
Jose Eduardo dos Santos 
frumoase buchete de flori.

Ceremonia sosirii înal
tului oaspete angolez s-a 
încheat cu defilarea gărzii 
de onoare.

ÎNCEPEREA convorbirilor
OFICIALE

(Urmare din pag. 1)

dului Comunist Român, 
care va trasa programul 
dezvoltării într-o etapă 
nouă, superioară a socie
tății socialiste românești.

La rindul său, tovarășul 
Jose Eduardo dos Santos 
a înfățișat activitatea pe 
care o desfășoară poporul 
angolez pentru lichidarea 
grelei moșteniri lăsate de 
dominația colonială, pen
tru dezvoltarea țării pe 
cale socialistă, pentru înce
tarea agresiunii și a in
tervenției militare a Africii 
de Sud.

Cei doi conducători de 
partid și de stat au indicat 
ca membrii celor două de
legații să examineze, în 
timpul vizitei, căile și mo
dalitățile concrete de în
făptuire a înțelegerilor 
convenite la nivel înalt cu 
privire la extinderea și 
adîncirea în viitor a cola
borării și cooperării româ- 
no-angoleze.

Tovarășii Nicolae 
Ceaușeseu și Jose Eduardo 
dos Santos au avut, de ase
menea, un larg schimb de 
păreri cu privire la unele

probleme ale vieții inter
naționale.

A fost exprimată pro
funda îngrijorare față de 
încordarea existentă în 
lume, ca rezultat al poli
ticii imperialiste de forță 
și amenințare cu forța, 
de menținere și extindere 
a sferelor de influență, de 
excaladare a cursei înar
mărilor, îndeosebi a celor 
nucleare.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu a apreciat că 
problema fundamentală a 
epocii noastre o constituie 
asigurarea păcii, oprirea 
cursei înarmărilor și trece
rea la dezarmare, în primul 
rînd la dezarmare nucleară.

în timpul convorbirilor 
a fost examinată îndea
proape evoluția situației 
din zonele geografice în 
care se află situate Româ
nia și Angola.

In această ordine de 
idei, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu a subliniat si
tuația deosebit de gravă 
creată în Europa ca urma
re a amplasării rachetelor 
americane *cu  rază medie 
de acțiune în unele state 
vest-europene, ceea ce a

determinat Uniunea Sovie- 
că să adopte contramăsuri 
nucleare de răspuns. S-a 
arătat că se impune să se 
facă totul pentru oprirea 
amplasării rachetelor ame
ricane pe continentul eu
ropean, precum și a contca- 
măsurilor U.RJSS., pentru 
reluarea negocierilor so- 
vieto-ameri cane în vederea 
ajungerii la un acord co
respunzător, care să ducă 
la eliminarea tuturor ra
chetelor cu rază medie de 
acțiune din Europa și, In 
general, a oricăror arme 
nucleare.

Analizînd situația din 
Africa, cei doi președinți 
au subliniat importanța 
întăririi unității și solida
rității popoarelor africane, 
a intensificării activității 
Organizației Unității Afri
cane, pentru consolidarea 
independenței economice 
a acestor popoare, pentru 
dezvoltarea conlucrării 
dintre ele.

Tovarășii Nicolae 
Ceaușeseu și Jose Eduardo 
dos Santos s-au pronunțat 
pentru soluționarea tutu
ror conflictelor dintre țările 
africane, pe cale pașnică, 
prin negocieri, în spiritul 
rezoluțiilor O.U.A., care 
să ducă la adîncirea uni
tății statelor de pe acest 
continent, la crearea celor 
mai bune condiții pentru 
propășirea lor economieo- 
socia'ă.

în legătură cu situația 
din Africa australă, s-a 
apreciat că trebuie făcut 
totul pentru ca Africa de 
Sud să respecte angaja
mentele asumate, să-și re
tragă complet toate trupele 
din sudul Angolei, să pună 
capăt cu desăvîrșire orică
ror acte agresive și orică
rui amestec în treburile 
interne ale Angolei. In a- 
celași timp, a fost reliefată 
necesitatea abolirii politi-

DINEU
Tovarășul Nicolae 

Ceaușeseu, secretar gene
ral ai Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
a oferit, vineri, la Palatul 
Consiliului de Stat, un 
dineu oficial în onoarea 
tovarășului Jose Eduardo 
dos Santos, președintele 
M.P.L.A. — Partidul Mun
cii, președintele Republicii 
Populare Angola.

Au luat parte persoane 
oficiale române și angoleze.

cii rasiale și de apartheid 
din Africa de Sud, reali
zării unui stat democratic, 
care să asigure deplina 
egalitate a tuturor locui
torilor, indiferent de cu
loare, participarea lor la 
viața politică și socială a 
țării.

Au fost apreciate ca un 
fapt pozitiv înțelegerile 
intervenite în ultimul timp 
între unele state din Afri
ca australă și Africa de 
Sud și s-a subliniat necesi
tatea ca ele să fie res
pectate pentru ca să poată 
contribui la dezvoltarea 
economico-socială a popoa
relor din această zonă, la 
consolidarea cuceririlor lor 
pe calea edificării vieții 
lor noi.

A fost exprimat sprijinul 
activ cu lupta poporului 
namibian, sub conducerea 
S.W.A.P.O., pentru inde
pendență, pentru dreptul 
de a-și alege de sine stă
tător calea dezvoltării eco- 
nomico-sociale.

De asemenea, cei doi 
președinți și-au exprimat 
sprijinul deplin pentru 
unificarea pașnică și de
mocratică a Coreei.

Tovarășul Nicplae 
Ceaușeseu a subliniat că 
adîncirea decalajelor din
tre țările bogate și cele să
race, accentuarea crizei 
economice au înrăutățit și 
mai mult situația țărilor 
în curs de dezvoltare. S-a 
apreciat că se impune ca 
țările în curs de dezvol
tare să-și întărească cola
borarea, să acționeze mai 
unite în vederea stabilirii 
unei strategii comune în 
tratativele cu țările avan
sate, precum și în lupta 
pentru instaurarea unei 
noi ordini economice in
ternaționale.

Convorbirile se desfășoa
ră intr-o atmosferă cor
dială, prietenească, de în
țelegere și stimă reciprocă.

OFICIAL
în timpul dineului, des

fășurat într-o atmosferă 
prietenească, tovarășii
Nicolae Ceaușeseu și Jose 
Eduardo dos Santos au 
rostit toasturi.

Urmărite cu deosebit in
teres și subliniate cu 
aplauze, toasturile au fost 
marcate, în mod solemn, 
la terminarea lor, de into
narea imnurilor de stat 
ale Republicii Populare 
Angola și Republicii Socia
liste România.
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ÎNTREPRINDEREA AGRICOLĂ DE STAT
MINTIA

încadrează

ur electrician forță, pentru ferma Lăpuș- 
nic

$ doi lăcătuși mecanici agricoli - atelier 
Mintia.

Retribuția majorată, conform Decretului 
325/1983.

Informații la telefon 15999.

I------------------------------------------------
j I.C.S. MĂRFURI INDUSTRIALE

HUNEDOARA
încadrează de urgență

• LUCRĂTOR GESTIONAR la magazinul 
„Metal" Ghelari.

Condiții de încadrare: școala profesională 
j comercială, cu vechime de un an și trei luni în 
J comerț, sau liceul economic și vechime în co- 
| merț un an.
. Informații suplimentare, la telefon 12244

Hunedoara.

COMEMORĂRI

■U77TTA7
publicitate.

■ în ziua de 12 aprilie 1984. 
orele 10. se vinde la licitație 
publică, la Brănișca, nr. 53. 
un autoturism Dacia 1 300.

(5114)
■ Vind apartament patru 

camere, hoî central, gaze, par
chet. Deva. central, telefon 
23502. zilnic, după orele 18.

(5110) 
două

Deva, 
bloc 29. scara 
20 și telefon 

(5115) 
ocupabilă ime-

■ Familia anunță împli
nirea unui an da durere, 
dor și așteptare de cînd 
inima dragului lor soț, 
tată și bunic, CANCELA
RIE LAZ AR. a încetat să 
mai bată.

Te vom plînge mereu.
(5101)

LA ATENA A APĂRUT LUCRAREA

,,România. Marea
ATENA 6 (Agerpres). — 

înalta apreciere a persona
lității președintelui Româ
niei, a concepției și activi
tății sale desfășurate în 
slujba celor mai nobile 
idealuri ale poporului ro
mân, ale umanității, pre
țuirea de care se bucură în 
Grecia — țară balcanică și 
prietenă — și-au găsit o 
elocventă expresie în ca
drul festivității care a 
avut loc la Atena, cu oca
zia apariției, în Editura 
„Krinds", în limba grea
că, a unei noi lucrări con
sacrate României, președin
telui Nicolae Ceaușeseu.

Luc r area, intitulată 
„România. Marea Unire 
de la 1918“, se deschide,

Unire de la 1918"

în mod semnificativ, cu 
portretul • șefului statului 
român, președintele Nicolae 
Ceaușeseu. Dealtfel, pri
mul și cel mai amplu ca
pitol al lucrării este inti
tulat „Președintele Nicolae 
Ceaușeseu despre făurirea 
statului național unitar 
român" și cuprinde textul 
integral al expunerii tova
rășului Nicolae Ceaușeseu 
la adunarea festivă consa
crată sărbătoririi a 65 de 
ani de la făurirea statu
lui . național unitar român, 
precum șl o bogată selec
ție de extrase deosebit de 
semnificative din cuvîntă- 
rile și expunerile conducă
torului țării noastre pri
vind istoria națională a

României. Sînt selectate 
texte referitoare la prin
cipalele momente istorice 
care au premers și care 
au urmat evenimentelor de 
la 1918, evocînd marile 
etape ale luptei milenare

a poporului nostru pentru 
păstrarea ființei sale na
ționale, pentru împlinirea 
visului său de veacuri — 
unirea românilor de din
colo și de dincoace de 
Carpați.

ȘTAFETA „CETĂȚILOR DE FOC“

Competiția de masă, de alergare pe șosea , Șta
feta „cetăților de foc“, organizată de C. S. „Metalul" 
Hunedoara și factorii cu atribuții sportive din jude
țele Hunedoara și Caraș-Severin, în cadrul manifes
tărilor consacrate centenarului siderurgiei hunedore- 
ne, a pornit în ziua de 5 aprilie a.c., din Reșița.

Ieri, la Căian, a avut loc sosirea în etapa a II-a : 
Oțelu Roșu — Căian. După două etape, în clasa
mentul general conduc : Aurel Toader (Rapid), Stan 
Zevedei (A.S.A. Sibiu), Mircea Ștefănuț (Metalurgis
tul Cugir), Nicolae Dumitru (Rapid).

Astăzi se va desfășura ultima etapă : Căian — Si- 
meria — Deva — Hunedoara. Startul — la orele 
11,00 de la Căian, sosirea Ia Deva în jurul orei 12,45, 
și la Hunedoara, la poarta principală a C.S.H., în 
jurul orei 15,00.
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■ Vind apartament 
camere, preț oficial. 
B-dul Dacia, 
B. apartament 
961/46745.

■ Vînd casă, 
diat. Ghelari, strada Pădure- 
nilor 7, Popa Maria. (5111)

■ Vînd casă, satul Spini, nr.
87. (5108)

■ Vind Lada 1500 
schimb cu Dacia 1 300. 
cior, 
235, după orele 15.

■ Vînd Lada 1 200.
2 800 km. Hunedoara. 
12969, după orele 16.

■ Vînd Dacia 1 300, 
43 000 km. " 
5.
36,

sau
Criș- 

Zarandului 73. telefon 
(5096)

la bord 
telefon 
(5116)

, la bord 
Hunedoara, Micro 

strada Eroilor, nr. 9, bloc 
etaj I. apartament 14. 

(5097)
1 310 nouă. 
22710, orele 

(5099)
1 100. preț 

18247, 
(5094)

■ Vînd Moskvici <08. stare 
perfectă, preț convenabil. De
va, telefon 23082.

a Vînd Renault 10. Deva, 
telefon 20874. după orele 17. 

(5102)
■ Vînd saxofon sopran, mar

că germană. Deva, strada Le
nin, bloc ‘ 
ment 72.

■ Cu aceeași durere 
anunțăm împlinirea a 6 
săptămîni de la trecerea 
în eternitate a scumpei 
noastre soții, soră, cum
nată și mătușă MARIA 
POTCOVEANU,

Bunătatea și dragostea 
ei le vom păstra vii in 
sufletele noastre.

Comemorarea, dumini
că. 8 aprilie, orele 13, la 
cimitirul din strada Emi
nes cu. Deva.

Familia îndurerată.

■ Vînd
Deva, 
17—19.

■ Vînd 
convenabil, 
după orele

■ Vînd 
strada 23

Dacia 
telefon

Dacia
Hunedoara.

18,00

A, scara C, aparta- 
după orele 18.

(5109)
capre cu iezi. Deva, 
August, nr. 214.

(5103)

SCHIMB DE LOCUINȚA

? ■ Schimb apartament două
I camere proprietate de stat 
’ Cluj, Horea 75*  cu similar
* Deva. Informații, telefon 37653.j (5107)
b DIVERSE
| ■ Mulțumim colectivului sec-

* ției de psihiatrie de la Spița - 
I iul județean Deva, condusă de 
I medic primar Megieșan Miliai, 
J pentru tratamentul și condiții- 
I le bune acordate pe timpul 
I spitalizării. Intern ații din sa-
* Ioanele 3, 4, 1. (5104)

DECESE

■ Sincere mulțumiri și re
cunoștință rudelor, prietenilor, 
colegilor de muncă și tuturor 
celor care au fost alături de 
noi în momentele de grea în
cercare suferite prin pierde
rea mult iubitului și minuna
tului nostru soț, lată și gi
nere.
ing. SUCIU IONEL-VICTOR.

(5105)

■ Colectivul Comple
xului turistic ..Mureșul" 
Ilia este alături de cole
ga lor Marin eia, la greaua 
durere pricinuită do pier
derea tatălui ei.

ILIE CĂCI

în vîrstă de 46 ani.

■ Soția Melania., copiii 
Flaviu și Octavian mul
țumesc pe această cale 
conducerii I. E. Mintia, 
colegilor de muncă, ru
delor, vecinilor, prieteni
lor și tuturor color care 
au participat cu coroane, 
flori, prezență la condu
cerea pe ultimul drum al 
celui care a fost

CRIȘAN CORNEL.
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