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Mobilizarea exemplară a forțelor pentru
scurtarea termenelor de execuție

încheierea vizitei de prietenie
a tovarășului

Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu,

in R.S.F. Iugoslavia
ÎNTOARCEREA LA BUCUREȘTI

■ X

în Cuvîntarea rostită la 
plenara C. C. al P.C.R., din 
iuna martie a.c„ secreta
rul general al partidului, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, spunea că 
„Este necesar să luăm toa
te măsurile pentru realiza
rea, lună de lună, a in-

najarea hidroenergetică 
Rin Mare-Retezat consti
tuie o asemenea prioritate. 
Cum se muncește aici, 
cum se acționează pentru 
urgentarea lucrărilor, pen
tru scurtarea termenelor de 
pune.-e in fnn-tînne ’ —
am in larr

Ritm și calitate în realizarea 
INVESTIȚIILOR

vestițiilor, pentru punerea 
la timp în producție a 
noilor capacități și chiar 
să devansăm unele inves
tiții". Sublinierile secre
tarului general al partidu
lui nostru se refereau cu 
deosebire la „realizarea 
programului energetic și 
de materii prime al țării", 
care constituie priorități 
ale planului de dezvoltare 
economico-socială a Româ
niei în acest an și cincinal.

In județul nostru, ame-
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metri cubi de a
te. în luna ianuarie ne-am 
depășit planul, în febru
arie am rămas sub plan 
cu 400 metri cubi, dar
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în martie, 
pe trimestru am 
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litic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ștefan An
drei, membru supleant al 
Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R, mi
nistrul afacerilor externe, 
Vasile Pungan, ministrul 
comerțului exterior și coo
perării economice 
ționale, de alte 
oficiale.
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Otopeni, 
unde a avut loc ceremonia 
sosirii, erau arborate dra- 
jelele partidului șî statului, 
iar pe mari pancarte erau 
nscrise urări închinate 
>a-tidului. secretarului său

general, patriei noastre. Pe 
frontispiciul aerogării se 
afla portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați 
la sosire de tovarășii Con
stantin Dăscălescu, de cei
lalți conducători de partid 
și de stat, de conducători 
de instituții centrale și or
ganizații obștești.

Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu le-au fost ofe
rite buchete de flori de 
către pionieri români și iu
goslavi.

CONVORBIRI ÎNTRE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU 
SI TOVARĂȘUL DRAGOSLAV MARKOVICI, PREȘEDINTELE 

PREZIDIULUI C.C. AL U.C.I.
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Liniile de forță 
ale progresului tehnic

1

bara j-
— Din pâ 

sînt mai sla 
de betoiiare 
pr- -.r ipatâ i 
priza bara,
vine ing. Okolicsanyi. în 
ianuarie și februarie am 
rămas cu mulți metri li
niari sub plan. în martie 
s-a făcut planul, dar nu 
s-au recuperat rămînerile 
în urmă.
.Tot pe aducțiunea prin

cipală. la- punctul de lu-

GH. I. NEGREA

(Continuare în pag. a 2-a)

via
La convorbiri au parti

cipat tovarășa Elena 
Ceaușescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., alți mem
bri ai delegațiilor române 
și iugoslave.

Tovarășul Dragoslav 
Markovici a salutat vi
zita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu în Iugo
slavia, manifestîndu-și con-

vingerea că aceasta 
contribui la extinderea 
mai departe a relațiilor 
prietenie, colaborare 
bună vecinătate dintre Re
publica Socialistă Federa
tivă Iugoslavia și Republi
ca Socialistă România, 
dintre partidele și popoa
rele noastre. Totodată, to
varășul Dragoslav Marko
vici a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, condu
cerii partidului și statului 
nostru un cald salut din 
partea Prezidiului 
tului Central ai 
Comuniștilor din 
via. -•

To v a r ă ș u 1

Comite- 
Uniunii 
Iugosla-

Nicolae 
Ceaușescu a adresat, la 
rîndul său, un cald salut 
conducerii Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, co
muniștilor din Iugoslavia

prietenă șl a exprimat con
vingerea că actualul dia
log româno-iugoslav la ni
vel înalt va da un nou 
impuls dezvoltării multi
laterale a bunelor rapor
turi dintre partidele, ță
rile și popoarele noastre. 

Cei doi 
partid au 
schimb de 
activitatea 
Partidului
mân și ale Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, 
căile și mijloacele dezvol
tării pe mai departe a co- 

- laborării si conlucrării din
tre P.C.R'. și U.C.I.

în cadrul convorbirilor, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Dragoslav Markovici au 
dat o deosebită apreciere

conducători de 
procedat la un 
vederi privind 
și preocupările 
Comunist Ro-

(Continuare în pag. a 4-a)

I.C.I.T.P.L.C.I.M. Deva - locul 2 
în întrecerea socialistă pe anul 1983

Mai îrrtîi să descifrăm, 
pentru cititorii noștri, cele 
nouă inițiale : Institutul' de 
cercetări ți inginerie teh
nologică și de proiectare a 
lucrărilor de construcții și 
Instalații pentru minereuri. 
Profilul activității : se de
duce din prezentarea de 
mai sus (dar vom reveni). 
Sediul : frumoasa și impu
nătoarea clădire din cen
trul municipiului Deva. Per-

per sonul ui institutului asi
gură asistență tehnică per
manentă în unități repre
zentative din cadrul Minis
terului Minelor și Centra
lei minereurilor Deva, cum 
sînt cele de la Roșia Po- 
ieni—Abrud, Baia de A- 
ramă, Coranda—Hondol, Va
lea Morii—Brad, Moldova 
Nouă etc. Liniile de for
ță ale acestui considera
bil potențial tehnic sînt

CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ j

Organizare mai bună, participare mai
largă la insămințarea porumbului! T
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, HUNEDOARA — ctitorii mărețe 
în anii SOCIALISMULUI

sonal efectiv : peste 900 de orientate în mai multe pla- 
ingineri, tehnicieni, pro- nuri paralele, vizînd deo- 

...... ', munci- potrivă perfecționarea teh
nologiilor de lucru exis
tente ți promovarea altora 
noi, automatizarea și mo
dernizarea proceselor de 
exploatare și de preparare 
a minereurilor, care să a- 
sigure ritmuri ridicate ale 
productiwtății muncii și, 
ceea ce este mai impor-

Cu excepția C.A.P. Bră
nișca, unde au mai rămas 
de plantat 20 ha din cele 
85 ha planificate, în toate 
unitățile din C.U.A.S.C. De
va s-a încheiat plantatul 
cartofilor. De cîteva zile 
s-a declanșat semănatul

porumbului, lucrare ce 6e 
desfășoară în ritm susținut 
la cooperativele din Hărău, 
Șoimuș, Brănișca, Cristur, 
Deva, Banpotoc și A.E.l. 
Chimindia. Pînă ieri, situa
ția la însămînțarea“porum
bului pe unități se prezen
ta astfel :

iectanți, specialiști, 
toii de diferite profesii, 
dintre care mai mult de 
150 de ingineri tineri (de 
fapt, 70 la sută din efec
tiv sînt tineri) au fost în
cadrați în ultimii trei ani. 
Raza de acțiune : 13 jude
țe ale țării, între care 
Alba, Bihor, Cluj, Constan
ța, Canaș-Severi-n, Harghi- tont, să conducă la voiori- 
ta, Mehedinți și, bineînțe- ' 
Ies, Hunedoara. c

După cum sublim ia ingi
nerul Nicolae Zăvoianu, 
directorul .i I.C.I.T.P.L.C.I.M. 
Deva, pe lingă activitatea 
laborioasă 
institutul 
cele două

i proiectare 
Abrud (în aurind se va 
înființa a treia permanență 
de acest fel la Moldova 
Nouă), prin stațiile pilot 
de la minele Deva și Te- 

. lluc și prin atelierul de 
. prototipuri de la E. M. 

Deva — nuclee deosebit de
■ . puternloe ți de active, în-

1 corporate efectiv și eficient 
în miezul fierbinte af pro
ducției materiale. Interlo
cutorul ne mai spunea că

de la sediu, 
acționează prin 
permanențe de 
de la Brad și

ficairea complexă și com
pletă a elementelor utile 
din minereuri.

Beneficiind de sprijinul 
permanent și consistent al 
organelor județene și mu
nicipale Deva de partid 
și de stat, ai! centralei și 
ministerului de resort, de 
o bună înțelegere cu uni
tățile beneficiare, îndeo
sebi cu E. M. Deva, I. M. 
Hunedoara și I. M. Barza, 
oamenii muncii de la 
I.C.l.T.PX.C.I.M. Deva ma
terializează cu abnegație 
și responsabilitate minu
natele condiții create de 
partid, își pun deplin în

DUMITRU GHEONEA

(Continuare in pag. a 2-a) |

Unitatea Planificat Realizat

C.A.P. Deva 156 ha 5 ha
C.A.P. Cristur 102 ha 20 ha
C.A.P. Brănișca 162 ha 15 ha
C.A.P. Hărău 51 ha 10 ha
C.A.P. Banpotoc 55 ha 5 ha
C.A.P. Șoimuș 245 ha 15 ha

î<ntr-adevăr, pe tarlaua 
„Perișori" am găsit la lu
cru pe mecanizatorii Aurel 
Cătălin și Petru Matei. „în
cheiem într-o jumătate de 
oră aici — arăta Petru Ma
tei — și ne vom muta cu 
discurile la „Vîlcez". Mai 
sînt acolo 10 ba de pregă
tit și vrem să le dăm gata 
pînă diseară". Tot la Ve- 
țel-, pe o tarla de 25 ha, 
la „Delriiță", mecanizatorul 
Florin Buștea și brigadie
rul de cîmp loan Datau 
fertilizau cu azotat tere
nul.

— Astăzi, încheiem plan
tatul cartofilor, din

mai avem patru hectare — 
ne spunea Gheorghe Iri- 
mie, inginerul șef al C.A.P. 
Leșnic, pe care l-am găsit 
în cîmp, pe tarlaua „Cîni- 
piște", lingă mecanizatorul 
Grațiari Bistrian, suprave
ghind ....................... _
mîine 
rumb.

La 
cartofilor 
Cauzele ni le spune Ma
nea Tovie, președintele 
cooperativei. „Noi avem o 
suprafață de 85 ha și doar

MIRCEA LEPADATU

calitatea lucrării. De 
voiri începe la po-

în raidul efectuat joi, 
12 aprilie, pe ogoarele cî- 
torva unități agricole, am 
urmărit modul în care este 
organizată munca, prezen
ța specialiștilor în cîmp, 
precum și cum sînt folosi
te utilajele agricole și tim
pul bun de lucru. La C.A.P. 
Vețeil, pînă ieri, semănatul 
porumbului nu începuse. 
De ce ? „Temperatura în 
sol n-a atins încă limitele 
prescrise — ne răspunde 
Gașpar Francisc, președin
tele cooperativei —, așa 
că, deocamdată, lucrăm cu 
toate forțele la pregătitul 
terenului. Am fertilizat și 
discuit pînă acum 60 ha 
din cele 85 prevăzute a fi 
cultivate cu porumb". Oare 
la Vețel solul este mai rece 
decît în unitățile vecine, 
unde se lucrează la însă
mânțată! porumbului ?

Brănișca plantatul 
este întîrziat.

(Continuare in pag. a 2-a)

Mecanizatorul Ion Nelega seamănă porumb in „Țarina Brlznicului**, teren aparținind 
'. lila. Foto: N. GHEORGHIU



îndeplinirea oricăror sarcini depinde 
de răspunderea oamenilor

Organizația de bază de 
partid din atelierul de 
reductori a întreprinderii 
mecanice Orăștie a' în
țeles de multă vreme că, 
așa cum a subliniat în 
repetate rînduri secre
tarul general al parti
dului, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, îndeplinirea 
oricăror sarcini depinde 
în mod decisiv de răs
punderea cu care lucrea
ză oamenii.

De aceea, ea lucrează, 
înainte de toate, cu co
muniștii, cu toți oamenii 
atelierului, mai cu seamă 
cînd este vorba de înde
plinirea sarcinilor de 
plan, de producție. E 
drept că laboratorul în 
care se concep acțiunile, 
statul major în care se 
distribuie' forțele partici
pante la transpunerea în 
viață a planului este bi
roul organizației de bază. 
De aici emană nu numai 
modalitățile de acțiune, 
repartizarea pe oameni a. 
tot ce trebuie întreprins, 
ci și spiritul în care tre
buie lucrat — precizie, 
promptitudine, competen
ță, înaltă răspundere.

— Atelierul nostru fa
brică, în prezent, circa 
25 de tipuri de reduc
tori, pentru o gamă largă 
de mașini și utilaje, plus 
un important număr de 
piese de schimb pentru 
acești reductori — ne 
spune secretarul organi
zației de bază a atelieru
lui, maistrul Aurei Milan. 
Exigențele calitative cresc 
de la an la an. Cînd 
abordăm problemele în
deplinirii planului, aproa
pe că nu mai facem 
deosebire între comuniști 
și necomuniști; obligația 
este egală pentru toți. 
Dar noi am avut de grijă 
ca pe umerii comuniști

însămințarea porumbului
(Urmare din pag. 1) 

Prezența activa în comerțul simerian

lor să cadă principala 
răspundere.

— Cum, tovarășe se
cretar ? ' Am înțeles că 
dumneavoastră dețineți și 
funcția de șef al atelie
rului. Spune aceasta ceva 
în legătură cu ideea pe 
care o discutăm ?

— S-a convenit la a- 
ceastă formulă, ceea ce 
pentru mine înseamnă o 
încărcătură sporită de 
răspundere. Dar, acesta 
este doar un element. 
Noi am așezat in punctele 
cheie ale producției pe 
comuniști, pentru a avea

VIAȚA DE PARTID

garanția îndeplinirii ri
guroase a planului. Fap
tul acesta l-am discutat 
în biroul organizației de 
bază la timpul potrivit, 
apoi l-am adus la cunoș
tința întregului colectiv, 
care ne-a împărtășit ho- 
tărîrea.

— Vreți să vă referiți 
la un exemplu concret 1

— Desigur. Pornind de 
la ideea că mașinile din 
atelier trebuie să func
ționeze după parametrii 
dați de răspunderea oa
menilor, am ales ca lă
cătuși pe unii dintre cei 
mai buni comuniști, care 
sînt și meseriașii cei mai 
pricepuți. Avem printre 
ei pe Ioan Teis, loan 
Cherecheș, Nagy Anton, 
loan Curtean, care sînt, 
de fapt, motorul, dacă 
pot spune așa, tuturor 
mașinilor. Ei le întrețin, 
le reglează permanent, 
le repară, cînd este ne
voie, astfel încît produc
ția să nu suporte con
secințele opririlor.

Apoi, tot noi ne în
grijim de aprovizionarea 
tehnico-materială a fie

b mașină de plantat, lucra 
cu spor, iar inginera Vio
rica Jula, șefa fermei hor
ticole, se ocupa de coordo
narea lucrării și de res
pectarea normelor de ca
litate.

La brigada Boz, pe tar
laua „Leuca" îi găsim pe 
Nieolae Cioază, unul din 
cei mai destoinici și har
nici mecanizatori și pe in

aspeat —> ne spunea tov. 
M. Ținea, șeful depozitu
lui și vom lua cele mai 
drastice măsuri împotriva 
celor care se dedau la 
astfel de acte ilegale-.

Măsuri ar trebui luate 
la acest depozit și în ceea 
ce privește păstrarea și re
pararea ambalajelor, pen
tru sortarea la timp a 
produselor, pentru ordine 

Controlul oamenilor muncii concret, 
exigent, eficient

și curățenie etc. Argumen
tul responsabilului depo
zitului, că nu are forță 
de muncă pentru aseme
nea lucrări e neconvingător.

în urmă cu mai puțin 
de un an, împreună cu 
reprezentanți ai Centrului 
sanitar antiepidemic al 
județului am controlat 
modul în care responsabi
lul unității de alimentație 
publică — „Ursul negru" 
se preocupă de igienizarea 
localului. Am controlat din 
nou această unitate. Cri- 
tlcile făcute cu acei pri
lej prin ziar ca și obiee- 
țiunile repetate ale echi
pei de control care ne-a 
însoțit au avut un efect 
pozitiv. în bar, restaurant 
și braserie era acum cu
rat, se asigura o servire 

cărui loc de muncă, a 
fiecărei mașini, pentru 
ca oamenii să poată lucra 
în cele mai bune con
diții.

— Așa stind lucrurile 
este de presupus că strun
gurile, frezele, raboteze- 
le, mașinile de rectificat 
și celelalte lucrează cu 
indici buni de utilizare.

— Nu rămînem nicioda
tă sub 85 la sută, ceea 
ce reprezintă o contribu
ție de seamă la îndepli
nirea pianului. Colectivul 
nostru a îndeplinit indi
catorii acordului global 
in primul trimestru. Chiar 
dacă in prima lună am 
avut o rămînere în urmă 
la unul dintre ei. pînă la 
încheierea trimestrului 
am recuperat restanta.

— Asemenea realizări 
nu sînt exclusiv ale co
muniștilor.
— Nu, bineînțeles, pen
tru că ei reprezintă doar 
ceva mai bine de jumăta. 
te din colectiv. Așa cum 
spuneam la început, în 
ei este nădejdea princi
pală. Dar, prin grupa 
sindicală, prin organizația 
U.T.C, biroul organiza
ției de bază ține o legă
tură permanentă cu fie
care lucrător. Și, ni se 
pare firesc să fie așa, 
de vreme ce toți avem 
aceeași răspundere cînd 
este vorba de îndeplini
rea planului. Cu comuniș
tii avem, cum bine se 
știe, forme specifice de 
muncă — adunările ge
nerale ale organizației de 
bază, discuțiile indivi
duale, învățămîntul poli
tico-ideologic. Concepem 
toate acestea nu ca un 
scop în sine, ci ca mo
dalități concrete de a 
uni efortul tuturor lucră
torilor atelierului pentru 
realizarea planului.

CORNEL ARMEANU

ginerul șef al C.A.P. Bră- 
nișca, Mihai Lăpugean, la 
semănatul porumbului. A- 
mîndoi erau mulțumiți, te
renul- fiind bine pregătit, 
iar utilajele mergeau ceas. 
„Pînă diseară dăm gata 15 
ha — spunea inginerul șef 
— iar mîine încheiem tar
laua și ne vom muta la 
Tîrnâvița. unde chiar acum 
pregătesc terenul mecani
zatorii Ionel Ungur, Vio
rel Simina și Iosif Mirza".

civilizată, ordinea și cură
țenia erau ,Ja locul lor". 
Dar și aid mai sînt încă 
unele lucruri de pus la 
punct: igienizarea culoaru
lui unde se află aparatura 
frigorifică, repararea tapi
țeriei la bar. „Avem în
cheiate contracte cu coo
perativa „Prestarea" pen
tru tacrările de reparare 
a tapițeriei și a mobilie

rului și ele vor fi execu
tate dt mai curind, iar 
repararea aparaturii frigo
rifice și igienizarea spa
țiului unde se află aceas
ta se va face, de aseme
nea, în termenul progra
mat — ca de altfel și re
pararea acoperișului de 
la braserie pentru care 
avem deja procurat tot 
materialul" — ne spunea 
Iuliu Breja, responsabilul 
unității.

Neajunsuri a sesizat con
trolul și la unitatea nr. 63 
(parfumerie). Spațiul aces
teia este impropriu, din 
care cauză produsele sînt 
expuse vraiște, iar în 
magazia unității n-au fost 
montate rafturi, țevile de 
la instalațiile sanitare sînt 
legate cu sîrmă eto. Echi
pa de control al oameni

Mobilizare 
exemplară 

(Urmare din pag. 1)

cru Netiș-amonte, condus 
de inginerul Gheorghe 
Crișan, lucrările de beto- 
nare merg anevoios. în 
ritm slab, cu totul neco
respunzător, se desfășoa
ră și lucrările de excava- 
ții pe tronsonul Netiș — 
Valea Mare. Planul lunar 
este de 40 metri. Dar în 
ianuarie s-au realizat 24, 
in februarie doar 10, pen
tru ca în martie să se 
facă in plus 6 metri. Tre
buie spus că aid s-au 
intîmpinat unele greutăți. 
S-a trecut prin rocă dură, 
apoi au fost surpări, dar 
nici organizarea muncii 
pe schimburi, ordinea și 
disciplina n-au fost cete 
cerute. ,

Ritmuri bune de lucru, 
înscrise în grafice și chiar 
in avans s-au înregistrat 
ia puncteie Valea Mare — 
amonte. Valea Mare—aval, 
Valea Jurii, situate tot pe 
aducțiunea principală. Față 
de planul lunar de 225 
metri s-au realizat 250 — 
in ianuarie, 304 — în fe
bruarie, 265 — in martie. 
De fapt, pe tronsonul res
pectiv al aducținnii prin
cipale mai sine de excavat 
1T38 metri pînă la stră
pungerea fir.ală și o dată 
cu aceasta excavațiile se 
vor încheia, urznînd să se 
intensifice lucrările de 
betonare pe toată lungi
mea aducțiunii. Randamen
tele bune de pe aceste 
tronsoane se datoresc și 
modului in care a fost 
exploatată mașina de forat 
ia secțiune pîină.

— Așa cum a fost sta
bilit, lucrările de pe aduc
țiunea principală sînt de 
maximă prioritate, fiind 
înscrise pe drumul critic 
al urgențelor de pe ame
najare — sublinia inginerul 
Mihai Teleanu, șeful bi
roului plan. Am concen
trat forțe puternice pe 
tronsonul Netiș — Valea 
Mare, la lucrările de be
tonare. A început și exe
cuția injecțiilor de umple
re pe aducțiune, care se 
vor desfășura într-un ritm 
de cel puțin 400 metri pe 
lună și vor fi coordonate 
de șeful de brigadă Aurel 
Petroaie, om cu multă ex
periență în asemenea lu
crări.

lor muncii a semnalat în 
repetate rînduri aceste 
neajunsuri. Pe cînd va lua 
conducerea I.C.S. mărfuri 
industriale Deva măsuri 
pentru înlăturarea lor ?

Aprovizionarea și ati
tudinea personalului uni
tății 51 a I.G.S. mărfuri 
alimentare (responsabil Lu
ca Moga) impresionează 
plăcut Dar și aid trebuie 
să se treacă neîntîrziat la 
igienizarea localului uni
tății, lucrare care n-a mai 
fost făcută din 1980, de 
dnd a fost dat în folo
sință. Trebuie, de aseme
nea, reparate instalațiile 
sanitare.

în ancheta noastră, la 
care am primit sprijin și 
din partea tovarășului 
Mircea Furcă, președintele 
Comitetului orășenesc al 
F.D.U1S. am mai consta
tat și alte aspecte pozi
tive, la mai multe unități, 
ca și unele neîmj ri. 
Aici, la Simeria, activita
tea celor 44 echipe de 
control al oamenilor mun
cii se face din plin sim
țită, există o evidență 
concretă a tuturor con
troalelor efectuate, a mă
surilor stabilite și a mo
dului cum au fost rezol
vate.

VASILE PÂȚAN

APRILIE - LUNA GOSPODĂRIRII Șl 

ÎNFRUMUSEȚĂRII LOCALITĂȚILOR

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

rire și înfrumusețare a localităților.

0 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.

13,30 Telex
13.35 La stirs 

nă (pai
16,45 Săptămi
17,00 InchideJ 

lui
19,00 TelejurJ 

lor)
19,20 Teleenc
19,50 Hai săd 

Vața — 
Iară

20,05 Film sa 
gust în] 
sodul 3

20.55 MeridiaJ 
și cîntej

21.55 Tele juni 
(partial

22,05 Melodii 
(color)

22.35 Nostalga 
mofon.

ora

Schimb de
în organizarea Grupului 

întreprinderilor de gospo
dărie comunală și locativă 
Hunedoara, ieri, la Sala 
sporturilor din municipiul 
Deva a avut loc un reușit 
schimb de experiență pe 
tema utilizării gazului me
tan la autovehicule sau 
alte utilaje echipate cu 
motoare cu ardere internă.

La această acțiune, care 
a avut drept scop gene
ralizarea experienței po
zitive acumulate de unită
țile de gospodărie comu
nală hunedorene pe linia 
bunei gospodăriri și redu
cerii treptate a consumuri
lor tehnologice de combus
tibili, adaptării unui în
semnat număr de autove
hicule la consumul pe

. HUNEDOARA — ctitorii mărețe 
.în anii SOCIALISMULUI 

Liniile de forță
Virgil Boca, Paul Măirgi-(Urmare din pag. 1)

valoare capaaitatea profe
sională ți inteligența crea
toare, în spiritul prețioa
selor indicații date în re
petate rinduri de secreta
rul general al partidului, 
tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, în acest dome
niu de importanță cardina
lă pentru progresul eco- 
nomico-sociai ad patriei, 
obținînd rezultate remar
cabile.

Ideile ingenioase, căută
rile febrile ale specialiști
lor institutului, trecute din 
gîndire pe planșetă și de 
aici în producție dau azi 
roade în extracția fierului 
din iazul de decantare nr. 
1 Teliuc și a molibdenului 
din minereurile cu con
ținut scăzut de la Moldo
va Nouă, în betonarea 
mecanizată — după tehno
logii moderne — a lucră
rilor miniere în subteran 
la Roșia Poieni și I. M, 
Hunedoara, în funcționarea 
cărucioarelor de perforai 
găuri lungi în abatajele 
miniere și în folosirea la 
parametri superiori de pro
ductivitate și eficiență a 
celulelor de flotați® de 
pînă la 3 mc capacitate, 
ca să amintim doar cîteva 
di.n realizările mai recen
te.

La geneza celor mai 
multe dintre reușitele insti
tutului stau inteligența 
tehnică, tenacitatea prac
tică și dăruirea patriotică 
a majorității colectivului, 
din rondurile căruia se 
evidențiază constant spe
cialiști de înalt profesio
nalism, cum sînt Gheorghe 
Mrhai, Dumitru Ciofrîn- 
geaniu, Pompiliu Narița, 
Ștefan Rădoiu, Valentina 
Tarnovschl, Maria Popa, 
Tudor Maieu, loan Kașler, 
Gheorghe Demian, Aurel 
Duma, Dam Andreescu, 
Gheorghe Chirciu, Pali 
Margareta, Traian Filip,

ITEL

experiență
gaz metan, au participat 
circa 150 de reprezen
tanți ai G.I.G.C.L., U.T.L., 
I.TA., consiliilor populare 
județene, antreprizelor de 
construcții și altor uni
tăți interesate din întreaga 
țară. în cadrul schim
bului de experiență, parti- 
cipanții au luat cunoștință 
de metodele utilizate și 
realizările obținute de uni
tățile din județul nostru în 
domeniul utilizării gazului 
metan, s-au prezentat 
panouri și grafice cu dife
rite scheme de instalații, 
standuri cu piese de 
schimb, laboratorul psiho
logic și o expoziție cu toa
te tipurile de autovehicule 
echipate cu instalații de 
gaz metan.

BUCUREȘJj 
dioprogramul 
La ordinea I 
cultură ; 7,od 
7,30 în fiecj 
mașinile și 1 
site cu maxi 
dament; 8,00 I 
8,10 Curierii 
9,00 Buletin ] 
Audiența rad 
tin de știri ;| 
literară radia 
de știri ; 11,1 
intr-un ghii 
Buletin de șd 
cultural ; 12,1 
ra folclorului 
1 la 3 ; 15,00 
16,00 Buletin I 
Hora mund 
17,00 Buletin I 
Caleidoscop | 
nesc ; 17,30 I
nor ; 18,00 |
★ Săptăm^^d 
nă și 
Muzică,
că * Sport q 
culație ; 20,0(1
* Seară cult] 
sugestia dv...| 
jurnal ; 2îJ 
dans ; 23,30—1 
muzical. I

iCjNg

neanu, Dorel Iga și mulți 
alții. Ca urmare a unui 
climat fertil de creație, 
a unei organizări și con
duceri competente a între
gii activități a institutului 
— el însuși remarcabilă 
creație a anilor de con
strucție socialistă în Româ
nia, mai exact, a ultime
lor două decenii — ideile 
valoroase au largă audien
ță și ajung la punctul fix 
în cei mai scurt timp, 
slujind efectiv și eficient 
producția materială, pro
gresul tehnic într-un dome
niu prioritar al industriei 
românești — extracția și 
prepararea minereurilor.

Toate aceste atuuri au 
făcut ca, deși tînăr — ca 
existență, în actuala sa' 
structură integrată și ca 
virstă a personalului —, 
I.C.I.T.P.L.C.I.M. Deva să'te 
afirme puternic în ulti
mii ani, într-o competiție 
prestigioasă, stind alături 
cu cinste și încă pe trep
tele cele mai de sus, ală
turi de colective de cerce
tători și proiectanți cu 
îndelungată existență și 
experiență profesională. Cu 
atît ma.i meritoriu este, 
așadar, locul a il-lea ocu
pat în întrecerea socia
listă pe țară în anul 
1983, cu atît mai străluci-„ 
tor este „Ordinul Muncii" 
clasa a ll-a cu care a 
fost onorat.

Felicitări pentru reali
zări și pentru înalta distinc
ție primită și urarea de 
noi succese pe frontul larg, 
dinamic șî complex al cer
cetării tehnico-științifrce, 
ca element preponderent 
al dezvoltării multilate
rale a României socia
liste, țară de 40 de ani 
liberă și stăpînâ pe des
tinele sale, de 40 de ani 
în urcuș neîntrerupt pe 
meterezele progresului și 
civilizației.

DEVA : Bol 
i tria) ; Desd 

rară (Arta); I 
Bocet vesel (1 
A) ; Zile did 
dern — sala I 
la barieră I 
petic 
tul) ; Drud 
(Arta); ABBJ 
rul) ; PETRd 
zul fierbinte I 
ring); B< D. I 
mare (Unire! 
seriile I-II d 
LUPENI: ca 
(Cultural); VI 
mul spre viei 
I-II (Luceafăl 
Baloane de J 
nerul); AJ^j 
omul
resc); r 
pădure (Wl 
Drumul spl 
seriile I-II (j 
ORĂȘTIE : q 
(Patria) ; R| 
și diamantul! 
ra); GEOAGi 
nul Miliard 1 
tură); HAȚEi 
Bucureștilor I 
BRAZI : O I 
CÂLAN : j
(Casa de cu 
RIA: Lovind] 
pradă (Mure] 
Marele vals I 
(Lumina). ]

îLot<
Numerele ■ 

gerea „exctui 
aprilie 1984: 1

Extr. I : 121 
35, 85, 5, -11.1

Extr. a II-a] 
4, 74, 24, 62,

Extr. a III
Fond total] 

1 322 506 lei, d 
lei, report la 
faza 1.

IVRE
Timpul pr 

azi, 14 aprilie] 
va fi în gena 
cu cerul vai 
nourări mai 
după-amiaza, 
vor cădea a\1 
ploaie. Vîntuli 
derat, cu intq 
porare din I 
turile minim] 
prinse intre® 
iar cele mafl 
18 grade. Din 
ceață.

La munte, J 
neral . taucmtl 
variabi.^teml 
Izolat se voi 
verse de plo 
ță. Vint modd 
sificări 
(Meteor
Alexandria» 4

o singură mașină de plan
tat. Dar nici cooperatorii 
n-au prea participat la sor
tatul cartofilor. Abia astăzi 
au venit în număr mai 
mare, peste 40 de oameni".

Cum se muncea la car
tofi ? Pe tarlaua de lingă 
„Valea Bozului", mecani
zatorul Lucian Bobar, pe

însoțiți de tovarășii 
Glieorghe Arhip, Stela 
Capră și loan Minja, mem
bri ai echipei de control 
ai oamenilor muncii nr. 
15, una din cele mai acti
ve echipe care funcționea
ză în orașul Simeria, am 
urmărit în cîteva unități 
modul cum își respectă 
îndatoririle personalul 
muncitor din unitățile co
merciale ale orașului.

Primul popas l-am făcut 
la unitatea nr. 18 a C.L.F. 
Orăștie — secția Simeria. 
Aprovizionare bună, vin- 
zătorii — în halate curate, 
cu ecusoane.

Am constatat însă că 
aici se cam amestecă pre
țurile și calitatea produse
lor. Se vindeau mere 
cu 8,25 lei (calitatea ex
tra) deși în lăzile din 
care se puneau în pungi, 
erau (nu puține) și mere 
de calitățile I și a II-a. 
întrebat de ce o aseme
nea practică, Ilie Diaconea- 
să, șeful unității, ne-a răs
puns că așa le-a primit 
și că de fapt n-are nici 
spațiu pentru sortare. La 
depozitul C.L.F. am con
statat însă că în factura 
cu care s-au livrat unită
ții amintite mere, figurau 
și însemnate cantități de 
calitatea I și a II-a. „Vom 
urmări mai atent acest



ATĂ, 14 APRILIE 1984 Pag. 3

I
i
I
I
I*
I*
I*
I
i
i

i
i*
I%
I*

HUM
a x^aax x aaaas a aaaxa x axex^ a a am

TRIBUNA
Transilvaniei", 

„Telegraful Ro
și nu numai 

sînt publicații de 
esențiale puncte 

in istoria presei 
îndeosebi a celei 

Ele au 
o tradiție și un

„Gazeta 
„Familia", 
mân" - 
acestea — 
referință, 
de reper 
românești,
din Transilvania, 
instaurat < ' ,
climat din care s-a năs
cut apoi 
nimeritul 
urmă cu 
aprilie la 
- fi i 
„Tribuna lui Slavici", pen
tru că ilustrul prozator i-a 
lost întîiul director și re
dactor responsabil, el i-a 
imprimat un stil, o direc
ție și o prestanță pe care 
gazeta și le-a păstrat chiar 
și după plecarea acestuia 
la București, in 1890. „Tri
buna" a reprezentat o eta
pă nouă in evoluția presei 
transilvane, corespunzătoa
re unor 
unui nou 
Programul 
de, lipsit 
popular și 
grad 
aspirațiile și idealurile ro
mânești. „Trebuie să fa
cem cu orice preț poporul 
nostru capabil de rezisten
ță - scria Slavici. Tre
buie să facem ca morali
tatea să prindă rădăcini 
afunde în inima poporului

a xaama a axama » axeaaa a a #

„Tribuna", 
s-a produs

E ve
in 

un veac la 19 
Sibiu. I se zicea 
se mai zice —

noi generații și 
curs al vremii, 
ei a fost limpe
de ambiguități, 

în cel mai înalt 
reprezentativ pentru

„Stare
’«Pi •intre recentele apari
ții editoriale se numără 
și această carte oferită de 
Editura sport-turism sub 
îngrijirea lui loan Meițoiu. 
Intitulată atît de frumos 
și sugestiv „Stare de dor“ 
— cititorul se simte în-
cmtat parcurgindu-i pagi
nile de lumină și cîntec, 

farmec și gînd. Cuvin- 
| de laudă și stimă se 
ivin, în primul rînd, 

acestor oameni cu suflet 
atît de viu și de sensibil, 
atît de aproape de izvorul 
de apă vie al neamului, 
al pămîntului și al timpu
lui pe care-1 trăim. A- 
ceastă „Stare de dor“ e 
un simbol al devenirii
noastre, un adevăr simțit 
și parcurs la cota înaltă 
a firescului și autenticu
lui. Cei peste 280 de poeți 
și pictori ne pun în față 
comorile sufletului lor, 
arderea lor pentru frumu
sețile patriei, pentru munți 

izvoare, pentru sat 
și casa părintească, pen
tru obiceiurile și tradiții
le noastre nepieritoare, 
între poeții-țărani de frun
te ca Vasile Dineu, Ion 
Frumosu, Elena Roșea, 
Ștefan Tănase, Miron A- 
brudan, Iosif 
loc de cinste 
poetice pline 
sînt prezenți 
poeți membri 
lui județean 
„Miorița” ;

Chirilă, la 
cu creații 

de culoare 
o serie de 

ai cenaclu- 
hunedorean 

Ion Taurescu,
loan Buștea, Maria Oprea, 
Romolus Bunea, Sînziana 
Moldovan. Iată cum, în 
poezia „Rămîn al tău", 
poetul loan Buștea își ex
primă dragostea și încre
derea în destinul patriei, 
în frumusețile ei î „De e 
bine, de e rău / Eu rămîn, 
popor, al tău / De e rău 
sau de e bine / Eu rămîin, 
țară cu tine / Căci nimic 
nu mi-e mai drag / Ca fru
mosul tău meleag / în care 
i J*15țăsărR / Și-n care-am 
| copfirit“. De o sensibilă 
exprmare sufletească este 

pț^rctura, tapiseriile re- 
'clWuse in carte. Din fie
care lucrare r^’ese structu
ra intimă â imaginii,

«

Revista cenaclurilor

Azi, cenaclul „Mesagerul" din Petroșani

nostru ; trebuie să-i dăm 
lumina ce se cere în timpul 
in care trăim și să-i des
chidem calea pentru bunul 
trai material". Iar prin 
năzuința de a infâptui — 
ca și „Dacia literară" 
odinioară — unitatea cul
turală a tuturor români
lor, „Tribuna" a devenit

I%
I
I
I
I
I

^PRIVELIȘTI
un stindard al întregii spi
ritualități 
afar1' de 
văneni — 
Coșbuc 
publicați 
vi stei, in
„frații de 
Emine seu,. Hașdeu, Ispires- 
CU, Duiliu Zamfirescu și 
alifia alții, care aduc ima
ginea ocelei îndelung vi
sate uniri „în cuget și-n 
simțiri". Imagine cu atlt 
mai pregnantă cu cit lim
ba pe care o foloseau tri- 
buniștii era cea literară, 
modernă, occesibilă po
porului, purificată de ex
cesele latinizante ale îna
intașilor „Tribuna" a în
semnat mai mult decît un 
organ de presă. Ea a fost 
un organ al conștiinței na- 
‘ionale.

românești. In 
scriitorii transil- 

aici au debutat 
și Goga — sini 

în paginile re- 
mod firesc, și 

peste munți",

a aaaa a a

de dor"
culoarea, frumosul care 
dau curs belșugului, avu
ției, binelui, obiceiurilor. 
Fie că e vorba de Elisa- 
beta Ștefăniță ou tapiserii
le „Balada lui Radu An
gliei" și „Miorița", fie de 
Ion Stan Pătruș, cu „Mi
rele și mireasa",'„Joc oșă- 
nesc", lucrări în ulei pe 
lemn, sau de Ion Niță 
Nicodim, cu „Cercetași", 
„Casa lui Niță", „La 
pescuit", „După fluturi", 
toate aceste imagini îți

re-

Din 1957, apare la Cluj 
noua ser e a revistei. Pri
mul număr fusese anunțat 
din timp. U așteptam cu 
nerăbdare și im am ntesc 
limpede ziua aceea de 
iarnă însorită cind l-cm 
cumpărat in sirrțit. Am trăit 
atunci o revelație r cuvin- 
tul ei aducea un spiră 
nou, un virrt proaspăt, pri
menitor batea din pag ni e 
ei, cum va fi bătut ți 
atunci, in 1834. iad
doctor țel al noii serii o 
fost loanlche Olteana. Au 
urmat Dumitru Mrcea. apoi 
D. R. Popescu, ior azi re
vista se află sub drecția 
redoct anală a romonc.e- 
rului Vas-e Să-âan. pof
tind neschimbată pe fron
tispiciu aceeași mențiune 
care onorează ți obligă : 
„Director fondator : loan
Slavici (1884)". Reunind 
săptăminal în paginile ei 
numele cele mai presti
gioase ale noii noastre 
spiritualități, „Tribuna" ră- 
mîne una dintre morile re
viste de cultură ale țării 
iar Centenarul ei este o 
sărbătoare o întregii noas
tre prese. Redacția ziaru
lui „Drumul socialismului* 

cu acest pri
de luminoasă 

solidaritate Uș
urarea de noi 

împliniri

ii transm'-te 
lej un gind 
ți colegială 
preună cu 
și strălucite 
tărîmul culturii românești.

RADU CIOBANU
a xaaaaa a a

pe
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„Relații de familie" s-ar 
putea afirma : este poves
tea unei familii care se 
ceartă și care ascunde în 
sine o dramă pe măsura 
celor din tragedia greacă.

Sigur, nu în asta constă 
noutatea și nici marea per
formanță a creatorului fil
mului. Sensul artistic îl dă 
acestei pelicule calitatea 
sa de martor al vieții, 
fina sa tentă intelectuală, 
pe care o dobîndește prin 
lungul monolog al eroinei 

-la sfîrșitul filmului. Aici, 
fiecare frază e o comoară 
de înțelepciune. Părăsită

t^ra.SCEna-ECRANUL
sădesc în suflet o mare 
bucurie. Această „Stare 
de dor" e lumină ce nu 
se stinge, ce rămîne de-a 
pururi cîntec și imagine 
vie peste timp.

MIRON ȚIC

„Relații 
de familie"

Cinematografia maghiară 
ne propune un interesant 
film de autor (scenariu 
și regie), aparținînd lui 
Bela Tarr. Acțiunea este 
realizată ca un reportaj 
cine-verită.

Aparatul de filmat pă
trunde — martor nemilos 
și indiscret — în intimita
tea unei familii „cu pro
bleme" ; surprinde atmo
sfera încordată, conflictele 
permanente dintre doi soți 
aflați în al nouălea an de 
căsnicie, mai puțin „eroi" 
și mai mult cetățeni con
știincioși care țin la mica 
lor lume, preferind lite
raturii o seară la restau
rant. Femeia, tip clasic 
de pisăloagă, este veșnic 
arțăgoasă, falsificînd voit 
sensul cuvintelor celuilalt, 
pentru a-1 scoate vinovat 
de te miri ce; bărbatul 
— un om normal, obiș
nuit, care pleacă de acasă 
pentru că pur și simplu 
i s-a urît. în sinteză, despre

de soț, femeia își anali
zează cinstit propria-i 
culpă, căutînd o idee sal
vatoare pentru a și-l re- 
cîștiga. O va găsi^?

Marea reușită a filmu
lui, mizînd pe forța de 
penetrație a cuvîntului, 
este compunerea unui ciu
dat capitol de artă li
terară din șirul neîntre
rupt de certuri și con
versații în care se răstăl
măcește totul, se mistifică 
adevărul. Deosebita vir
tuozitate profesională a 
traducătoarei filmului Au
gusta Caterina Grumbock, 
care a găsit cele mai su
gestive echivalențe de 
limbă, face un real servi
ciu filmului, afirmării a- 
cestei „vorbiri cinemato
grafice". Cuvintele multe 
— dușmanul numărul unu 
al filmului, devin aici 
aliatul imaginii, sarea și 
piperul acestui cocteil de 
cotidian și locuri comune, 
care explodează prin a- 
glomerările atft de ex
presive.

Finalul are tentă opti
mistă : soțul, la început 
repudiat, pentru ca mai 
apoi să fie adulat, va re
veni în familie de dragul 
copiilor. Cei doi parteneri 
încearcă iarăși depășirea 
momentului de cumpănă 
din viața lor.

Deci, un film de văzut.

VERONICA PALADE

NOI TINERII
Sint o ramură neistovită ce se înalță mereu 
in cimpia de roade a patriei mele 
in fiecare zi transformăm în bine-un râu 

I și orișicit ar fi in jurul meu de greu
invăț din greutăți și mă înfrunt cu ele 

sint o ramură neistovită ce crește acum 
in țora in care conturăm înnoiri 
iubim idealuri construim un drum 
și invâțâm să-alegem din viață tot ce-i bun 

frumos și simplu țel de impliniri
am două miini ce-au definit o lume 
și-n ele-am pus eforturi și credință 
surid cind văd că-i pace și-n jurul

meu e bine 
că toată lumea urcă alăturea de mine 

mai sus ne cere țara iubire și voință
și cresc atitea ramuri in jurul meu spre 

soare 
in cimpia de roade din veacul nostru sfînt 
prezent in noi e glasul trecutului ce doare 
noi sintem viitorul din era viitoare

ce prețuiește viața și pacea pe pâmînt.
RAHELA BARCAN

ALB DE PACE
Aș vrea să iau pe răspunderea mea 
fiecare gind și fiecare gest 
dăruit oamenilor
aș vrea să pietrific a mărturie 
fiecare pată de singe pe
ISTORIE
aș vrea să salvez din flăcări 
un colț de cer albastru 
un petic de pămint 
un crimpei de soare
aș vrea să iau pe răspunderea mea 
zborul fiecărui porumbel
alb.

VIORICA MIHANȚA

ÎN ADiNC
Aici
la cumpăna luminii 
scufundați in cotidian pină la inimă 
cu greutatea pămintului apăsînd pe umeri 
(sudoarea are totuși aromă de piine-n 

priviri) 
Stoluri de inimi rostuiesc izvorul

fiecărei zile
deși rouă nu ajunge pină aici 
decît purtind amprente de suflet 
soarele tremură intre pleoape 
cu grija de a nu fi uitat seninul 
(cu fiecare braț de-aici incepe mina 
la fiecare ieșire din schimb 
dă peste margini - lumina).

MIRCEA ANDRAȘ

INTÎLNIREA CU MINE
De fiecare dată aceeași 
primăvară 
evocă un dulce inceput 
al fiecărui drum din noi 
stoluri de amintiri 
vin din țările calde 
ale copilăriei 
ghioceii foșnesc a alb 
înăuntrul nostru 
și eu alerg 
cu o floare in suflet 
spre intilnirea 
cu mine.

ARMINA RALU

ARTERELE ORAȘULUI
Arterele orașului 
pulsează oameni 
înspre inimă 
inima e ceea ce numim 
țel 
ea bate in ritm de izbinzi 
și faptele urcă 
dincolo de vrerea noastră 
ca milioane de globule roșii 
înspre soare 
prin 
arterele orașului 
al doilea trup 
al nostru.

ELENA DUMITRU

PENTRU COPII, LUMINĂ
In fiecare dimineață 
șuvoiul de inimi 
se revarsă spre ziuă 
intr-un ocean de rouă 
și-n fiecare fibră 
ei aduc 
lumină 
celor care stau să vină.

ELISABETA SERDAN

Viața 
literar-artlstică
■ SPECTACOL. Prilej de 

mare bucurie pentru mai 
tinerii locuitori ai Orăștiei : 
inițiativa casei de cultură 
dublată de pasiunea a 12 
educatoare de la grădini
țele din oraș au dus la 
înființarea unei formații de 
teatru de păpuși. Sute de 
șoimi ai patriei, elevi din 
clasele I—IV ți, bineînțeles, 
părinții și bunicii acestora 
ou urmărit premiera spec
tacolului „Doi mușchetari 
și Ileana Consinzeana", de 
Mircea Bereș. Punerea in 
scenă, regia și instruirea 
„tovarășelor-actor" se dato- 
resc inimosului artist de la 
Teatrul de păpuși din Si
biu, Andrei Gâlea.

■ 1NT1LNIRE LITERARA. 
Membri ai cenaclului lite
rar „George Călinescu" din 
București s-au intîlnit, la 
Clubul sindicatelor din Si- 
meria, cu confrații întru 
slujirea cuvîntului frumos 
de la cenaclul „Mirabila 
sămînță", din orașul cefe
riștilor. Scriitorii bucuieș- 
teni au „testat" calitatea 
celor mai noi creații ale 
lor și in fața oamenilor 
muncii de la „Marmura", 
elevilor liceului industrial, 
particip a nț îl or la cea de-a 
XVI-a ediție a „Serilor de 
romanțe".

Azi, se deschide la Petroșani

FESTIVALUL „CINTECUL ADÎNCULUr
Casa de cultură a sin

dicatelor din Petroșani 
va găzdui, timp de două 
zile (14 și 15 aprilie 
a.c.), manifestările din 
cadrul tradiționalului fes
tival „Cîntecul adîncu- 
lui". La ediția din acest 
an și-au anunțat partici
parea soliști de muzică 
ușoară, creatori de poezie 
cu tematică minerească 
din județele Bacău, Pra
hova, Vîlcea, Mehedinți, 
precum și din orașele

județului nostru — Hu
nedoara, Călan, Simeria 
și, bineînțeles, din loca
litățile Văii Jiului.

Astăzi, de la orele 
17 și 20, iar duminică 
de ia ora 17 sînt pro
gramate spectacole con
curs, urmînd ca dumi
nică, de la ora 20 să 
aibă loc gala laureaților, 
în cadrul căreia vor pre
zenta recitaluri și îndră- 
giții soliști de muzică 
ușoară Eva Kiss și A- 
drian Romcescu.

Poșta redacției
• Cătălin Hera — Hu- a ne face o idee cit de

Vernisaj
Luni, 16 aprilie a.c., 

la Galeriile de artă ale 
Fondului plastic din Deva 
va avea loc vernisajul ex
poziției de grafică — Mir
cea Bâiică. Lucrările ex
puse constituie ilustrații 
la opere ale marelui poet 
Lucian Blaga.

nedoara: O regretabila
scădere a tonusului liric. 
Ați căpătat o siguranță 
în a scrie, care provine 
dintr-o prea mare în
credere în forțele dv. în 
materie de creație. Lă- 
sați emoția lirică să o, 
ia înaintea calculelor.

• Sorina Ungureanu — 
(?): Prea puțin pentru

Primă
Nu pot să fiu nici floare, 

nici copac,
Cu rădăcini în bunul 

meu pămint,
Dar fericit în cîntec

mă prefac, 
Atîta cit în cîntece mai 

sînt.

Cu inima deschisă spre 
livezi,

Las sîngele ca să le dea 
culoare 

îngemănat cu albul din 
zăpezi

Desprins din zbor de 
păsări călătoare.

cît concludentă.
• David Rusu — Hune

doara: Ceea ce așteptam 
de la dv. s-a confirmat: 
o sensibilă revigorare a 
fiorului liric. Dintre re
centele creații trimise la 
redacție propunem spre 
publicare poezia „Primă
vara".

TIBERIU DĂIONI

vara
Desculț pășesc în luna 

lui April, 
Cu umeri încărcați de 

curcubee 
Mă strigă sincer trece rea-n 

copil
Cind iarna în grădini e 

doar părere.

Afară bat în ramuri 
muguri verzi,

Ce vin în fața mea 
ca un prinos, 

Cîntînd mă smulg din 
albele zăpezi,

Cu brațele deschise
spre frumos.

DAVID RUSU



încheierea vizitei de prietenie a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa

I
TRUSTUL DE CONSTRUCȚII INDUSTRIALE

CLUJ-NAPOCA

Elena Ceaușescu, in R.S.F. Iugoslavia
GRUPUL DE ȘANTIERE ALBA IULIA

CONVORBIRI ÎNTRE 
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

SI TOVARĂȘUL DRAGOSLAV MARKOVICI, 
PREȘEDINTELE PREZIDIULUI C.C. AL U.C.I.

(Urmare din pag. 1)

raporturilor dintre Parti
dul Comunist Român și 
Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia. A fost reafir
mată hotărîrea celor două 
partide de a întări și a- 
dinei colaborarea dintre 
eie, de a spori contactele 
și schimburile de expe
riență în probleme de in
teres comun, subliniindu se

că aceasta are o mare im
portanță pentru dezvolta
rea în general a relațiilor 
româno-iugoslave, pentru 
aprofundarea continuă a 
prieteniei și conlucrării 
dintre țările noastre.

Convorbirile s-au desfă
șurat într-o atmosferă cor
dială și prietenească. de 
respect și înțelegere reci
procă.

Convorbirile au reafir
mat hotărîrea României și 
Iugoslaviei, de a întări con
lucrarea pe arena mondia
lă, de a-și aduce contribu
ția Ia rezolvarea justă, de
mocratică, a marilor pro
bleme ale vieții interna-

ționale, la promovarea pă-
■ cii, securității și cooperării 

în Balcani, în Europa și 
în lume.
-Convorbirile s-au desfă

șurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie, de înțele
gere, stimă și respect 
ciproc.

re-

încadreuză prin transfer, repartizare forță 
muncă sau direct, pentru șantierele din Alba 
lulia, 
nai:

Orăștie, Teiuș, Ziafna, următorul perso-

DEJUN OFERIT ÎN CINSTEA 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU 

SI TOVĂRĂSEI ELENA CEAUSESCU

zidari

dulgheri

ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR 
OFICIALE ROMÂNO-IUGOSLAVE

Vineri, .13 aprilie, s-au în
cheiat convorbirile oficiale 
între tovarășul Nicolae 
Cbaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, și 
tovarășul Mika Șpiliak, 
președintele Prezidiului Re
publicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia, și Drago- 
slav Markovici, președinte
le Prezidiului C.C. al U.C.I.

La convorbiri au parti
cipat tovarășa Elena 
Ceaușescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim vi- 
ceprim-minist.ru al Guver
nului Republicii Socialiste 
România, precum și cele
lalte persoane oficiale ro
mâne care l-au însoțit pe 
conducătorul partidului și 
statului nostru.

în cadrul ultimei runde 
de convorbiri s-a făcut un 
larg schimb de păreri cu 
privire la situația interna
țională actuală. în acest 
oadru s-a exprimat profun
da îngrijorare în legătură 
cu înrăutățirea fără pre
cedent a situației interna
ționale, ea rezultat al po
liticii de forță, dominație 
și dictat, de împărțire și 
reîmpărțire a sferelor de 
influență, al recurgerii tot 
mai frecvente la interven-

ție și amestec în treburile 
interne ale altor țări, al 
creșterii necontenite a 
cursei înarmărilor, îndeo
sebi a înarmărilor nuclea
re, ceea ce creează mari 
primejdii la adresa vieții 
și libertății tuturor popoa
relor, a păcii întregii lumi. 
A fost manifestată, de a- 
semenea, preocuparea față 
de situația deosebit de gra
vă creată în Europa. în a- 
cest cadru,, s-a subliniat că 
problema fundamentală a 
epocii noastre, de care de
pind pacea, securitatea și 
progresul omenirii, o con
stituie oprirea cursei înar
mărilor și trecerea la dez
armare, în primul rînd la 
dezarmare nucleară. în a- 
ceeași’ ordine de idei, a fost 
evidențiată necesitatea in
tensificării eforturilor pen
tru transformarea Balca
nilor într-o zonă a bunei 
vecinătăți, a înțelegerii, co
laborării, și păcii, fără 
arme nucleare.

Examinîndu-se alte pro
bleme majore ale vieții 
internaționale, s-a subli
niat că este imperios ne
cesar să se acționeze cu 
fermitate pentru soluțio
narea prin mijloace paș
nice, prin tratative, a tu
turor diferendelor dintre 
state.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, și 
tovarășa Elena Ceaușescu 
au participat vineri, 13 a- 
prilie, la un dejun oferit 
în onoarea lor de tovară
șul Mika Șpiliak, președin
tele Prezidiului Republicii 
Socialiste Federative Iugo
slavia și tovarășul Dragb- 
slav Markovici, președin
tele Prezidiului Comitetu
lui Central al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia.

Exprimînd satisfacția 
pentru rezultatele fructu-

oase ale vizitei, tovarășul 
Mika Șpiliak și tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au toas
tat pentru prosperitatea și 
fericirea popoarelor celor 
două țări, pentru noi suc
cese în construcția socia
listă în Republica Socia
listă România și Republica 
Socialistă Federativă Iugo
slavia, pentru întărirea și 
dezvoltarea pe mai departe 
a . prieteniei și conlucrării 
multilaterale româno-iugo
slave. dintre partidele și 
statele noastre, pentru pa
ce și colaborare în întrea
ga lume.

CEREMONIA PLECĂRII SPRE PATRIE
Vineri după-amiază, s-a 

încheiat vizita de prietenie 
pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii* Socialiste România, și 
tovarășa Elena Ceaușescu 
au efectuat-o in Republica 
Socialistă Federativă Iugo
slavia.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, după ce 
și-au luat un călduros ră
mas bun de la tovarășul 
Dragoslav Markovici, pre
ședintele Prezidiului C.C. 
al U.C.I., au fost însoțiți, 
de tovarășul Mika Șpiliak. 
președintele Prezidiului Re
publicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia, de la Ka- 
nadjordjevo, reședința înal- 
ților oaspeți români, pînă 
ia aeroportul din Osijek.

Ceremonia plecării, care 
a avut loc aici, a fost mar
cată de onoruri militare. 
Pe aeroport .erau arborate 
drapelele de stat ale Româ
niei și Iugoslaviei. S-au in
tonat imnurile de stat ale 
celor două țări. Tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Mika 
Șpiliak au trecut în revistă 
garda de onoare.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu ■ și-au luat apoi 
rămas bun de la oficiali
tățile iugoslave venite să-i 
salute la plecare.

La scara avionului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu 
și-au luat un -"călduros ră
mas bun de la tovarășul 
Mika Șpiliak.

La ora 16,05, ora locală, 
aeronava prezidențială a 
decolat, îndreptindu-se spre 
patrie,

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 core^ 
punzător.

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

pSblfcitate

VINZ ARI-CUMPAR AR l

Lucrările reuniunii de
ATENA 13 (Agerpres) — 

Lucrările reuniunii de ex
perți privind reglementa
rea pașnică a diferendelor 
în Europa au continuat, în 
cursul acestei săptămîni, 
la Atena. Delegațiile sta
telor participante au ex
primat opiniile lor în legă
tură cu propunerile pre
zentate de Elveția, Franța 
—■ împreună cu alte țări 
vest-europene — Cehoslo
vacia, Statele Unite și 
România.

Luînd cuvîntul în cadrul 
dezbaterilor, reprezentau-^ 
tul țării noastre a subli-

experți de la Atena 
nlat că întreaga activitate 
la reuniune trebuie să se 
concentreze asupra elabo
rării unei metode general- 
acceptabile de reglementa
re a diferendelor în Euro
pa, așa cum indică man
datul convenit de cele trei
zeci și cinci de state parti
cipante.

Ședința plenară de vi
neri, 13 aprilie, s-a desfă
șurat sub președinția 
României.

Lucrările 
experți de 
tinuă.

reuniunii de 
la Atena con-

Acțiuni in favoarea w • • •păcii și dezarmării
boinică, programată să se 
desfășoare în fața bazei 
militare de la Comiso.

BONN 13 (Agerpres). — 
Asociațiile studențești uni
te din’R.F. Germania, care 
numără 1,2 milioane de 
membri, au dat publicită
ții o declarație în care se 
pronunță împotriva sta
ționării de rachete nuclea
re cu rază medie de ac
țiune în Europa și pentru 
retragerea celor deja in
stalate. Declarația subîinia- 

i popu-
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ROMA 13 (Agerpres). — 
Un grup de personalități 
ale vieții politice și socia
le,, reprezentanți ai sindi
catelor. din Sicilia au che
mat locuitorii insulei să 
participe activ lă luptă 
pentru pace, împotriva 
pțirsei înarmărilor și a 
amplasării de rachete nu
cleare americane cu rază 
medie de acțiune la baza 
de la .Comiso.,

ș.n. apelul, dat publicită
ții, . locuitorii- Insulei. Șipi- suaiave. izecta rația 
lia. sînt; chemați să părți- ză că majoritatea 1^^- 
cipe, Ia 2.9 aprilie, la ma- lației R.F.G. împărtășește ' )
rea manifestație antirăz- acest punct de vedere. - -

■ BERLIN. - In R. D. 
Germană s-au deschis „Zi
lele culturii românești**, ma
nifestare complexă dedica
tă celei de-a 40-a aniver
sări a revoluției de elibe
rare națională și socială, 
antifascistă și antiimperia- 
listă. La Berlin a avut loc 
deschiderea unei expoziții 
reprezentative de carte, în 
care locul central îl ocupă 
operele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. A avut loc, de 
asemenea, un concert festiv 
susținut de orchestra de 
cameră a Filarmonicii dim 
Cluj-Napoca 
unei expoziții de pictură 
contemporană românească.

a prevederilor dreptului in- 
ternațional.

■ .LIMA. — Pron unți nd 
discursul de învestitura, l 
noul prim-ministru peruan, 1 
Sandro Mariategui, care 1 
deține și funcția de minis- |

și vernisajul

■ CAIRO. - intr-o de
clarație difuzată de agen
ția MEN, Osama El Baz, 
prim-subsecretar de stat in 
Ministerul Afacerilor Exter
ne al Egiptului, a afirmat 
că escaladarea activității 
de înființare a unor noi 
implantări israeliene in te
ritoriile arabe ocupate con
stituie o gravă încălcare a 
angajamentelor Israelului și

tru al relațiilor externe, a 
declarat că „atit pe plan ț 
bilateral, cit și in cadrul 1 
unor instituții și organisme ’ 
internaționale, al „Grupu- ț 
lui celor 77“, in Mișcarea i 
de nealiniere, Peru va de- / 
pune eforturi sporite pen- J 
tru instaurarea unor 
relații internaționale, 
baze mai drepte și mai rea
liste, care să țină seama 
de interesele naționale și 
aspirațiile majore ale tutu
ror popoarelor lumii**.

noi 
pe

i■ DAR ES SALAAM. - 
Primul ministru al Tanza
niei, Edward Sokoine, ți-a 
pierdut viața, joi, intr-un 
accident de automobil, a 
anunțat - duipă cum rele
vă agenția France Presse 
- președintele tanzaman, 
Julius Nyerere.

■ Vind apartament trei ca
mere. Deva, Gojdu, bloc E 24 b, 
apartament 19. (5185)

■ Vînd apartament două ca
mere, hol central, parchet, ga
ze. Dfeva, strada Lenin, bloc 
D1, apartament 40, orele 17— 
20. (3161)

■ Vînd apartament două ca
mere. Deva, Dacia, bloc 29, 
scara C, apartament 26. (5171)

■ Vînd casă, ocupabilă ime
diat (grădină), dependințe. Si- 
meria, strada Gheorghe Doja, 
nr. 40. (5181)

■ Vînd Dacia 1800, alb 13, 
stare perfectă. Orăștie, tele
fon 41412. (5177)

■ Vînd Dacia 1300, stare per
fectă, piese franceze. Deva, 
telefon 21317. (5157)

■ Vind Dacia 1100, la bord 
99 000 km. Deva, telefon 14704.

(5173)
■ Vînd Dacia 1100, preț con

venabil. Deva, strada ““ *" 
gust, 235. (5184)

■ Vînd motocicletă 
cmc, preț convenabil; 
38. Roșu Drăgulescu.

■ Vînd butelie de 
Deva, Horea, bloc 4, 
ment 10. (5153)

■ Vind casete înregistrate 
(muzică bănățeană disco, al
bume). Deva, strada Lenin, 
bloc 2, apartament 38. Execut 
înregistrări la comandă. (5190)

■ Cumpăr bloc pentru Fiat 
1300. Simeria, strada Biscaria, 
nr. 74. telefon 61306, Visirin 
Nicolae. (5151)

■ Fiii Grațian și Gabriel cui 
familiile urează mamei lor 
Stănculea Maria, cu ocazia] 
pensionării, multă sănătate,] 
bucurii și ani îndelungați 3-1 
lături de cei dragi. (5168) I

■ Finii Lenica și Mitică Ră-| 
doi urează „La mulți ani“ lui 
Petrică Popa, cu ocazia^'.:: -I 
verșării zilei de naștere. (5174)1

■ Colectivul de oameni ai 
muncii de la I.I.C. Deva u4 
rează colegului Cărmăzan Con-I 
stantin, cu ocazia pensionăriil 
viață lungă, multă sănătate șl

. fericire alături de cei dragii 
(51631

DIVERSE

(5173)

23 Au-

I.J. 330
Popești, 
(5162)
aragaz, 
aparta-

SCHIMB DE LOCUINȚA

■ Schimb apartament două 
camere, Deva cu Tîrgu Jiu. 
Informații Tîrgu Jiu, telefon 
17610, orele 19—21. (5169)

PIERDERI

■ Pierdut legitimație de ser
viciu cu nr. 183, pe numele 
Molbvai Virgil, eliberată de 
I.P.I.C.C.F. Deva. O declar nu
lă. (5154)

■ Pierdut legitimație de ser
viciu nr. 39146, pe numele Moi
se Gheorghe, eliberată de C.S. - 
Hunedoara. O declar nulă.

(5159)
■ Pierdut legitimație de ser

viciu, pe numele Stanciu A- 
drian, eliberată , de Regionala 
gaz metan Deva. O declar 
nulă. (5166)

ANIVERSARI

■ Părinții și sora urează 
dragului lor fiu șl frate Că
lin Pârau, la sărbătorirea a 
18 primăveri, multă sănătate 
și fericire. (5170)

■ Familia Chirculesou MiuJ 
,.i Gabl i'-Ja aduc sincere 
țumiri colectivului de n^B@ 
șl întregului personal din s?c] 
ția interne a Spitalului mul 
nlcipal Deva, condusă de dq 
Rusu Romulus și, in special 
dr. Maia Ion, Dulca, Răd 
pentru asistența competent! 
acordată în decursul anilod 
celei care a fost 1

SCUTELNICU ELENA I 
(bunicuța), pină la trecerel 
în neființă. (5191) 1

DECESE

■ Gabriela și Mihai Chir- 
culescu mulțumesc celor 
care prin prezență, flori, 
telegrame și telefoane au 
fost alături de ei la des
părțirea Cc aceea ca^ ș 
fost o bună mamă și soaa'JI

ELENA SCUTELNICU “ 
(bunicuța).

■ Frații Cornel și Vica, cum]
nații, nepoții și strănepoții J 
nunță eu profundă durere ir] 
oetărea din viață a celui <1 
a fost |

MODOI.A IOAN, I 
In vîrstă de 67 ani, avoca] 
inspector la Banca R.S.R. Ciul 
Napoca. 1

Inmormîntarea are loc ari 
tăzi, orele 15, la cimitirul dil 
Sintandrei. (5186) ]

■ Familia îndoliată anunț 
cu profundă durere încetări 
din viață, după o grea suf< 
rință, a dragului lor

COSTACHE TOMAC. 
înhumarea va avea loc di 

mlnică, 15 aprilie, orele 14, 
cimitirul clin strada Câlug 
reni. Deva. (5188)

■ Familia, cu adincă di 
rere, anunță încetarea din vi; 
ță, după o prelungită suf 
rință, a celei care a fost 
minunată soție, mamă, soae 
și bunică

DEMIAN ROZALIA 
în vîrstă de 73 ani. 

Inmormîntarea are loc a 
14 aprilie, orele 14,00,. ia p*» 
tirul din strada 'j 
Deva.

Nu te vom uita icioda’ 
suflet cald și generos.Fam
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