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Ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, vineri, 20 aprilie, a avut 
loc ședința Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a examinat 
raportul cu privire la îndeplinirea norme
lor de consum pe anul 1983. Din analiza 
prezentată a reieșit că, anul trecut, in 
condițiile creșterii producției industriale, 
consumurile la unele resurse principale 
t-au situat sub nivelul celor din 1982. 
Cu toate acestea, anul trecut, pe ansam
blu, consumurile realizate nu s-au înca
drat în normele stabilite, ceea ce a dus Ia 
Un consum suplimentar de materii prime 
și materiale. Pornind de la această si
tuație, Comitetul Politic Executiv a ho- 
tărit ca, in cursul lunii mai, să se facă 
o analiză amănunțită pe fiecare minister 
și ramură economică, a felului cum se 
realizează normele de consum fixate, a 
măsurilor stabilite pentru încadrarea rigu
roasă în aceste norme. S-a cerut ca gu
vernul și ministerele producătoare, îm
preună cu Comitetul de Stat al Planifică
rii, Ministerul Aprovizionării Tehnico-Ma- 
teriale și Controlului Gospodăririi Fon
durilor Fixe, Consiliul Național pentru 
Știință și Tehnologie să ia toate măsurile 
și să asigure — prin acțiuni de repro- 
iectare și modernizare a produselor, de 
reducere a greutății acestora — încadra
rea in consumurile stabilite prin planul 
pe 1984, pe fiecare produs în parte, și, 
totodată, să studieze și să găsească in 
continuare noi căi și posibilități de redu
cere și mai accentuată a acestor con
sumuri, astfel incit în toate ramurile eco
nomiei naționale și în toate unitățile de 
producție să fie pe deplin puse în valoare 
marile rezerve care mai există în această 
Privință.

In continuare, Comitetul Politic Exe
cutiv a analizat și aprobat propunerile de 
îmbunătățire a Programului de valorifi
care superioară și creștere a bazei de 
materii prime minerale și energetice pri
mare, pentru perioada 1984—1990. Elabo
rate pe baza indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, aceste propuneri au în 
vedere mărirea progresivă a fondului 
național de rezerve la toate substanțele 
minerale utile. îndeosebi Ia petrol, gaze 
și cărbuni.

Aprobînd aceste propuneri și conside- 
rîndu-le ca minime, Comitetul Politic Exe

cutiv a cerut guvernului, Ministerului 
Geologiei și celorlalte ministere producă
toare de materii prime minerale și ener
getice primare să ia măsuri ferme pentru 
adîncirea studiilor și cercetărilor în acest 
domeniu, îndeosebi pentru intensificarea 
și extinderea activității geologice în ve
derea punerii în evidență a noi rezerve, 
îndeosebi de cărbune, petrol, gaze, mine
reuri și alte substanțe minerale utile.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut 
și aprobat, de asemenea, o serie de mă
suri privind perfecționarea activității în 
industria prefabricatelor folosite în con
strucția de locuințe, în vederea ridicării 
calității acestora, a îmbunătățirii pro
prietăților lor termoizolante, precum și 
a reducerii consumurilor de energie și 
materii prime. De asemenea, au fost 
discutate și aprobate propunerile privind 
majorarea suprafețelor camerelor la une
le tipuri de apartamente ce urmează a 
fi construite.

Comitetul Politic Executiv, a examinat, 
apoi, un raport privind activitatea pe 
care au desfășurat-o anul trecut. Comisia 
centrală și comisiile județene pentru în
drumarea și controlul unitar al aplicării 
legii privind controlul provenienței unor 
bunuri ale persoanelor fizice care nu au 
fost dobîndite în mod licit. S-a apreciat 
că, în anul 1983, acționîndu-se cu mal 
multă fermitate, în spiritul legii mențio
nate, a crescut preocuparea pentru pre
venirea cazurilor de încălcare a pre
vederilor legale și a normelor eticii și 
echității socialiste, pentru combaterea 
tendințelor de înavuțire și de dobîndire 
a unor venituri fără muncă, a speculanți
lor și elementelor corupte, a tuturor ace
lor care prin actele lor antisociale, pro
voacă daune avutului obștesc, lovesc în 
interesele societății, ale oamenilor muncii. 
Aprobînd raportul prezentat. Comitetul 
Politiv Executiv a cerut organelor de 
stat cu atribuții în acest domeniu să ac
ționeze, în continuare, cu cea mai mare 
hotărîre, pentru aplicarea fermă a preve
derilor legii privind controlul provenienței 
bunurilor și veniturilor dobîndite pe căi 
ilicite.

în continuare, în cadrul ședinței, to
varășul Nicolae Ceaușescu a prezentat o 
informare cu privire la vizita oficială de

(Continuare in pag. a A-a)

ANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ ’

Eforturi pentru încheierea 
însămînțării porumbului

In comuna Pui, campa
nia de primăvară a înce
put mai. tîrziu. Pentru a 
constata care este stadiul 
însămințărilor și cum îna
intează, am întreprins îm
preună cu loan Adrian 
Gruiesc, primarul locali
tății, un raid prin citeva 
unități de pe raza comu
nei.

UN SPECIALIST 
PE DRUMUL AFIRMĂRII

Liviu Martinovid, ingi
nerul șef al cooperativei 
de producție din Pui. se 
află la prima sa campa
nie in județul Hunedoara. 
De aceea, firesc, l-am în
trebat mai tatii cum s-e 
acomodat cu unitatea, cu 
oamenii din sat.

— Bine. Sin: oameni har
nici. Mecanizatorii mun
cesc cu răspundere La 
pregătit terenul și la șe

mânat se lucrează zi-lu- 
mină, respectîndu-se strict 
normele de densitate și a- 
dincime. Acest fapt se da
torează, în primul rînd, 
mecanizatorilor Cornel 
Ceuță, loan Sereș, Partenie 
Popa și Vasile Costin — 
oameni pricepuți șl con
știincioși. Din 79 ha des
tinate porumbului, am în- 
sămînțat 
o viteză

50. înaintăm cu 
de 10—12 ha pe

IN COMUNA 
PUI

ce mergeam 
din Rîu Băr- 
Hațeg. prima-

ran din Buceș, și-s dedat 
de mic cu munca. îmi pla
ce să pun mîna la treabă, 
că într-o fermă sînt multe 
de făcut și 
trebuie să 
muncă, nu 
ba...

— Ce-ați

conducătorul 
fie primul la 

numai cu vor-a-

ALTE UNITĂȚI 
AU ÎNCHEIAT 
SEMĂNATUL 
PORUMBULUI

Preocupîndu-se cu răs
pundere în folosirea cu 
randament ridicat a 
timpului bun de lucru 
în cîmp a tractoarelor, 
semănătorilor și agre
gatelor complexe, nu
meroase unități agricole 
au reușit să încheie în- 
sămînțarea porumbului 
pe suprafețele stabilite. 
Între cooperativele a- 
gricole care au raportat 
realizarea prevederilor 
la semănatul porumbu
lui amintim pe cele din 
Burjuc, Teiu. Lăsău,
Căstău, Orăștioara de
Jos, Turdaș, Mărtinești, 
Romos, Pișchinți, To-
tești, Densuș, Peșteana, 
Bretea Streiului, Ruși, 
Sîncrai, Dobra, Sînpe- 
tru, Hațeg, Sîntămăria- 
Orlea, Mînerău, Răcăș- 
ție, Hășdat, Buituri și 
altele.

zi căci efectuăm, concomi
tent, semănatul, fertiliza
rea și erbicidarea.

PALMELE UNUI 
ȘEF DE FERMĂ

în vreme 
spre ferma 
bet a IA-S. 
rul zicea:

— Aș vrea să vă rog 
ceva. Să vă uitați la pal
mele lui Traian Miha.

Cînd am dat mîna cu 
șeful de fermă, am simțit 
In palma omului bătături 
aspre, dure.

— Aveți palme de țăran.
— Am și nu mi-e ruși

ne cu ele. Sînt fiu de ță-

semănat în 
ceastă primăvară 7

— 10 ha ou lucernă 
cinci cu ovăz. Lucrăm 
însămînțarea porumbului 
pe ultimele suprafețe.

UN OM CĂRUIA NU I-E 
FRICĂ DE CRITICA

Mai anul trecut, Dorel 
Nistorescu, președintele 
C.A.P. Rîu Bărbat, ne spu
nea — mai în glumă, mal 
în serios — că e supărat 
pe ziar fiindcă l-a criticat 
o dată, nu mai știe din ce 
pricină. I-a trecut supăra
rea și ne-a spus că unita
tea a cultivat toată supra
fața destinată cartofilor — 
35 ha, lucrare efectuată 
de Vaier Orga — și a se
mănat 10 ha cu rădăcinoa- 
se. Asupra calității celor 
două lucrări ne-am convins 
în cîmp.

TRAIAN BONDOR

Și la

(Continuare in pag. a 3-a]

ln ferma solarii a A.E.S.C.H. Deva se execută lucrările 
de întreținere la cultura de varză timpurie, pe o suprafață 
de 5 hectare.

ja£Otof-i
REALIZATA EXEMM.AR. ZIMZI
Calitatea și linia modernă de 

fabricație — atuurile tricotajelor 
,,de Petroșani"

Am discutat cu ing. Cor
nelia Iloiu, directorul în
treprinderii de tricotaje 
Petroșani, despre realizări
le obținute în primul tri
mestru al anului.

— Cum a mers produc
ția, tovarășă Iloiu 7

— Bine. Pe primele două

pro- 
pro- 

la 
fost

ZILEI DE 1 MAI

CUCDPIA CI CPTDIPÂ SÂ producem cIt mai multă i
ENtnUlA lLlu I nlUA s.o kohomisim pe toate CĂILE !

luni ale anului, planul fi
zic a fost realizat in 
porție de 100 la sută, 
ducția marfă de 109 
sută, iar exportul a
depășit cu 6 000 de ruble. 
Nu la fel au mers lucrurile 
in martie (prima parte a 
lunii) cînd am fost serios 
afectați din cauza aprovi
zionării neritmice cu ma
terii prime în 
sortimentală și 
planificată.

— An de an

structura 
coloristică

„Am făcut din reducerea consumurilor energetice o problemă 
de conștiință muncitorească, revoluționară■ il

• în trimestrul I — 
o producție suplimenta
ră de 5 887 tone cocs 
metalurgic • Consumul 
de energie electrică a 
fost redus cu 0,02 kilo
wați pe tona de cocs • 
„Robinetele" risipei pe 
fluxurile tehnologice au 
fost închise • Se impu
ne în continuare supra
veghere și atenție, răs
pundere maximă pentru 
ca nici un kilowatt să 
nu fie risipit la nici un 
loc de muncă !

a C.S. Hunedoara, face d- 
teva calcule:

— în primul trimestru 
din acest an am avut pla
nificat un consum speci
fic de energie electrică pe 
tona de cocs metalurgic de

de tone pe care le produ
cem — mai bine de un mi
lion în întregul an — cifra 
aceasta mică spune multe 
despre preocuparea oame
nilor noștri, despre răspun
derea lor muncitorească,

mais- 
secre- 
partid

politi- 
tehni- 

în

c. s HUNEDOARA

Inginerul Emanoil Moț, șeful atelierului energetic de la uzina cocsochimică

11,7 kilowați. în condițiile 
îndeplinirii indicatorilor de 
plan, obținerii unei pro
ducții suplimentare de 5 887 
tone cocs de bună calita
te, s-a realizat și o econo
mie la consumul de ener
gie electrică de 0,02 kilo
wați pe tona de cocs. Nu 
este o realizare spectacu
loasă, la prima vedere. Dar 
dacă socotim sutele de mii

despre chibzuință cu care 
gospodăresc fiecare kilo
watt de energie electrică, 

într-adevăr, în cele trei 
secții de bază ale uzinei 
— cocsificare, chimică, re
parații — mina bunului 
gospodar se vede la fie
care pas. Prin ce măsuri 
anume este prevenită ri
sipa de energie electrică 
și se obțin economii con-

tinuă să ne explice 
trul Andrei Petresc, 
tarul comitetului de 
al uzinei.

— Prin măsurile 
co-organizatorice și
co-eeonomice aplicate 
secții și ateliere, la fieca
re loc de muncă, am fă
cut din reducerea consu
murilor energetice o pro
blemă de conștiință mun
citorească, comunistă și pa
triotică. Am început prin 
a asigura funcționarea la 
capacitate a fluxurilor 
noastre tehnologice care 
transportă cărbunele de

GH. I. NEGREA

(Continuare in pag. a 3-a)

a crescut 
contribuția întreprinderii la 
export, s-au încheiat tot 
mai multe contracte cu fir
me străine. în prezent cît 
reprezintă exportul din 
producția totală a unității 
și în ce țări ajung trico
tajele fabricate la Petro
șani 7

— Primele tricotaje la 
export au fost livrate în 
urmă cu cinci ani (o mică 
comandă pentru Polonia), 
întreprinderea era în al 
doilea an de existență. A- 
cum situația este alta. Pe
ste 70 la sută din produc
ție este destinată parte
nerilor de peste hotare. Li
vrăm o gamă largă și di
versă de articole, care sînt 
apreciate în țări ca 
U.R.S.S., Cehoslovacia, Bul
garia, R. D. Germană, 
S.U.A., Canada, R.F.G., 
Finlanda, Kuweit.

— Calitatea și ineditul 
modelelor joacă un rol im-

SUCCESE ALE 
PREPARATORILOR
Alături de 

Văii Jiului, 
mobilizați în 
pentru a extrage cît 
mai mult cărbune, pre
paratorii secției Coroești- 
Vulcan 
I.P.C.V.J.
succese 
dedicate 
Astfel, numai 
trecute din aprilie, prin- 
tr-o preocupare susținu
tă pentru asigurarea u- 
nor condiții optime de 
muncă la majoritatea 
instalațiilor și utilajelor, 
prin folosirea eficientă 
a timpului de lucru 
disponibil, harnicul co
lectiv de preparatori a 
recepționat de la unită
țile miniere o cantita
te de peste 136 000 to
ne cărbune brut, a tre
cut prin procesul spălă
rii 106 000 tone cărbune 
net. și-a depășit sarci
nile de plan la brichete 
cu aproape 1 500 tone, 
iar la mixte cu peste 
9 000 tone.

minerii 
puternic 
abataje

din cadrul 
raportează noi 
in producție, 
zilei de 1 Mai. 

în zilele

LIVIU BRAICA

(Continuare in pag. a 3-a)

IMPORTANTE 
DEPĂȘIRI 
DE PLAN 

Oamenii muncii de la 
întreprinderea de con
fecții Vulcan și-au in
tensificat eforturile în 
producție, reușind să 
obțină frumoase reali
zări. Pe primele trei 
luni și două decade din 
an, sarcinile de plan la 
confecții textile au fost 
depășite cu 18 la sută, 
la producția 
12 la sută, la 
netă cu 8 la 
la export cu

marfă cu 
producția 
sută iar 

7 Ia sută.
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HUMEOORENS

„Carte frumoasă
In urmă cu trei ani, 

semnalam aici apariția u- 
nui memorabil volum, TIMP 
SCUFUNDAT, cuprinzînd o- 
pera în proză a lui Domi
nic Stanca, artistul ații de 
original și atît de atașat 
pînă in clipa prematurului 
său sfirșit de ținutul Hu
nedoarei și Îndeosebi de 
cel al Orăștîei. 
du-mi însemnările CRONI
CA LUI DOMINIC salutam 
atunci - cu o uimire plină 
de irtcintare — pe singurul 
scriitor care a dat o cro
nică fabuloasă a acestui 
colț de țară, o istorie in 
care realul. iși-transcende 
condiția, convertindu-se în
tr-o mitologie de o factu
ră cu totul aparte. Cum zi
ceam insă, TIMP SCUFUN
DAT nu ne oferea decit 
ipostaza de prozator a lui 
Dominic Stanca, lăsir.du-ne 
doar s-o întrezărim pe cea 
de poet. Imaginea plenară 
a acestei pregnante perso
nalități artistice o avem a- 
bia azi, ea fiindu-ne prile
juită de o nouă apariție e- 
ditorială. Este vorba de im
punătorul volum UN CEAS 
DE HiRTIE (Ed. Eminescu), 
care cuprinde, respectînd 
cronologia creației, inte
grala poeziilor lui Dominic

Intitulin-

DRUMUL SOCIALISMULUI N

Viața literar-artistică
• „Lima teatrului politic 

de amatori*4 prilejuiește, în 
numeroase așezăminte de 
cultură, spectacole cu piese 
care răspund cu succes a- 
cestui gen dramatic. La Clu
bul sindicatelor din Simeria 
formația de teatru a așeză
mântului gazdă a susținut 
un reușit spectacol cu piesa 
lui Victor Ion Popa „Eu tac, 
tu taci, ea vorbește".
• La festivalul interjude-

//

Stanca. Apărută tot sub în
grijirea Soranei Coroamă 
Stanca, edific e însoțită de 
un exact aparat de note 
critice, de un tabel bi
bliografic și de o prefață, 
veritabilă exegeză a crea
ției poetului, semnate de 
scriitoarea Doina Uricat'u. 
„Cronica lui Dominic*, a-

^PRIVELIȘTI
ceostă mitologie a unu 
spațiu afectiv foarte con
cret, se întregește ostiei cu 
noi pagini. Ciclului STRA
DA CARE URCĂ LA CER. 
care apăruse și in volumul 
anterior, i se adaugă ac.m 
poemele din RUSTICE, ITI
NERAR DAC'.C, SPAȚII (de
dicat Hunedoarei). NUNȚI
LE DE LA ROMOS, precum 
fi o seamă de poezii inspi
rate din aceeași sursă ob
sesivă și nostalgică. adu
se în alte cicluri ce edi
ției. Dominic Stanca este 
un scriitor pe care nor, hu- 
nedorenii, ni-l putem re
vendica animați de orgoliu 
și afecțiune. El e un poet 
al „Orâștiei ardelene'. .un 
ultim ardelean', cum spu

nea criticul Ion Vartic, dar 
ar li o impietate și o gra
vă eroare a-l considera prin 
aceasta un scriitor „provin- 
cdl‘. Dominic Stanca e u- 
nul dintre marii scriitori și 
unul dintre puținii scriitori- 
st' .'ști ai literaturii acestor 
an:. Abia cunoscind TIMP 
SCUFUNDAT, aba familia- 
r zlndu-ne cu UN CEAS DE 
HiRTIE ne putem da seama 
de complexitatea acestei 
persana "tați artistice fe
cundată de o mare cultu
ră și evoluind cu dezinvol
tură pe întinse spații Trie
rate, de la pastel la ba- 
odă, de la registrul liric, 
nostalgic, la cei grotesc, de 
la notația realistă, la viziu
nea fantastă, fără a lăsa 
sa se întrezărească, decit 
ce! mult in însemnările de 
jurnal, truda migăloasă, 
obst*netă și tenace asupra 
cuvintalur. Ea, această tru
dă, i-a umplut întreaga 
v'ață cu Mringer.'le, indo- 
e' .'e și .zbînz'le ei, confe- 
ri-ndu-i ceea aură de no
blețe care nu le este occe- 
sb:lă decit conștiințelor 
orrisice de elită.

UN CEAS DE HiRTIE de 
Dominic Stanca este un e- 
ve.niment editorial, una din
tre acele sărbători ale spi
rtului ccre-ți evocă spon
tan celebru! vers al fui Ar- 
ghezi: .Carte frumoasă, 
cinste cui te-a scris...'.

RADU CIOBANU
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țean de folclor „Floare de 
pe Bărăgan44, de la Slobozia, 
Hunedoara a fost reprezen
tată de două tinere talentate, 
interprete ale melosului 
popular: Ana Banciu și Au
rica Hotya. Purtătoare de 
valoare a folclorului auten
tic din zona Hunedoarei, 
Ana Banciu a cucerit pre
miul ziarului „Tribuna Ialo- 
miței".
• Brigada artistică — in

concurs. Brigada artistică de 
la întreprinderea chimică O- 
răștie a participat la un con
curs al formațiilor de gen, 
faza pe ramura chimie, or
ganizată la Brașov. Cu un 
program implicat cu răspun
dere și curaj în problema
tica majoră a întreprinderii, 
realizat într-o ținută artis
tică meritorie, brigada de 
la l.C. Orăștie a ocupat lo
cul ni la etapa pe ramura 
chimie.

13.30 H >■ 
13,33 t.a H

tănB 
în ■ 
★ lfl

DOMINIC STANCA :

Oi ăștia
Senină te las precum ești, 
cunună de cer și pămînL 
Iezii te pasc prin livezi, 
mult azur iți spinzură-n vint.
Cer luminos, unduios te adie

- și flutură cald peste-nalte podgorii, 
unde o gaiță hoață pe care o știu din 

pruncie

ascunde struguri in praf sub aripa morii. 
Albă, tăcută te las și inciosă de riuri, 
lume de blinde poveri și de calme 

contururi, 
stăpinite culori de străvechi păpădii.

Numai anii — pești argintii — nu 
se-ntorc 

prin albia serii, uscată acuma, 
in albul zăvoi, unde plopii stingheri 
cu brațe mișcate pe sus caută luna.

(1946)
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MARGINALII LA O EXPOZIȚIE DE PICTURA

Un liric discret al bucuriei vieții ;

AN AM ABIA

In virtutea unor vechi 
tradiții și schimburi cultu- 
ral-artistice intre Deva și 
Guj-Napoca, casa de cul
tură din municipiul reședin
ță de județ găzduiește, în 
această lună, expoziția per
sonală de pictură în ulei 
Carol Nebert, artist plastic 
profesionist, absolvent al 
Institutului de arte plasti
ce „Ion Andreescu" din 
Cluj-Napoca (promoția 
1968), avîndu-i ca profe
sori pe maeștrii Aurel Ciupe 
și Petre Abrudan.

Personala de pictură Ca
rol Nebert, alcătuită din 
25 de lucrări, este rodul ul
timilor 5 ani de creație și 
eloborare în atelier și are 
colitatea de a etala poten- 
țele artistice, personalitatea 
pictorului dujan. Este vizi
bilă pasiunea artistului pen
tru natura statică. Acest 
gen corespunde nevoii de 
o compune, de a crea o 
stare de lucruri și armonii

cromatice surde în griuri 
colorate, ocruri, brunuri. 
Cu alburi grizate delimitea
ză conturele obiectelor, se
lecționate cu grijă din ba
nalul cotidian pentru formă 
și culoare, sau adună com
poziția. Dintre naturile sta
tice se remarcă lucrările 
„Scaieți1*, „Natură statică 
cu pești", „Natură statică 
cu carte". Bine reprezentat 
în personală este și genul 
portret, asupra căruia ar
tistul se implică CU profun
dă afecțiune, evidentă în 
special în portretul mamei 
și în portretul de fetiță 
„Anamaria".

Cu știință a compoziției, 
cu planuri mari de culoare 
suculentă, pictorul creează, 
așa cum și-a propus de 
altfel, atmosfera și măreția

acestui sentiment uman u- 
nic - maternitatea, în lu
crările „Maternitate 1" și 
„Maternitate II". Mai puțin 
prezent numeric în expozi
ție, peisajul are un punct 
de referință în lucrarea 
„Monument istoric iarna", 
ce vădește aceeași înțele
gere a materialității cît și 
a tratării plastice întîlnită 
în naturile statice.

Carol Nebert este un ar
tist format, un liric discret 
al bucuriei vieții și poeziei 
lucrurilor simple, cît și al 
armoniilor grave supuse ri
gorii geometrice.

Expoziția rămîne deschi
să pînă la sfîrșitul acestei 
luni și prilejuiește amato
rului de pictură clipe de 
îneîntare estetică.

ION CÂRJOI
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t SIMONE BERTEAUT

• Edith| „Povestirea" Simonei• Berteaut ne înfățișează,I cu mijloacele artei au-e tentice, incredibila viață■ a unei .mari cântărețefranceze care, după propria-! afirmație, a „trăit ’ cit două vieți".Cunoscînd-o ca nimeni altul, 6ora ei reînvie pal-• pitanta, intensa, pateticaI existență a celebrei Piaf,• plămădită, parcă, din lumini și umbre din 'care,• însă, triumfă credința
I neistovită în dragoste,• muncă asiduă și neîntre-« rupta, marea ci iubire| pentru meserie.• Autoarea, ‘martoră ocu-I Iară timp dfe treizeci de• ani a ‘zbuciumatei exîs-
I tențe, realizează o exce-a lentă biografie a artistei,. relevînd și aportul acesteia la afirmarea altor• stele ale Franței: Yves' Montand, Charles AZna-• vour, Moustaki sau TheoI Sarapo.• „Această femeie miti-I tică și firavă, care și-a• Strigat iubirile în auzul| lumii" impresionează prin• încăpățînarea cu care lu-* beșfe viața, prin veridi-

Pîafcitatea cu care știe s-o convertească în cîntee, fie pe stradă („Sintem fete hoinare, pe stradă..."), Ce pe marile scene ale lumii, unde a repurtat remarcabile succese. Piaf a fost, în același tiznp, un model de patriot, cîntind înfășurată în drapelul Franței, cîntînd soldaților din lagărele de concentrare, fotografiindu-se cu prizonierii, sfidînd pe nemți.Scrisă intr-un stil realist, cartea impresionează și prin notații aproape incredibile: „Din 1951 și pînă în 1963, Edith Piaf a avut patru accidente de automobil, o încercare de sinucidere, patru tratamente de dezintoxicare, O cură de somnoterapie, trei come hepatice, o criză de nebunie, două crize de delirium... șapte operații, două bronho-pneu- monii și un edem pulmonar".Și totuși, pentru sora ei, ,,Edith nu este moartă, a plecat într-un turneu..." fără întoarcere...
Prof. MARIA TOMA

Microstagiune muzicală camerală la Hunedoara

Concerte lecțiiPornind de la o ini- patru ani s-a organizat țiativă lăudabilă, acum în municipiul Hunedoara

prima ediție a festivalului de muzică de cameră: .Toamna muzicală hunedoreană". De la o e- diție la alta, festivalul a luat amploare, crescînd in calitate și întrunind u- nanime aprecieri, atît din partea publicului, a specialiștilor. cit și a oaspeților — formații consacrate ale genului din Constanța, Arad, Cluj-Napoca etc. Tncununînd succesele edițiilor precedente, s-a concretizat o nouă formă de atragere și permanentizare a modelării

C. Dimitrescu, A. Alexan- drescu, I. S. Baeh, A. Co-, relli, Â. Vivaldi. Remarcabilă este contribuția profesorilor de muzică ai școlii generale nr. 4, cil clase de muzică, în special a celor ce activează, cu entuziasm, în orchestra de cameră „Corvinia- na“. Credem că este cert rolul educativ al muzicii asupra numeroșilor copii hunedoreni, iar organizarea și permanentizarea a- cestor acțiuni educativ- artistice aici, în puternicul centru industrial hu-

țeaseă prin mijloace contrare normelor eticii și echității socialiste, legilor statului.Pasionat comediograf, regizorul Geo Saizeseu dovedește înalta-1 profe- sionalitate în transpunerea prețioasei — prin raritate, îndrăzneală, complexitate — satire scrise de Titus Popovîci.„Filmul" acțiunii este simplu. Victor Mirea, „un tînăr în geacă de piele" (interpretat cu har de E- mil Hossu),reporter Ia un ziar central. descoperă într-una din călătoriile
nedorean, este un gest încărcat de semnificații. Formarea și cizelarea gus. tului artistic, a receptivității elevate mai cu seamă în rîndul tinerilor,' față de muzica preclasică, prefigurează garanția

recepțivității publice pentru acest gen muziealr organizarea unei micro- stagiuni camerale, conți- nînd o serie de patru concerte-lecții. Organizatorul este Casa municipală de cultură Hunedoara, în colaborare cu unui public hunedorean sindicatul lucrătorilor din învățămînt. Repertorial, microstagiunea conține lucrări de referință din creația compozitorilor, din care amintim ' piese de
avizat, abonații acestei microstagiuni fiind,, de fapt, nucleele formative ale sale.

MIRCEA GOIAN

„SecretulNoua comedie cinematografică românească prilejuiește întîlnirea a doi reputați cineaști cu „vechi state de serviciu" i scenaristul Titus Popovîci și regizorul Geo Saizeseu.

lui Bachus"Rezultatul colaborării: o reușită comedie, de actualitate, care-și propune să satirizeze — demascîn- du-le — apucăturile unora dornici să se îmbogă-

sale de documentare niște nereguli într-o întreprindere de stat. Tinărul pornește într-o anchetă „pe cont prppri u“, urmărind demascarea unei bande de iliciți; din aproape în aproape, dă de urma u- nor abuzuri și infracțiuni incredibile (abia în final ni se dezvăluie că eroul a fost permanent „secondat" de miliția economică). în centrul adunăturii de traficanți, paraziți sociali și parveniți aduse pe ecran în „Secretul lui Bachus", se află numitul Puiu Bumbescu, zis „Bachus" — responsabilul u- nei unități de desfacere a vinului (interpret — Ștefan Mihăilescu-Brăi- la). Actorul — fiind la primul său rol cu adevărat principal în film — realizează o compoziție „de zile mari", etalind o inepuizabilă gamă de mijloace interpretative.

S-au încredințat partituri de mai inăre sau mai mică întindere, starurilor comice, precum Deni Radulescu (inspectorul financiar Sterea — fals principial, în fond un funcționar corupt), Gheor- ghe Dinieă (Cercel, directorul lipsit de scrupule al I.A.S.-ului), Sebastian Papaiăni (Stevie, șofer al cărui vis este să agonisească „un metru cub de sute"), Octavian Cotescu, Jean Constantin. Ileana Stana Ionescu, Horațiu Mălăele etc.Ca orice comedie care șe respectă, prezenta creație cinematografică impune ironia spirituală, inventivitatea în fabulație, verbul sclipitor, toate așezate. pe o structură dramatică bine articulată.Alături de coerența și soliditatea edificiului dramaturgie și regizoral, de vigoarea interpretărilor actoricești, se cuvine subliniat tonul de seriozitate pe care, paradoxal, această comedie îl are. Textul ei corosiv satiric nu se poate să nu îndemne la meditație și să nu trimită, dincolo de situațiile hazlii ale tramei, spre miezul unui subiect de mare gravitate în e- sența sa. Filmul prilejuiește un spectacol de cea mai bună calitate, care transmite prin mijloacele comediei un convingător mesaj educativ.
VERONICA PALADE
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J
O lecție deschisă, vibrantă, 

înalt patriotism namică a poporului pentru cucerirea obiectivelor fixate. „Ne-am integrat deplin în viața de organizație, în activitatea de producție, arăta în cuvîn- tul său comunista Gabriela Sîngeorzan, de la I. M. Orăștie. Știm că trebuie să fim permanent harnici, să ne situăm în frunte prin rezultatele obținute, să demonstrăm prin tot ce facem acel adevăr care a dus la creșterea forței și prestigiului partidului nostru, anume că membrii de partid au in-

deJoi, 19 aprilie, a avut e la Orăștie o întîlnife rbătorească a membrilor roului Comitetului oră- nesc de partid cu tinerii re au primit înalta cătate de comuniști în pe- oada ce a urmat Con- -esului al Xll-lea al .C.R., moment de pornire ectaculoasă într-o etapă lină de împliniri pentru tregul nostru popor. Și-au dat întîlnire, în umoasa sală de festivități orașului, peste 300 de neri comuniști din toa- șectoarele de activitate, u precădere din marile treprinderi economice — ecanică, „Vidra", Chimi- ■ exploatarea lemnului unități ale căror co- ctive de muncă și-au urat un puternic presti- iu. Alături de tinerii co- uniști, au fost prezenți a în'tîlnire vechi membri i partidului, oameni cu o ogată experiență de via- ă, secretari ai comitetelor e partid și organizațiilor e bază, conducători nități și procese de ucție.întîtairea a debutat nscrierea spontană uvînt a tinerilor membri e partid. Au vorbit mulți. in frazele lor alerte, ti- îerești, s-a desprins ca o inie dominantă, de miez, aturitatea lor de gîndi- e, hotărîrea puternică de înscrie neabătut vi- oarea trupului și prospe- nea minții în slujba edi- ării noii societăți. Cuvintele alese, de adîncă prețuire a politicii partidului, a muncii neobosite desfășurate în fruntea națiunii noastre de cel mai iubit fiu al poporului, tovarășul Nicolae Ccaușescu, au demonstrat forță de gîn- dire a tinerilor comuniști, atașamentul deplin și parti- cipBTea directă, în primele rînduri, la activitatea di-

întîlnirea tinerilor 
comuniști din 

Orăștie

se ale tinerilor comuniști prezenți la întîlnire erau foarte multe cunoscute nouă, cronicari cotidieni ai împlinirilor socialiste. Cu puțin timp în urmă îl văzusem pe rectificatorul Marin Popescu la locul său de muncă, în secția sculărie a I. M. Orăștie. A fost primit ta rtadurile partidului la 18 decembrie 1981. în perioada ce a urmat tînărul muncitor a pătruns și mai mult în tainele meseriei, a devenit un adevărat specialist. Este acum șef de echipă și împreună cu cei 16 ortaci ai săi realizează20—30 reperetehnicitate. Și lucru... Printre zilnic cîte de înaltă încă un corpurile mașinilor care mușcau din metale,

de pro-prin la

trat întotdeauna primii în viitoarea celor mai complexe sarcini, și-au asumat cele mai grele răspunderi, au rezolvat probleme vitale ale dezvoltării".Sint momente ale vieții pe care retrospecțiunea le. încarcă de satisfacții și bucurii. Faptul de a scruta în urmă bucata de drum parcursă, de a releva fapte definitorii din realizările obținute la locul de muncă, precum și din creșterea proprie ca OM, stat elemente capabile să se constituie într-o adevărată lecție de educație politică. Un astfel de moment ni l-a oferit, în cu- vîntul său, tînăra comunistă Aurelia Basarabă, de la I. C. Orăștie. Gazeta de perete a organizației de bază din care face parte a ocupat primul loc la faza pe oraș a concursului, două formații . artistice ale aceluiași micro colectiv s-ausituat pe locul trei în fa- ; mura chimie, iar — nu în ultimul rînd ! — realizările obținute în producție stat revelatoare.între chipurile luminoa-

ne-a arătat capătul celălalt„Acolo lucrează,în. al haleiun om: pe o mașină de plan și caneluri, Emilian Voica. Este rectificator ca și mine, buri meseriaș. Mă ocup de pregătirea lui pentru a fi primit în partid".Pe tinerele comuniste Aurica Moruțan și Veronica Rad le știam, de asemenea, de la locul de muncă, din întreprinderea „Vidra". „De la primirea ta partid am crescut ca oameni!“ ne mărturiseau ele cu mîndrie. Aceleași sentimente de împlinire au fost exprimate și de comunista Veronica Telișca de la U.F.E.T. Orăștie: „Lucrăm, în special, produse pentru export și sîn- tem fericiți cînd ne încadrăm în parametrii calitativi prevăzuți, ctad ne realizăm sarcinile. Simțim aceasta ca pe o victorie• personală!“.Festivitatea s-a încheiat eu un frumos recital de poezie patriotică, cu evoluția artiștilor amatori.

rectificat, tânărul

MARIN NEGOIJA »

Calitatea și linia modernă de fabricație
(Urmare din pag. 1)portant în desfacerea producției. Ce preocupări și rezultate sint în aceste direcții ?— Pe piața internă, ca pe cea externă este o rigă concurență la tricotaje.Rezistă numai produsele competitive. Iar competitivitate înseamnă în primul' rînd calitate, a- poi toate celelalte elemente care țin de ’ ultimele noutăți în modă. Cum ne prezentăm ? Bine. Spre e- xernplu, în cursul anului trecut indicatorul de calitate a fost depășit cu pa- tan puncte, în 1984, res- lWetiv:pe primul trimestru, am avut planificat 98 la sută și am realizat 98,2 la sută. Â crescut exigența co-

misiilor de recepție a materiei prime și a produselor pentru export, s-a întărit controlul de calitate pe faze de execuție, se verifică cu toată răspunderea produsele neterminate pe flux, evitîndu-se fabricarea unor articole eu de-. fecte. Colecțiile noastre de modele din acest an stat bogate. Astfel. la contractările pentru semestrul întîi am prezentat 134 modele, din care au fost contractate mestrul modele, țări. Decreate în întreprindere 196 de modele noi, în concordanță cu linia modei, reușind să ne acoperim integral fondul de marfă la intern.

99, iar pentru seal doilea 150 de eu 73 de contrac- asemenea, au fost

Insămințarea porumbului
(Urmare din pag. 1) Filhnon Bîlc, Petru -și -loan Chirian ia — Cum stați cu porumbul ?— Am pregătit toată suprafața și tasămînțăm circa 12—14 ha pe zi. Sperăm că în cîteva zile să încheiem lucrarea.— Muncesc de 20 de ani în sectorul mecanizării a- griculturii — intervine ta discuție Ioan Crișan, șeful formației de mecanizare — și în tot acest timp am efectuat numai lucrări de bună calitate. Astfel de lucrări facem și în această primăvară.— Ce muncesc astăzi mecanizatorii ?— Sînt toți la pregătirea terenului și semănat porumb. Vaier Orga, Ro- |kmuius Turcu și loan Ba- plosin lucrează la Rîu Bărbat, iar Adam Bodescu,

Brîndă C.A.P.Șerel; ‘ *— Campania ar merge mai bine ? — trebăm pe primar.— Ar putea, mai sub raportul ritmului zilnic de muncă. Vom insista pentru recuperarea, pî- nă duminică, a rămtaerii în urmă față de celelalte zone ale județului și încadrarea campaniei ta epoca optimă, ta acest sens vom pune accent pe utilizarea deplină a capacității tractoarelor și mașinilor agricole, folosirea fiecărei ore bune de lucru, efectuarea unor lucrări de cea mai bună calitate. în aceste zile se seamănă eu porumb ultimele suprafețe și ne străduim să încheiem lucrarea cit mai repede.

putea îl în-ales

Să apărăm cu fermitate avutul 
obștesc, să combatem orice atentat 

la integritatea producției agricole!
Pâmintul — principalul 

mijloc de producție in agri
cultură — este un bun de 
preț al întregii noastre na
țiuni. El este destinat să 
producă cit mai mult pen
tru a asigura sporirea con
tinuă a nivelului de trai al 
intregului nostru popor, a- 
provizionarea populației și 
necesarul de materii prime 
pentru continua dezvolta
re economico-socială a pa
triei.

Tocmai de aceea, statul 
nostru a creat un larg sis
tem de acte normative me
nit a asigura punerea de
plină in valoare a pămin- 
tului, sporirea producției 
agricole și, in același timp, 
combaterea pierderilor de 
orice natură din recoltă. 
Publicăm extrase din acte
le normative 
feritoare la

in vigoare re- 
protecția pă-

mintului și a roadelor a- 
cestuia, parte integrantă a 
avuției naționale.

Consiliile populare, con
ducerile unităților agricole, 
organele de ordine, toți ce
tățenii au datoria să ve
gheze cu strictețe la păs
trarea avutului obștesc, ta 
apărarea recoltei acestui 
an, să împiedice cu fermi
tate orice sustrageri din 
producția agricolă.

ARTICO-LEGEA NR. 59/1974, 
LUL 13 : „Deținătorii de terenuri a- 
gricole sint obligați să lucreze și să 
cultive întreaga suprafață de teren 
pe care o dețin, cu respectarea re
gulilor agrotehnice, să ia măsurile 
necesare de amenajare a terenurilor 
prin lucrări de îmbunătățiri funciare, 
de amendare și de fertilizare, pre
cum și să efectueze lucrări de preve
nire și combatere a oricăror alți fac
tori defavorabili producției agricole**.

LEGEA 
LUL 69 : 
gricole, distrugerea sau degradarea 
lucrărilor de îmbunătățiri funciare, a 
culturilor, a viilor, livezilor, pășu
nilor și fînețelor, a bornelor și sem
nelor topografice sau geodezice, ori 
împiedicarea luării măsurilor de con
servare sau de salvare a unor astfel 
de bunuri, precum și înlăturarea a- 
cestor măsuri, constituie infracțiuni 
și se pedepsesc potrivit art. 217, 218 
și 231 din Codul penal, după caz**.

S-au constatat în ultima vreme în județul 
nostru cazuri de sustrageri din recoltă sau din 
averea obștească a cooperativelor agricole să- 
vîrșite cu autoturisme proprietate personală, 
căruțe particulare etc. Potrivit prevederilor le
gale, aceste mijloace de transport vor fi con
fiscate. în această privință CODUL PENAL 
PRECIZEAZĂ, LA ART. 18 :

„S1NT SUPUSE CONFISCĂRII SPECIALE 
BUNURILE CARE AU SERVIT SAU AU FOST 
DESTINATE SA SERVEASCĂ LA SĂVÎRȘI- 
REA UNOR INFRACȚIUNI *.

PRACTICA 
INADMISIBILA

NR. 59/1974, ARTICO- 
„Degradarea tefenurilor a-

CODUL PENAL, 
ARTICOLUL 231 : 
„Distrugerea șăvirși- 
ta m paguba avutului 
obștesc se pedepseș
te cu închisoare de 
la 3 luni la 3 ani**.

— Deci, oferiți beneficiarilor o gamă’ largă și diversă de modele. Totuși, ce tricotaje vom purta în acest an ?Am lansat în fabricație o sortimentație variată de tricotaje realizate din fire în amestec p.n.a. cu poliester, bucle cu vîscoză, tricot în amestec cu țesături — catifea tercot ș.a., respectînd cerințele modei anului 1984. Prin urmare, oferim tricotaje moderne, care, credem, vor satisface pretențiile tot mai ridicate ale clieniilor noștri.
- • — • — • —

H

La o oră tirzie drn noap- 
tea de 6 spre 7 aprilie a.c., 
la un control efectuat pe 
traseu a fost depistat auto
turismul 2 HD 4359, in care 
se aflau maistrul Lazăr la
sers, împreună cu electri- 
crertri Dumitru Fotache fi 
loan Rodeo, toți încadrați 
fa Preparația cărbunelui Co- 
roeșt', transpartrnd 80 kg 
grhi, 10 litri țuică, un miel 
sacrificat ți un sac cu sfe
clă furajeră. Cei in cauză 
av au putut prezenta acte 
legale de proveniență o pro
duselor respective. Din pri
mele verificări a rezultat că 
aceste produse provin de la 
CAP. Șe-el, in contul unor

lucrări efectuate ta coope
rativa agricolă. Firește, do
sarul penal întocmit celor 
în cauză va elucida împre
jurările în care s-au comis 
asemenea practici ilegale ce 
lezează integritatea avuției 
obștești, nimănui nefiindu-i 
îngăduit să știrbească ave
rea agonisită prin munca 
cinstită a cooperatorilor 
mecanizatorilor.

Romos, face notă discordan
tă față de ceilalți cetățeni 
din localitate. Deși dispune 
de trei hectare și jurnătate 
de pămînt, Adam V. nu nu
mai că se uită strimb ■ te a- 

înce- 
•niegrl-

verea obștii,- ci a 
put să atenteze la 
tatea ei.

Vacile, caii și oile 
fast adeseori găsite

fi

,CE-I AL MEU, E AL MEU 
CE I AL VOSTRU-I 

TOT AL MEU

»»'

Adam Va silea, țăran 
gospodărie individuală

cu 
din

lui au 
înfrup- 

tindu-se din iarba și furajele 
cooperativei agricole, ba 
chiar și din culturile unită
ții, Nu cu multă vreme in 
urmă, oile țăranului cu gos
podărie individuală și con
cepții individualiste au lost 
găsite în baza furajeră a fer
mei zootehnice. Asemenea 
lapte nu pot rămine nepe
depsite.

Am făcut din reducerea consumurilor energetice o problemă 
de conștiință muncitorească, revoluționară

4

(Urmare din pag. 1)la depozit la bateriile de cocsificare, evitarea oricărui mers ta gol al acestor fluxuri. Să facem o socoteală: ta uzină stat 55 de benă transportoare care aduc cărbunele la pregătirea șarjelor și asigură c- vaeuarea produsului finit — cocsul. Toate stat acționate de motoare electrice mari consumatoare de e- nergie. Deci, mersul lor în gol ar însemna risipă. Sint apoi 9 concasoare care a- sigură măcinarea cărbunelui, acționate de motoare de 380 KW. Și aici am reușit o asemenea organizare a procesului de producție care elimină orice funcționare ta gol. Cu sprijinul conducerii uzinei și al secțiilor s-au stabilit răspunderi directe pe maiștri, șefi de schimb și formații de lucru, aleși dintre cei mai

buni comuniști și s-a trecut la -o reraționalizare a consumurilor energetice, atîî tehnologice cit și netei Biologice.— Trebuie spus — preia ideea maistrul Constantin Bîldea. că la noi opririle periodice planificate, reviziile stat prilejuri optime de a verifica și a pune la punct toate- utilajele, agregatele, instalațiile, pentru a garanta funcționalitatea lor și din punct de vedere al reducerii consumului de energie electrică. De fapt, în primul trimestru, întreținerile și reviziile curente s-au făcut ta perioade ctad fluxurile tehnologice staționau. De asemenea, în orele de vîrf de sarcină ale sistemului energetic național, concasoarele •— marile noastre consumatoare — au fost oprite, fără a afecta buna desfășurare a procesului de producție.

— în adunările' genera- le.de partid, la învățămîri- tui politico-ideologic, în adunările grupelor sindicale și ale tineretului, precum și zilnic, la momentele N.Ț.S., problemele reducerii consumurilor energetice, prevenirii oricăror forme de risipă sjnt dezbătute la concret, pe locuri de muncă și formații, — completa maistrul Ghcor- ghe Grozăvescu, secretar adjunct al comitetului de partid. Și nu putem afirma că am făcut totul. Fenomene de risipă se mai ivesc, mai cu seamă la sectorul baterii de cocsificare, la aprinderea și stingerea iluminatului pe fluxurile tehnologice, în alte cî- teva puncte. în această privință și comisiile energetice constituite la nivelul secțiilor, atelierelor și uzinei vor trebui să fie

mai active, să acționeze mai prompt, să asigure aplicarea măsurilor stabilite. Răspunderi deosebite revin electricienilor de pe schimburile de lucru care trebuie să supravegheze ca nici o mașină, nici un b'e energiasă nu risipească electrică.Există la uzina chimică preocupări complexe, permanente vederea reducerii consumului de energie electrică pe tona de produs finit. Și; asemenea reduceri se obțin, în condițiile realizări» și depășirii ritmice a planului de producție și angajamentelor mobilizatoare pe care cocsarii și le-au asumat în întrecerea socialistă în acest an, cînd vom sărbători patru decenii de la eliberarea patriei, Con - greșul al XIII-lea al partidului și un secol de siderurgie la Hunedoara.

cocso- majore, în

le.de
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Ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

(Urmare din pag. 1)

prietenie efectuată în România, în 
perioada 6—9 aprilie de tovarășul 
Jose Eduardo dos Santos, președin
tele M.I’.LA. — Partidul Muncii, 
președintele Republicii Populare 
Angola.

comitetul Politic Executiv a apro
ba. rezultatele dialogului la nivel 
înalt româno-angolez, apreciind ci 
el deschide noi perspective dezvol
tării relațiilor dintre țările noastre, 
în interesul ambelor popoare, al 
cauzei păcii și colaborării interna
ționale. Aprobind in unanimitate 
înțelegerile convenite în timpul vizi
tei, Comitetul Politic Executiv a

stabilit măsuri pentru transpunerea 
lor în viață.

In cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceausescu a informat, de 
asemenea, despre vizita de priete
nie pe care a făcut-o, împreună cu 
tovarășa Elena Ceausescu, in zilele 
de 12—13 aprilie, in Republica So
cialistă Federativă Iugoslavia, Ia 
invitația Prezidiului Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia și a 
Prezidiului Comitetului Central al 
U«ionii Comuniștilor din Iugosla
via.

Comitetul Politie Executiv a dat 
o deosebită apreciere rezultatelor 
vizitei, care a marcat un nou și im
portant moment ia evoluția ascen

dentă și rodnică a relațiilor dintre 
România și Iugoslavia, dintre Parti
dul Comunist Român și Uniunea 
Comuniștilor din Iugoslavia.

Aprobind, în unanimitate, rezul
tatele vizitei, Comitetul Politic Exe
cutiv a stabilit măsuri pentru înfăp
tuirea, in cele mai bune condiții, 
a înțelegerilor convenite privind dez
voltarea multilaterală a relațiilor 
tradiționale româno-iugoslave, a 
colaborării dintre țările, partidele 
și popoarele noastre, vecine și 
prietene.

Comitetul Politic Executiv a so
luționat, de asemenea, probleme 
curente ale activității de partid și 
de stat

Ședința Comitetului miniștrilor de externe 
ai statelor participante la Tratatul 

de la VarșoviaBUDAPESTA 20 (Ager- pres). — La 20 aprilie s-au încheiat la Budapesta lucrările ședinței Comitetu
lui miniștrilor afacerilor externe ai statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia.

în cadrul ședinței, care s-a desfășurat totr-o at

mosferă de înțelegere reciprocă tovărășească, au fost examinate probleme legate de situația din Europa în contextul mai larg al situației internaționale generale.A fost adoptat un comunicat comun care se dă publicității.
Ruf”!!"*®*'* dezvoltării economice a U.R S.S. 

in primul trimestru al acestui anMOSCOVA 20 (Ager- pres). — După cum transmite agenția TASS, Consiliul de Miniștri al U.RJSJS. a examinat rezultatele dezvoltării economice a Uniunii Sovietice și îndeplinirii bugetului de stat pe primul trimestru al anului 1984. S-a subliniat că în această perioadă, față de primele trei luni ale anului trecut, producția industrială a crescut cu 4,9 la sută comparativ cu 3,8 la sută cît prevedea planul. Productivitatea muncii în industrie a sporit cu 4,6 la sută. Pe seama creșterii productivității muncii s-a realizat 96 la sută din sporul producției industriale.

Consiliul de Miniștri a constatat, totodată, că în- tr-o serie de ramuri ale economiei naționale și ale industriei activitatea nu s-a desfășurat la nivelul cuvenit. Nu au fost îndeplinite planul și sarcinile suplimentare la o serie de alte produse.In agricultură, în numeroase regiuni se desfășoară în ritm susținut lucrările agricole de primăvară, în comparație cu primul trimestru al anului trecut, au crescut achizițiile la o serie de produse.Consiliul de Miniștri a stabilit, de asemenea, măsuri în vederea accelerării trecerii agriculturii la o dezvoltare intensivă.
Am văzut un film — „The Day After". I se mai spune și „Sfîrșitul Înmii", deși specialiștii în— hai să-i spunem astfel —- „știința" războiului modern consideră modul în care a fost redat, în film, bombardamentul nuclear „un joc nevinovat de copii". Față — evident I — de ceea ce știu ei că poate aduce un război nuclear adevărat. Dar e de ajuns și ceea ce arată filmul amintit! Iar milioane și milioane de oameni din întreaga lume consideră că vizionarea lui „le-a încărcat bateriile minții" cu conștiința că un război nuclear — fie el „local", „limitat", „mic" sau „generalizat" — nu trebuie să aibă loc. Iar cei dinții chemați să lupte împotriva lui sîn- tem noi, locuitorii planetei Pămînt. Și, chiar dacă ne-am uita doar la veștile din ultimele zile, vedem cum frontul larg al luptătorilor pentru pace— în Europa. America, în alte zone ale lumii — crește zi de zi, nu doar

■ PARIS. - Adunarea 
Națională Franceză a a- 
probat declarația de politi
că generală a guvernului 
cu 329 voturi pentru, 156 
impotrivă ți o abținere, 
transmit agențiile France 
Presse și Reuter. Acest 
rezultat, arată agențiile, e- 
chivalează cu un vot de 
încredere acordat cabine
tului Mauroy.

in numele grupului par
lamentar comunist, Guy 
Hermier a anunțat decizia 
P.C.F. de a sprijini, în 
continuare, guvernul, reîn- 
n-oind propunerea privind 
„un dialog constructiv" 
între partenerii de coaliție.

■ DAMASC. - Pre
ședintele Siriei, Hafez Al 
Assad ți țeful statului liba
nez, Amin Gemayel, au 
convenit, in cursul convor
birilor avute la Damasc, 
asupra „unei serii de 
principii menite să pună 
capăt luptelor din Liban", 
a anunțat agenția siriană 
de presă SANA, citată de 
agenția Associated Press. 
Cei doi președinți au fost 
de acord asupra necesită
ții grăbirii procesului de 
formare a unui guvern li
banez de uniune națio
nală, capabil să pună 
capăt conflictului din Li
ban, a declarat potrivit 
agenției France Presse, un

purtător de cuvînt oficial 
sirian.

■ ROMA - La Roma 
au luat sfirșit lucrările 
congresului internațional 
„împotriva ezterminării prin 
foamete".

In cuvintul său, p'eședi.n- 
teie Cambiei, Dawda 
Kainaba Jawara, a subli
niat că este nevoie de o 
nouă ordine economică 
mondială pentru rezolva
rea problemei alimentare 
în țările în aurs de dez
voltare.

0 BONN. - In R.F. Ger
mania au început tradi
ționalele marșuri de primă
vară pentru pace, transmi
te agenția UPI. Se pre
vede ca în cadrul manlfes- 
târulor să aibă loc sute 
de demonstrații împotriva 
cursei înarmărilor, în pri
mul rînd nucleare, pentru 
pace și înțelegere între 
popoare. După cum a 
anunțai Comitetul național 
de coordonare, la acțiu
nile antirăzboinice vor par
ticipa aproape un million 
de persoane.

■ NAȚIUNILE UNITE. - 
Consiliul de Securitate al 
Națiunilor Unite □ adoptat 
o rezoluție care aprobă 
prelungirea cu încă șase 
luni a mandatului Forței 
interimare a O.N.U. din 
sudul Libanului (U.N.I.F.I.L). 
Această forță cuprinde 
5 700 de militari provenind 
din zece țări și o fost 
creată în 1978.
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DIN TARILE SOCIALISTE
0 MOSCOVA. - Intru- 

cît în unele sectoare de 
cale ferată sporirea numă
rului de trenuri este prac
tic imposibilă din cauza 
distanțelor mici dintre aces
tea, feroviarii care deser
vesc linia ce asigură trans
portul cărbunelui din carie
rele de la Ekibastuz au 
inițiat organizarea unor 
trenuri super grele, care să 
poată mări capacitatea de 
transport a traseului res
pectiv. In acest fel, la Eki- 
bastuz a fost format un 
tren cu lungimea de 4,5 
km, remorcai de trei loco- 
motive, care a transportat 
o cantitate de 29 000 tone 
de cărbune.

Numai în primul trimes
tru d acestui an, prin spo
rirea greutății trenurilor de 
marfă in cadru! secțiunii 
Pavlodar a căii ferate spre 
Ekibastuz s-au transportat, 
suplimentar, peste 3,5 mi
lioane tone de mărfuri di
ferite. Pentru a se obține 
o asemenea performanță 
cu trenuri de mărime obiș
nuită ar fi fost necesar un 
plus de 500 de locomo
tive electrice și s-ar fi con
sumat, suplimentar, o can
titate de 5 milioane kWh 
de energie electrică.

0 BELGRAD. - In lo
calitatea Irig, din Iugo
slavia, urmează să fie în
cheiate, în curînd, lucră
rile de construire a unei

fabrici de prelucrare a 
fructelor cu o capacitate de 
30 000 tone anual. In 1984, 
unitatea urmează să-și ofe
re spre vin zare peste 19 000 
tone produse.

In prezent, fabricile de 
prelucrare a trudelor și le- 
gumelor din țară au o ca
pacitate anuală totală de 
945 000 tone, arată agenția 
Taniug.

0 PHENIAN. - in R.P.D, 
Coreeană continuă acțiu- 
nea de dezvoltare a proce
sului de învățămint. Cu o 
populație, înainte de elibe
rare, în proporție de 80 Ia 
sută analfabetă, R.P.D. Co
reeană dispune astăzi de 
un sistem educațional în 
cadru! căruia este genera
lizat Învățământul de 11 ani.

In prezent sint cuprinși 
in sistemul de învățămint 
gratuit 5 milioane de elevi 
și studenți, care studiază în 
peste 10 000 de școli de 
toate gradele. Totodată, 
s-au creat condiții de des
fășurare a procesului edu
cațional în bune condiții și 
s-au pus la dispoziția ele
vilor și studenților școli și 
internate dotate cu labo
ratoare și săli de cursuri 
moderne. Amil trecut au 
fost terminate lucrările de 
construcție la trei institute 
de învățămint superior, dîs- 
punînd de instalații mo
derne necesare desfășură
rii activității studenților.

Sf îrș itu I lumilor" ?...numeric, ci și calitativ! la el iau parte oameni de cele mai diverse credințe politice sau religioase, muncitori și intelectuali, foști generali și oameni politici. împotriva nebuniei nucleare se ridică foști miniștri ai apărării, clerici, femei, oameni de afaceri.Și totușf...Și totuși — iată — glasul metalic al zeului Marte în platoșă antiatomi- că se mai face auzit: ca și cum n-ar fi de ajuns aberantul arsenal nuclear de pe Pămînt, cea mai sofisticată dintre armele morții va fi transportată în — și folosită din — Cosmos. „Președintele Reagan — scrie France Presse — a făcut un nou pas spre militarizarea spațiului cosmic..." Proiectul lui privește realizarea unui sistem de apărare antirachetă, „pe baza tehnologiilor revoluționare (laser, fascicule cu particule) care, după părerea sa, ar putea să pună S.U-A. la adăpost

de orice atac nuclear™".Mai mult, la începutul lunii, în Turcia, în localitatea balneară medite- raneeană Cesme, s-a întocmit grupul de planificare nucleară NA..T.O., iar ordinea sa de zi a fost simptomatică: problema rachetelor „Cruise", problema „războiului stelelor" ...Deci „războiul stelelor" coboară — sau urcă, cum doriți I — de pe ecran în viața de zi cu zi I Pentru că logica — și istoria învederează aceasta ! — cere ca și „partea adversă" să-și pregătească arme pe potrivă ! 1...Am văzut un film: „The Day After". I se mai spune și „Sfîrșitul lumii" s acolo se operează cu bombe și super-rachete nucleare pe Pămînt. Oare, după mutarea teatrului operațional nuclear „în spațiul cosmic, sîntem în- drltuiți'să vorbim despre „sfîrșitul lumilor" ? Nimic mai aberant: noi, oamenii — oameni de pretutindeni, indiferent de culoarea pielii sau politi

că, tineri și vîrstnici — vom înfrunta mina de rătăciți care visează la sfîrșitul planetei și, iată, La sfirșitul lumilor. Noi, oamenii, vom ști să învingem. Trebuie. E în legea firii I Și că este astfel, ne arată uriașul cortegiu al milioanelor și milioanelor de luptători împotriva războiului, împotriva războiului nuclear. „Considerăm necesar să avem în vedere și să pornim de la faptul că popoarele pot, acționînd unite, să împiedice noi războaie, să împiedice un nou război mondial, să asigure reluarea și continuarea politicii de destindere, dar trebuie, In același timp, — subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu, — să fim con- știenți că în lume se menține pericolul de războaie, pericolul unui război mondial șl că politica de destindere nu a devenit ireversibilă, nu a triumfat pe deplin" w
ȘTEFAN Z Al DES
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BECUL
In cadrul unei expoziții 

tehnice din Paris a fost 
prezentat un bec — „minu
ne", care continuă să lu
mineze timp de două ore 
după ce a fost deconectat 
de la rețeaua electrică. 
Insolitul constă însă numai 
în modul ingenios în care 
specialiștii francezi au reu
șit să înglobeze, intr-un 
bec, un redresor, un între
rupător și un mimacumula- 
tor, căci în rest acumula
rea energiei necesare pen
tru funcționarea becului 
timp de două ore după 
întreruperea curentului tot 
de la rețea se face. Im
portanța invenției este însă 
destui de însemnată, ea 
găsindu-și aplicarea in di
ferite domenii ale tehnicii 
și chiar în clădirile publi
ce unde întreruperea ac
cidentală a curentului poa
te provoca panică.

„DETECTORUL 
DE MINCIUNI"

„Detectorul de minciuni"
— aparat intrat în practi
ca judiciară din S.U.A. și 
din alte țări occidentale
— este serios pus la îndoia
lă in ceea ce privește efi
cacitatea sa de un studiu, 
recent publicat de presti
gioasa revistă științifică 
britanică „Nature". Marja 
de eroare a „polygraph"- 
ului (cum mai este numit 
aparatul) este inaccepta
bilă, se arată în studiu.

50 de hoți și alte 50 de 
persoane interogate pentru 
furturi pe care nu le co- 
miseseră au fost supuși* tes
tării cu aparatul și rezul
tatele au fost apoi exa
minate de șase experți.

Pornind de ia reacțiile psi
hologice ale celor testați 
cu cparatul — palpitații car
diace și transpirația de
getelor - experții s-au în
șelat rntr-unul din două 
cazuri. Luind ca bază reac
țiile fiziologice 'înregistra
te de aparat, ei au găsit 
— și mal greșit — „vino
vate", printre persoanele 
inocente, două din trei.

CERȘETORUL... 
MILIONAR

Un cerșetor in virstă de 
80 de ani, care a suferit 
în plină stradă un atac 
cerebral, a fost dus de 
urgență la spitalul clinic 
din Barcelona. Aici, spre 
stupefacția medicilor și a 
infirmierelor, s-a constatat 
că cerșetorul cu pricina 
ascundea in hainele sale 
zdrențuite o avere. Perso
nalul sanitar a urmat pro
cedura obișnuită: bătrîmil 
a fost dezbrăcat, iar hai
nele au fost date la spă
lat și dezinfectat. Dmtr-un 
buzunar a căzut insă un 
pachet de bancnote; nici 
mai mult, nici mai pufa'n 
decit 80 000 de pesetas. 
Zdrențele au fost cerceta
te atunci cu mai mare
atenție și, în diverse as- 
cunzători, au mai fost
găsiți și alți bani — în
total peste două milioane 
de pesetas. A fost desco
perit, de asemenea, actul 
de proprietate al unui 
apartament.

Poliția din Barcelona 
consideră că poate fi vor
ba de un nou caz de 
„cerșetor milionar", sau că 
banii găsiți . provin din 
furturi,' bătrîrtul constituind 
un soi de „depozit am
bulant" al unei bande de 
delincvenți.

publicitate
I VINZARI — CUMPĂRĂRI

II Vtnd casă in Vețel, nr. 
194, Costan Petru. (5248)

J ■ Vînd apartament două 
I camere, cărămidă. Deva, Micro
I 15, Aleea Jiului, bloc G, eta- 
J Jul I, apartament 46. Infor-
I mâții, apartamentul 44.
| (5232)
• ■ Vînd Lada 1 500 ș1"mz

175 cmc. nia, telefon 315, 
Tomuța Cornel. (5241)

■ Vînd Dacia 1 300, stare
perfectă. Hunedoara, telefon 
12008, orele 12—16. (5224)

■ Vînd Dacia 1 300, stare
bună. Hunedoara, strada Stre-
iului, nr. 8, bloc C 48, aparta
ment 77. (5220)

■ Vtnd Dacia 1 300, stare
perfectă. Hunedoara, telefon 
11195. (c. 8)

■ Vînd vldeocasetofon nou
și casetofon Grundig. Telefon 
957/11659. (a 6)

■ Cumpărăm apartament trei 
camere. Preluăm rate. Deva, 
telefon 15821, orele 18—20.

(5243)
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