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ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 1 MAI
1

Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu
în mari întreprinderi

din Capitală
industriale

Angajamentul de 1000 tone 
minereu din „Săptămina record 

in producție'*  a fost 
onorat exemplar

î î î î î
i
î î
I î

18 500 TONE CĂRBUNE 
PESTE PLAN

Minerii de la Livezeni 
au extras în aprilie, pe
ste prevederile planului 
mai mult de 2 500 tone 
de cărbune, rotunjind 
sporul de producție de 
la începutul anului la 
18 500 tone de cărbune. 
Cele mai mari depășiri 
de plan le au sectoarele 
III, fruntaș pe mină 
1983 și evidențiat 
primul trimestru al 
nului— cu un spor 
producție de peste 10 000 
tone, precum și sectoa
rele II și IV. Dintre 
brigăzi se evidențiază 
cele conduse de Mihai 
Bucevschi, Cristea Va- 
lache, Gheorghe Lițcan, 
Petru Moiocea, Jenică 
Secrieru, Aurel Ciontu, 
Gheorghe Ciobanu. De 
menționat că aceste 
sporuri de producție au 
fost obținute integral pe 
seama creșterii produc
tivității, care marcnează 
creșteri față de plan in
tre 1 și 2 tone în aba
taje. Pină la 1 Mai, mi
nerii de la Livezeni 
s-au angajat să mai ex
tragă peste prevederile 
de 
de

în- 
din

în 
pe 
a- 
de

plan încă 1000 tone 
cărbune.

CU PLANUL 
PE PATRU LUNI

ÎNDEPLINIT

i Oamenii muncii de la 
i Unitatea forestieră de 
ț exploatare și transport 
l Oraștie raportează, cu 5 - 
’ zile mai devreme, înde- ) 
ț plinirea planului pe pa- 1 
l tru luni. Inginerul Ni- ? 

colae Todor, directorul '
1 unității, ne spunea că ț
1 devansul a fost realizat i 
i prin buna organizare a 
1 activității la toate punc- 
ț tele de lucru, prin e- 
i xemplara mobilizare a 
I celor peste 1100 de lu- 
) crători. Planul produc- 
i ției nete a fost îndepli- 
/ nit pe perioada trecută 
1 de la începutul anului 
ț și pînă în prezent în 
i proporție de 106,5 la su- 
> tă, a producției marfă 
ț de 108,5 la sută, iar pro- 
1 ductivitatea muncii la 
J acest din urmă indica- 
) tor a fost mai mare cu 
i 4,3 la sută. Plusuri în- 
, semnate s-au înregistrat 
ii și la producția fizică: la 

bușteni rășinoase 170 
mc, bușteni fag 227 mc, 
bușteni stejar 294 mc, 

ț lemn de mină din ste- 
1 jar 450 mc, PFL 2 807 
J mc, lobde industriale 
1 922 mc, lemn pentru foc 
| 1105 tone, mangal boc- 
t șă 201 tone și mangal 
1 pentru export 22 tone.

La mina Deva — săptă- 
mînă record în producție. 
Minerii s-au angajat să ex
tragă, în șase zile, supli
mentar planului, 1000 tone 
de minereu cuprifer, iar 
preparatorii să valorifice a- 
ceastă cantitate.

Ne-am aflat aici la 
cheierea primei zile
.Săptămina record in pro
ducție*.  l-am așteptat pe 
mineri la ieșirea din șut.

— Cum a mers ? — l-am 
întrebat pe șeful de briga
dă Iulian Doța, în drumul 
său spre .secție", înarmat 
cu ultimele noutăți din o- 
bataj.

— Am extras suplimentar 
o însemnată cantitate de 
minereu. A fost o zi bună. 
Cum ne-am pregătit-o ? 
Ortacii sint harnici, nu tre
buie să stau după ei. Mă 
ascultă, știu ce au de făcut. 
Vrem să obținem, în aceste 
zile, producții qu adevărat 
record, așa cum ne-am 
propus, pe care le dedi
căm sărbătoririi jZilei mun
cii*.  Uite-I pe Gheorghe 
Apreotesei. Am sâ-i zic ce
va. Oare ce-o fi făcut ?

— Să-l întrebăm.
- Noroc, Gheorghe I Cit ? 

întreabă cu nerăbdare in-Intreabâ cu nerăbdare 
terlocutorul nostru.

— în orice caz, nu 
puțin decit tine - îi 
punde cu un ușor zîmbet 
în colțul gurii, brigadierul 
de pe „revirul sud“. Am 
aflat cit ai dat. Dar să știi, 
întrecerea-i întrecere. Rămi- 
ne deschisă oricărui rezul
tat.

mai 
răs-

împreună cu ing. Ionel 
Lazăr, șef de secție schimb 
la mina Deva, cei doi ves
tiți brigadieri au început 
apoi preparativele zilei ur
mătoare. S-au pus la punct 
în detaliu, pe ambele re- 
vire, .nord" șl .sud*,  pla
sările de efective, priorită
țile in aprovizionare, inter- 1 
vențiile la unele utilaje ș.a. 
Tot ceea ce determină pro
ducția zilei de miine. N-am 
asistat la asemenea .ope
rative*.  sau oricum le-or fi 
numind minerii, dar am în
țeles că ele sint strict ne
cesare, hotăritoare in bu
nul mers al producției. Nu
mai așa, gîndind din timp 
totul, evaluind zi de zi po
sibilitățile reale de realiza
re a planului, se pot obți
ne productivități de peste 
18 tone pe post, cu mult 
peste cele planificate, cum 
se intimplă oici, la mina 
Deva. Și o precizare: bri
găzile lui Iulian Doța și 
Gheorghe Apreotesei rea
lizează 95 la sută din pro
ducția fizică a minei. De 
la începutul anului au ex
tras peste prevederi 7 500 
tone de minereu cuprifer de 
bună calitate. De fapt, pla
nul la acest metal ,1a zi*  
(în 23 aprilie a.c. - n.n.) 
este îndeplinit în proporție 
de 110 la sută.

— In următoarele zile —

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, a 
continuat, vineri, dialogul 
de lucru început în ziua 
precedentă cu colectivele 
unor mari unități economi
ce și de cercetare bucu
re? te ne, direct și puternic 
implicate în realizarea sar
cinilor de mare răspunde
re înscrise în documentele 
Congresului al XH-lea și 
Conferinței Naționale ale 
P.C.R, în programele sta
bilite în domeniul econo
mic, îndeosebi cu privire 
la dezvoltarea energeticii 
și construcțiilor de nave, la 
asigurarea utilajelor tehno
logice necesare echipării 
noilor capacități prevăzute 
în sectoare 
dustrîei, în 
canizării și 
griculturii.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost mai întîi 
oaspete al colectivului de 
oameni ai muncii de la 
întreprinderea de mașini 
grele București.

Așa cum sublinia secre
tarul general al partidului, 
într-una din numeroasele 
vizite făcute aici, întreprin
derea de 
București a devenit 
dintre cele mai moderne

de bază ale in- 
extinderea me- 
modernizării a-

mașini grele 
una

unități ale industriei noas
tre, avînd un rol tot mai 
important în asigurarea u- 
tilajelor și agregatelor e- 
nergetice, chimice, meta
lurgice, pentru fabricile de 
ciment, a altor instalații de 
înaltă tehnicitate.

in cadrul amplei analize 
desfășurate de această da
tă, au fost examinate pe 
larg, în detaliu, sarcinile ce 
revin acestei puternice uni
tăți industriale din progra
mul nuclearo-energetic și 
s-au stabilit măsuri con
crete menite să asigure în
deplinirea lor în cele mai 
bune condițiL

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut să se 
accelereze ritmul de pro
ducție și livrare a echipa
mentelor nucleare, indicînd 
măsurile ce trebuie luate în 
acest sens. Secretarul ge
neral al partidului a apre
ciat că există toate con
dițiile pentru ca programul 
energetic național, obiecti
vele stabilite în domeniul 
nuclearo-energetic 
realizate integral și 
și a cerut tuturor 
lor de răspundere
mărească cu cea mai mare 
răspundere îndeplinirea in
tegrală a sarcinilor stabi
lite, să acționeze cu hotă- 
rîre pentru traducerea lor 
în viață.

să fie 
la timp 
factori-
să ur-

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a vizitat în con
tinuare Institutul național 
de motoare termice, puter
nică unitate de cercetare 
științifică, cu importante 
sarcini în ansamblul pro
cesului de dezvoltare a in
dustriei noastre construc
toare de mașini.

Apreciind rezultatele ob
ținute, nivelul tehnic al 
prototipurilor executate, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut, prin valorificarea 
rezultatelor de pînă acum, 
să se extindă tipurile de 
motoare ce funcționează cu 
gaze naturale și alți com
bustibili neconvenționali, să 
se găsească soluții tehnice 
capabile de reducere în 
continuare a consumului de 
carburanți.

Secretarului general al 
partidului i-a fost prezen
tat apoi sistemul de control 
al subansamblelor motoare
lor cu ajutorul calculatoru
lui electronic.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat ca a- 
ceastă activitate să fie a- 
plicată astfel încît să se a- 
plice în proiectarea și con
trolul pieselor cu ajutorul 
calculatorului, utilizîndu-se 
echipamente fabricate în 
țara noastră.

LIVIU BRAICA

(Continuare in pag. a 3-a)
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I.M. Petrila, sectorul XI- 
investiții. înaintea intrării 
in șut,'șeful de schimb Gri- 
gore Timofte (primul din 
dreapta) — din brigada lui 
Vasile Pavel — discută de
spre sarcinile zilei, cu or
tacii săi (de la stingă la 
dreapta) : Alexandru But, 
Vasile Chetroiu, Gheorghe 
Nițu și Mircea Bibilic.

Foto: N. GHEORGHIU

CINSTIRE HĂRNICIEI MUNCITOREȘTI
Colectivului Stației C.F.R. Deva i s-a decernat Steagul roșu 

și Diploma de onoare de unitate evidențiată pe ramură 
pentru locul I în întrecerea socialistă pe anul 1983

Harnicul colectiv de la 
Stația C.F.R. Deva a ob
ținut in anul 1983 realizări 
deosebite in muncă, situîn- 
du-se pe primul loc in în
trecerea socialistă pe ramu
ră intre stațiile C.F.R. de 
categoria a lll-a. Materia- 
lizîhd exemplar sarcinile 
trasate de partid in dome
niul transporturilor ferovia
re, ceferiștii deveni au în
deplinit indicatorii mărfuri 
Încărcate în proporție de 
106,70 la sută, mărfuri des
cărcate 100,03 la sută, au 
redus staționările la încăr- 
care-descărcare cu 0,42 
ore/vcgon, staționarea in 
tranzit cu manevră cu 2,02 
ore/vagon, sarcina statică a 
fost îmbunătățită cu 0,25 
tone/osie, în condițiile asi
gurării deplinei siguranțe a 
circulației ți fără nici un

accident de muncă.
La festivitatea consacra

tă inminării Steagului roșu 
și Diplomei de onoare de 
unitate evidențiată pe ra
mură pentru locul I ocupat 
in întrecerea socialistă pe 
anul 1983 au participat 
muncitori fruntași, ingineri, 
tehnicieni și funcționari ai 
stației, reprezentanți ai Re
gionalei C.F.R. Timișoara, 
departamentului pentru căi 
ferate, ai organelor jude
țean și municipal de partid 
fi de stat, invitați.

Despre rezultatele obținu
te în 1983 și pe primul tri
mestru al anului 1984 a 
vorbit inginerul Gheorghe 
Niță, șeful coordonator al 
stației C.F.R. Deva.

Pentru succesele deosebi
te înregistrate rn muncă șl 
pentru înaltele distincții pri-

mite, tovarășul Petre Or- 
minișan, instructor la comi
tetul uniunii sindicatelor 
din transporturi și teleco
municații, a felicitat căldu
ros intre gol colectiv, subli
niind necesitatea intensifi
cării eforturilor in continua
re pentru realizarea unor 
transporturi operative, tot 
mal eficiente, apoi a in
ternal d stincțiile decernate 
stației.

In cuvintul lor, Petru To- 
motaș, Mircea Dăvincă, Du
mitru Gherghina, Mihai Ciu- 
botaru s-au referit la preo
cuparea colectivelor din 
care fac parte pentru a în
deplini în cele mai bune 
condiții toți indicatorii de 
plan, pentru a reedita suc
cesul din anul 1983.

L BRADEANU

45 de oameni 
sub o „cască de miner"

O vitrină cochetă atrage 
atenția oricui intră în bi
roul sectorului Xl-investiții 
al I.M. Petrila. Închide m 
ea două obiecte dragi ce
lor de aici: o cască mi
niaturală de miner și o 
plachetă. II rog pe ingi
nerul Anton Hoffman, ad
junct ai șefului de sector, 
să citească rar, incit să-mi 
pot nota in carnetul de 
reporter ce scrie pe pla
chetă. Așadar, transcriu : 
„Trofeul casca de miner a 
fost ciștigat de sectorul XI - 
investiții al I. M. Petrila, 
pentru cele mai bune rezul
tate intre sectoarele de in
vestita ale C.M.V.J. pe anul 
1983“,

li spun inginerului bu
jor Bogdan, șeful acestui 
sector fruntaș, că m-ar 
tenta să scriu un reportaj 
despre colectivul pe care-l 
conduce, despre Succesele 
in muncă, despre sarcinile 
importante din acest an, 
pe care și le îndeplinește 
cu destoinicie.

— Sigur, minerii noștri 
sint harnici și pricepuți, iși 
iac zi de zi datoria cu 
conștiinciozitate, obțin fru
moase realizări în abataje 
— spune Interlocutorul. Mun-

Cind bine, cîștigă bine. Aș 
mgi menționa că s-au sta
bilizat în sector, in cadrul 
grupelor și al schimburilor. 
Ei singuri iși tac ordine în 
activitatea zilnică, hotărăsc 
ce trebuie făcut, iși mă
soară realizările și pun cu 
nădejde umărul să le am
plifice continuu. Și tot îm
preună merg la teatru, în 
excursii. Dar e greu să 
scrieți despre toți. De aceea 
v-aș recomanda o brigadă. 
Să scrieți despre oamenii 
ei. Sint mereu la Înălțime, 
acolo in abataje, la sute 
de metri adincime.

Și iată notez au majuscule 
numele brigadierului : VA- 
SILE PAVEL, unui dintre cel 
mal valoroși mineri specia
liști din Valea Jiului în 
execuția puțurilor de mină 
și a lucrărilor speciale in 
subteran. Conduce trei for
mații de cite 15 oameni, pe 
trei schimburi, I 
fectă comuniune 
jare, conlucrare 
zări. In 1983 au 
cini deosebit de
te.

intr-o per- 
de anga- 
și reali- 

i avut sar- 
importan- 

pe care și le-au înde-

DUMITRU GHEONEA

(Continuare in pag. a 3-a)
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Cărturar în amurg

Gligor Hașa ,, Stejarul corbului alb“

După ce, in 1971, apă
ruse la Editura Minerva 
volumul de Poeme, după 
ce, în 1979, văzuse lumina 
tiparului un masiv volum 
Mihail Steriade văzui de..., 
avem acum la dispoziție o 
elegantă culegere de cores
pondență Mihail Steriade : 
Scrisori către I. M. Rașcu și 
Florin Steriade. Cartea, in
tr-o excelentă prezentare 
grafică, însoțită de un bo
gat material iconografic, de 
note, comentarii și indici, 
apare — ca și celelalte 
două de altfel - sub îngri
jirea competentă și prin 
exemplara strădanie a lui 
Florin Steriade. Jurnalele, 
memoriile, corespondența 
sint genuri literare care re
țin azi din ce in ce mai 
mult atenția publicului. Din
colo insă de interesul gene
ral pe care această carte 
îl suscită neîndoielnic, ea se 
recomandă in primul rind 
ca un valoros document de 
istorie literară. Corespon
dența din anii 1921—1924 
adresată fostului său pro
fesor, poetului și distins j - 
om de cultură care a 
I. M. Rașcu, ne relevă 
Mihail Steriade animat 
un romantism juvenil, 
plină căutare de sine, 
luminează totodată dîntr-un 
unghi insolit atmosfera ace-

lor ani, îndeosebi din une
le cercuri literare, cum ar 
fi acela din preajma lui 
Mihail Dragamlrescu. Pe de 
altă parte, scrisorile adre
sate troteiui său Florin în
tre anii 1968—1962 ne in
troduc in ambianța muncii 
plină de devoțiune pe care 
Mihail Steriade o desfă-

r~Zg<^«/vv]
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lost 
un 
de 
in 

Ele

șoară în Belgia pe tărimul 
propagării culturii româ
nești în lume. Sint emoțio
nante aceste mesaje pe 
care cărturarul aflat acum 
in amurg 
țară, lăsind, 
voie, să 
oboseala 
momentele de însingurare, 
povara grijilor materiale, 
sPșierea provocată de dra
me familiale, dar și credin
ța și tenacitatea neclintite 
in nob ia misiune de am
basador al culturii româ
nești pe care singur și-a 
asumat-o consacrindu-r-se 
fără întrerupere de aproape 
șase decenii, adică din 
1926, de cind s-o stabilit 
în occident Șase 
în care n-o rostit

le trimite spre 
cu sau fără 

se 'întrezărească 
inerentă virstei,

decenii 
nicicind

rău împotriva 
ci, dimpotrivă, 
ce i-a stat in 

puteri pen-

vreun cuvin t 
patriei sale, 
a făcut tot 
singuraticele*!  
tru a-i spori bunul renume 
printre celelalte neamuzi 
de veche civilizație euro
peană.

Acest volum de cores
pondență mai are insă pen
tru nor și o semnificație de 
ordin afectiv. Apariția sa 
marchează sărbătorește un 
moment aniversar : Mihail 
Steriade a împlinit in luna 
aceasta 80 de ani. ~ 
dedicată poeziei, 
umanismului și 
european văzute și practi
cate intr-o strinsă, indisolu
bilă coeziune cu ideile de 
patrie și patriotism. Ceea 
ce i-a dat putere lui 
Mihail Steriade 
depărtarea și 
înstrăinării, să 
destin adeseori 
afle necontenit 
sufletești pentru a-și împlini 
menirea, a fost de-a lun
gul acestor mulți ani dra
gostea de țară și convin
gerea că România are ceva 
de spus lumii. La cel de al 
80-lea an, acestui cărturar 
in amurg i se cuvin res
pectul și gratitudinea noas
tră.

O viață 
culturii, 

spiritului

putere 
să înfrunte 
sentimentul 
suporte un 

sever, să 
noi resurse

RADU CIOBANU

Viata literar-artistică
• Lansare de carte. Ieri 

după-amiază, la Librăria 
Ovid Densușianu din Deva 
a avut loc lansarea noului 
volum al scriitorului hu- 
nedorean Gligor Hașa. Este 
vorba dc lucrarea „Steja
rul corbului alb", apăruți 
la Editura Facla. Manifes
tarea a fost deschisă de 
prof. Rafila Iacob, pre
ședintele Comitetului jude
țean de cultură și educa
ție socialistă, iar noul vo
lum a fost prezentat de 
Ion Angliei, redactor la Edi
tura „Facla" Timișoara. O 
manifestare similară a avut 
loc, ieri, și la Liceul in
dustrial nr. 4 Deva, prilej 
cu care elevi și cadre di

dactice au dialogat cu 
autorul noului volum.

• Medalion Iiterar-cine- 
matografic „Francisc Mun- 
teanu". In aceste zile se 
desfășoară manifestările 
cultural-artistice organizate 
de întreprinderea cinema
tografică județeană. Bi
blioteca județeană și Cen
trul de librării Deva, cu 
prilejul aniversării a 60 de 
ani de viață ți peste trei 
decenii de activitate litera
ră a scriitorului, scenaris
tului și regizorului hune- 
dorean Francisc Munteanu. 
Manifestările includ meda
lioane literar-cinematogra- 
fice, expoziții omagiale de

\ 
\

!
*
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I
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carte, intilniri ale scriito
rului și cineastului cu lo
cuitorii satului natal — 
Vețel — și cu oameni de 
cultură și artă din județ.

• Acțiune carte - film. 
Romanul „Plecarea Vlașini- 
lor- de 1. Postelnicu a pri
lejuit la cinematograful 
„Dacia- din Hațeg o atrac
tivă acțiune carte-fiim la 
reușita căreia au colaborat 
Emilia Chiriță și prof. Ste
luța Rădoni. Secvențe sem
nificative ale peliculei 
„Plecarea Vlașinilor*  și 
momentul poetic susținut 
de Adriana Herbei au în
tregit cu succes manifes-

Consecvent în sentimen
tul său de admirație față 
de munte, a cărei fascina
ție transpare din mai toate 
scrierile sale, Gligor Hașa 
ne oferă al patrulea vo
lum de proză despre care 
putem afirma, fără riscul 
de a greși, că este și un 
roman al muntelui.

De ce al muntelui ? Pen
tru că numai în „măreția 
slăvitului munte" eroii res
piră liberi o atmosferă de 
vrajă, pentru că numai 
muntele poate da, cu ge
nerozitatea pe care o con
feră trăinicia rocilor, certi
tudine, pentru că acolo se 
naște legenda. în leagănul 
de piatră al legendei eroii 
își urmează ciclic existen
ța, de cele mai multe ori 
dramatică.

Deși fără o aparentă 
unitate, povestirile volumu
lui au multe elemente co
mune : atmosfera legenda
ră („Stima apelor", „Mun
tele", „Sceptrul lui Dece- 
bal"), muntele ca scenă și 
decor al tuturor întâmplări
lor narate, împletirea rea
lului cu imaginarul, valo
rificarea unor expresii

populare pentru a caracte
riza o situație, un personaj, 
dragostea ca ipostază fe
ricită a existenței, „bote
zul focului" ca cerință de 
trecere ia maturitate.

în prima parte a volumu
lui ne încîntă povestirile 
care dezvăluie caractere 
puternice în lupta inegală 
și adesea tragică a omului 
cu fiara sau boala, gheara 
neîndurătoare a conștiinței 
acuzînd pentru încălcarea 
cuvântului dat, forța a- 
proape incredibilă de su
praviețuire în condiții de 
neconceput, explicarea a-

pariției miraculoase a unor 
munți și lacuri,, a viatului 
de pe Paring ; povestiri cu 
un mai solid suport real 
(„Colonia de acvile", „Mă 
numeam bărbat"), în care 
este apreciată „singurăta
tea de toate tămăduitoare 
a Muntelui" sau altele în 
cafe autorul practică „po
vestirea în ramă" („O altă 
lume, în altă viață").

Partea a doua, intitulată 
„Sceptrul lui Decebai", sur
prinde tainele muntelui 
nostru sacru, Cogaionul, sau 
reînvie figuri de eroi care 
au pus temelia neamului.

Volumul se încheie cu 
povestirea „Șerpele roșu", 
impregnată cu elemente de 
cult solar.

„Prozele" lui Gligor Hașa 
atrag prin forța narativă, 
prin harul autorului care 
știe să surprindă o stare 
de spirit, să noteze realist 
o reacție a personajului 
ajuns în situații-limită, să 
pătrundă cu pietate vși op
timism în taina muntelui 
sau să reconstituie, cu 
mijloacele sigure ăle artei, 
atmosfera de epocă. Re
marcăm, de asemenea, un 
anume lirism și delimitare 
între stilul autorului (elevat 
și nu lipsit de farmecul 
neologismului bine dozat) 
de acela al personajelor, 
de cele mai multe ori le
gendare.

Prof. MARIA TOMA
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Prelucrînd într-un specta

col de mare montare mo
tive de circulație universa
lă din basmele diferitelor 
popoare, Povestea călătorii
lor este unul din rarele 
filme-bcsm in care atmo
sfera are un farmec aparte.

Autorul filmului, regizorul 
sovietic Alexandr Naumovici 
Mitta, artist emerit al 
R.S.F.S.R. (ultimul său film 
„Echipajul" a beneficiat de 
un succes uriaș — 150 mi
lioane spectatori și a fost 
difuzat în 70 de țări, in
clusiv România), avinau-i 
coiaboratori — la realizarea 
versiunii in limba română, 
pe scriitorul Petre Sălcudea- 
nu și regizorul Aurel Mi- 
heleș, stabilește aici o per
formanță care nu stă la 
indemino oricui, mai ales 
in genul dificii ai așa-zisu- 
ui „film pentru copii și 

tineret*.  Folosind potențio- 
<uî ort știe al fiecărei cine- 
matogrcfii coautoore. el

creează prin coproducția so- 
vieto-româno-cehoslovacă o 
tragicomedie cu elemente 
fantastice, de comic al 
absurdului, de dramă, de 
melodramă.

Filmul urmărește peripe
țiile copiilor Marta și Mai, 
doi frați săraci și orfani, 
despărțiți brutal de răufă
cătorii Brutus și Gorgon. 
Marta, fetița cu „părul de 
au-" (interpretă ; Tatiana 
Aksiuta — pe care specta
torii români au văzut-o nu 
demult în „Nici măcar 
n-ați visat"), își caută fra
tele pierdut de mulți ani, 
știindu-l în primejdie...

Acțiunea dobîndește aură 
poematic-fantastică prin ten- 
ta de mister a imaginii și 
virtuozitatea filmărilor com
binate, prin trucajele de 
mare efect și forța de ex
presie a detaliului revela
tor.

Scenografia este un alt

punct forte al filmului 
(Morga Moldovan și Teo
dor Tejik); se îmbină inspi
rat decorul natural cu cel 
construit — vizîndu-se me
reu efectul de autenticitate. 
Coloana sonoră, semnată 
de Andrei Papp, din partea 
română și Jorj Rabinovici 
din partea sovietică, prin 
armonia sa generală, între
gește atmosfera de basm.

Un film cu multă capa
citate de vrajă, cu o muzi
că melodioasă, compozito
rul Alfred Schnitke recur
gând uneori la efecte de 
tip electronic, dar păstrînd 
unitatea stilistică a partitu
rii, Deși se adresează cu 
precădere copiilor și tine
retului, Povestea călătoriilor 
este nu mai puțin un film 
pentru adulți prin extensia 
și frumusețea mesajului.

VERONICA PALADE
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revista cenaclurilor: AZI, CENACLUL „FLACĂRA" HUNEDOARA

cu me 
Balban 
LAN : 
(Casa 
RIA : 
Atlanti 
Ringul

Trecere
Fără de grai, 
pășit-am pe culoarul împlinirii, 
privind cu sfiiciune 
la marii-nairitași;
și tinipu-mi se pierdea
în plecăciune,
spre gînd, 
spre miez de gînd, 
spre-nțelepci un e.

Trecut-a vreme, 
mișcat-a loc,

Cind ridicat-am pleoapa 
la capătul de mers, 
zărit-am rod în preajmă 
de trudă și de vers.

Grăiani. 
TRAIAN DINOREL STÂNCIULESCU

Devenire
este timpul care vine, pleacă, lasă 

mereu însemne 
pe umerii noștri de-acum prea 

fragezi 
este timpul care urcă în noi cu 

forfota lui de colos 
fluvii din timpul acesta ciirat, 
ne curg, acum printre degete, 
îl strivim sub privirile noastre 

bănuitoare,

dar nu-l putem duce cu nui 
în cu\ uit: 

e ora înaltă, săgeată in timp
CARMEN DEMEA 

închinare 
partidului

Partidul meu, partid muncitoresc. 
Ca pe o floare dalbă te iubesc 
Și drag îmi ești — ca ș-altă dată — 
Că ne conduci pe calea cea 

adevărată !

mult visată, 
mea toată 
tot 

credincios
Muncind cu drag — sub steagu-ți 

luminos.
NICOLAE M. ISAC 

poet populor

Tinerețe
Printre colțuri 
de iubire 
respirăm tinerele.
Rătăciți în buzunarele 

virstei, 
căutăm fericire.

CORNELIA MADAȘ

Partidul meu, lumină 
Eu te ador cu inima 
Și am să-ți fiu, ca azi,

Atelierul 
inovatorului

Rememorez atelierul inovatorului 
Armurile de apă. Sfiala ce m-a 

cuprins 
In așezarea aceea neobișnuită. 
O elice de argint suflă acizi 

intre noi. 
Ah, pornesc să cuprind flăcările 

utopiei 
pe la spate. Mușchiul gros — răsărit 

pe brațele de atlet 
ale inovatorului.
Pe violenta lui scufundare in 

subconștient; 
Dintre flecărelile contemporanilor. 
Sfidînd teoriile uscate. Osificate.

Disciplina 
încăpățînată a materiei. Zgomotul 

ei puternic 
Sala de tratamente 
a bătrînelor minerale.
Acele intimplări încruzite 
Ne așteaptă de milenii 
Intr-o sală imensă, iluminată de 

flăcări 
utopice.

VALERIU BARGAU

Eseu Recitind „Pastelurile"
t La Vâs le Alecsandri se remarcă o frecvență deosebită 

a motivelor claustrării despre care s-a spus că traduc de 
fapt -atenția separării euluî de marile frămîntări ale ele
mentelor. Aflat intr-un spațiu protector, poetul contemplă 
natura dar numai după ce s-a asigurat că este inofensivă, 
că a fost temperată și nu mai poate constitui un pericol 
pentru „temperamentul de șopirlă" (Călinescu) al poetu
lui. Dar de ce nu am identifica oare închiderea și izola
rea naturii însăși? Pentru că, nu poetul se izolează de 
tapt, ci, naturii i se oferă limite. Dacă la Alecsandri na
tura există înaintea textului (Eugen Simion), trebuie sub
liniat făptui că această natură există în ipostaza unei 
finalități estetice. Natura există ca muzeu. Și faptul nu 
poate decît să liniștească pe veselul Alecsandri la gîndul 
că întreaga torță a naturii stă dincolo de liziera operei, 
dincolo de suprafața imaterială care desparte tabloul de 
real. Experiența Iui Alecsandri este cea a privirii și apoi 
a comentariului: „In fund pe cer albastru, în zarea de
portată / La răsărit, sub soare, un negru punct s-arată".

Comentind natura, fragmentul ca pe lin tabloul 
Alecsandri o gindește, implicit ca pe un muzeu; asemenea 
muzeului. Pastelurile realizează o totalitate prin însumarea 
discontinuă a fragmentelor. Urmează firesc o transcriere 
a spectacolului privit: Tabloul este comentat cu plăcerea 
nereținută care, pentru a convinge, își asociază exclama
țiile de încintare sau de teamă, după cum este cazul.

Recitirea Pastelurilor mă convinge că Vasile Alecsan
dri, chiar dacă n-a fost, putea să devină „veselul Alecsan
dri". Inveselirea lui nu poate ti însă concepută decît prin 
exponenta imaginarului.

MIRCEA MOT
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în septembrie

Mobilizare largă a organizațiilor 
componente la îndeplinirea 
sarcinilor economico-sociale
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In lumina hotărîrii celui 
de al II-lea Congres al 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, Consi
liul municipal Petroșani și 
cele orășenești au în per
manență pe agenda de lu
cru Unirea eforturilor or
ganizațiilor componente în 
vederea îndeplinirii sarci
nilor economice ce revin 
localităților Văii Jiului.

Evident că pe primul 
plan situăm preocupările 
consacrate creșterii 
ducției de cărbune, 
conducerea organelor 
partid, consiliile locale ale 
F.D.U.S. sînt integrate în 
acțiunile de popularizare și 
dezbatere a documentelor 
de partid și a 
cunoașterii de 
colectivele de 
alte categorii 
ce le revin în 
nai din obiectivele adopta
te de Congresul al Xll-lea 
și Conferința Națională ale 
partidului, din orientările 
date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu prilejul vizi
tei de lucru în județul Hu
nedoara, 
1982.

După cum se știe, produc
ția de cărbune se află în 
continuă creștere — cu cite 
un milion de tone anual — 
aceasta contribuind sub
stanțial la dezvoltarea eco- 
nomico-socială a patriei. 
Se obțin rezultate bune și 
în sporirea producției de 
utilaje și echipamente mi
niere, energie electrică, tri
cotaje, dezvoltarea investi
țiilor etc.

Cel de-al 
cincinalului 
racterizează 
și exigențe deosebit de mo-

4-lea an al 
actual se ca
prin obiective

Angajamentul 
a fost onorat 

exemplar
(Urmare din pag, 1)
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spunea ing. Ionel Lazâr - 
ne vom intensifica efortu
rile în abataje, punînd ac
centul pe activitatea de 
perforare și pușcare a fron
turilor, pe respectarea nor
melor interne prevăzute. 
După cum recunosc și mi
nerii, obiectivul stpbilît pen
tru această „săptămînă re
cord în producție", de a ex
trage 1000 tone minereu în 
plus față de sarcini, este 
considerat drept minim și el 
va fi depășit. Vă rugăm să 
evidențiați și alte brigăzi 
cu realizări bune de la în
ceputul anului: cele con
duse de loan Văduva, Va
sile Crișan, Nicolae Petres
cu, Vasile Damian, Alexan
dru Chiriac, loan Băcăran, 
loan Cîndea, Augustin Iri
na, maiștrii llie Han, Nico
lae Căsălean, Constantin 
Sicoe și alții.

Mobilizîndu-se exemplar 
în muncă, minerii de la 
Deva au obținut într-ade- 
văr producții record în a- 
bataje în această săptămî
nă. La sfîrșitu! ultimului 
schimb de ieri, tovarășul Io
nel Lazăr ne-a comunicat 
că angajamentul săptăminii 
de a extrage peste plan 
1000 tone de minereu cu
prifer a fost depășit deja 
în cinci zile cu 200 de to
ne. Producții superioare au 
extras majoritatea brigăzi
lor pe care le-am consem
nat mai sus și în mod deo
sebit formațiile conduse de 
Iulian Doța și Gheorghe 
Apreotesei. în cele trei zile 
care au mai rămas pînă 
la 1 Mai, minerii de la De
va sînt hotărîți să extragă 
alte cantități suplimentare 
de minereu, adueîndu-șî ast
fel în tot mai 
ră contribuția 
rea economiei 
materii prime. 

mare mâsu- 
la asigura- 

noționale cu

bilizatoare pentru toate 
colectivele muncitorești din 
Valea Jiului, la înfăptuirea 
cărora consiliile municipal, 
orășenești și comunale ale 
F.D.U.S. și comitetele 
O.D.U.S., sub îndrumarea 
organelor de partid, trebuie 
să-și aducă - o •contribuție 
sporită. Producția marfă 
a municipiului va crește 
cu 2,3 miliarde lei țață de

Pe agenda de lucru 
a Consiliului 

municipal Petroșani 
al F.D.U.S ’

realizările anului trecut. 
Corespunzător acestei creș
teri, municipiul Petroșani 
va asigura economiei națio
nale importante cantități 
de produse, printre care 
aproape 8,4 milioane tone 
de cărbune net, 400 tone 
oțel, 16 450 tone utilaje 
tehnologice pentru lucrări 
miniere, 2 300 tone fire ar
tificiale, 958 000 bucăți tri
cotaje, lapte, pîine ș.a.

Un obiectiv însemnat al 
activității consiliilor 
F.D.U.S. și comitetelor 
O.D.U.S. îl constituie rea
lizarea sarcinilor ce revin 
municipiului din programul 
de autoaprovizionare teri
torială, acționînd cu răs
pundere sporită pentru va
lorificarea întregului po
tențial agricol al localită
ților. în acest an Valea 
Jiului trebuie să producă
I 462 tone legume, 3 400 
tone cartofi, 2 810 tone 
fructe, iar în zootehnie să 
ajungem la efective de
II 640 bovine, 10 700 porci
ne, 32 555 ovine și caprine,

*

CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ
La ordinea zilei pe ogoare

Erbicidarea păioaselor, combaterea 
dăunătorilor, întreținerea culturilor

fiind
mecanizatorii

în multe unități din Con
siliul unic agroindustrial 
Deva erbicidarea culturilor 
de cereale păioase a fost 
finalizată sau se apropie 
de sfîrșit. La C.A.P. Deva 
erbicidul s-a administrat 
pe 385 ha, lucrarea 
efectuată de 
Vasile Pop și Dumitru An- 
dreucă, sub 
competentă a 
șer, șefa fermei 
în unitățile din Popești și 
Șoimuș erbicidarea păioa- 
selor este avansată. Traian 
Ursan, președintele C.A.P. 
Hărău, ne spunea:

— Avem cultivată 

îndrumarea 
Măriei Călu- 

vegetale.

CU

Unitatea Suprafața 
de erbicidat

Suprafața 
realizată

C.A.P. Vețel 115 50
C.A.P. Leșnic 115 50
C.A.P. Brănișca 345 70
C.A.P. Banpotoc 175 60
C.A.P. Bîrcea 115 20

Din graficul de mai sus foarte rar. Septic care sînt
rezultă că lucrarea trebuie 
accelerată. Ploile căzute în 
ultima vreme și răcirea 
timpului au împiedicat bu
na desfășurare a lucrării. 
Imediat ce starea atmosfe
rică se îmbunătățește, în 
special în unitățile rămase 
mult în urmă — Brănișca 
și Bîrcea — trebuie inten
sificat ritmul de lucru.

Din cauza secetei din 
toamna trecută și din pri
măvara acestui an în une
le parcele griul a răsărit

54 700 păsări ouătoare, în 
scopul realizării a 1482 
tone carne, 87 680 hl lapte, 
aproape 6 milioane bucăți 
ouă, 60 tone de lină etc.

Se va acționa, de aseme
nea, cu mai 
rîre pentru 
programului 
care în acest 
lucrări în valoare de peste 
4 miliarde lei, cu o pon
dere deosebită în industria 
minieră, energie electrică, 
chimie, construcția de ma
șini și transporturi.

Pe de altă parte, vom 
intensifica acțiunile consa
crate creșterii productivită
ții muncii, ridicării calită
ții și nivelului 
producției, 
accentuate 
de materii 
le, energie 
recuperării

multă hotă- 
îndeplinirea 

de investiții, 
an cuprinde

tehnic al 
reducerii mai 
a consumului 

prime, materia- 
și combustibili, 
și reintroduce

rii în circuitul productiv 
a materialelor refolosibile.

Anul 1984, fiind anul 
unor mari evenimente poli
tice în viața poporului nos
tru — a 40-a aniversare a 
revoluției de eliberare so
cială și națională și cel 
de-al XIII-lea Congres al 
partidului — va determina 
o largă mobilizare a tuturor 
organizațiilor componente 
ale Frontului Democrației 
și Unității Socialiste pen
tru ridicarea pe o treaptă 
superioară a întregii acti
vități politico-organizatori- 
ce în vederea transpunerii 
în viață a tuturor sarcini
lor ce revin 
de oameni ai 
Valea Jiului.

colectivelor 
muncii din

ROMULUȚ 
președintele 

municipal 
al F.D.U.S.

DRAGOȘ, 
Consiliului 
Petroșani

grîu și orz o suprafață de 
120 ha și am erbicidat pî- 
nă acum 105 ha. 15 ha sînt 
semănate cu trifoi în cul
tură ascunsă și nu se erbi- 
cidează. Mecanizatorul Pas- 
cu Berindei a efectuat o 
lucrare de bună calitate. 
Azi începem erbicidarea 
morcovilor.

C.U.A.S.C DEVA

în ce privește celelalte 
unități din C.U.A.S.C. De
va, iată care este situația 
la zi : 

respective — în
Ia 
și

tarlalele 
suprafață de 64 ha 
C.A.P. Gristur, Bîtcca 
Banpotoc — iar soluția este 
întoarcerea acestora și în- 
sămînțarea lor cu porumb. 
Ararea suprafețelor respec
tive n-a început încă și din 
cauza ploilor din ultime
le zile, dar și din pricină 
că se așteaptă avizul spe
cialiștilor de la Direcția 
generală pentru agricultură 
și industrie alimentară.

O altă lucrare aflată în 
desfășurare este combate-

45 de oameni sub
de miner"o „casca

(Urmare din pag. 1)

cea mai 
Valea jiului, și

/o mină 
așa că

plinit cu succes deplin. Au 
săpat și betonat gulerul 
puțului 3 - est, pentru des
chiderea capacității de pro
ducție din aripa estică a 
minei, lucrare la care au 
aplicat in premieră soluții 
complicate de hidroizolații. 
Tot oamenii lui Pavel au 
terminat săparea puțului 
orb nr. 15, pînă la adinei- 
mea de 950 m, 
mare din 
au început deschiderea ori
zontului — 100, autentic ax 
central, in jurul căruia va 
gravita activitatea de pro
ducție a sectoarelor III, IV 
și V ale minei Petrila.

M-am nimerit 
între schimburi, 
i-am așteptat la ieșire pe 
cei de dimineață. înainte 
însă am discutat cu cițiva 
dintre cei ce urmau să 
intre in schimbul II. Pe 
Grigore Timofie t-am „pri
ceput" de la primele cuvin
te că-i moldovean. „De la 
Vaslui, zice. Da' aproape 
toți din brigadă ne-am 
brodit moldoveni. In frunte 
cu șefu'. Cu nea Pavel. E 
spirt omul ăsta, nu alta. 
Da' las' că și noi tragem 
puternic". „Ce lucrări exe
cutați acum „Continuăm 
treaba Ia deschiderea ori
zontului -100 și la repara
ția capitală a puțului 2 - est, 
intr-o zonă grea, cu pre
siuni puternice, lucrăm la 
rampa puțului orb nr. 15 și 
la adincirea puțului central, 
pînă la orizontul zero, efec
tuăm și alte lucrări. Mun
cim cu spor, ne înțelegem 
bine intre noi, ciștigăm 
după lucru și după calita
tea lui. Adică foarte bine".

La fel se exprimă despre

rea dăunătorilor. Inspecto
ratul județean de protecție 
a plantelor 
au apărut 
tura sfeclei

— Avem

a avertizat că 
purici în cul- 
de zahăr, 
cîteya tarlale 

în care am depistat dău
nători — ne spunea Sergiu 
Sbuchea, inginerul șef al 
C.A.P. Deva —, și ne-am 

propus să tratăm toată su
prafața cultivată cu sfeclă 
— 70 ha. Am început lu
crarea joi după-amiază și, 
în două-trei zile vom ter
mina.

— Ce substanță folosiți ?
— Sinoratox. Am procu

rat toată cantitatea de ca
re avem nevoie și folosim 
concentrația stabilită în 
buletinul de avertizare.

Combaterea dăunătorilor 
sfeclei de zahăr a început 
și la C.A.P. Șoimuș. Spe
cialiștii din cooperativele 
agricole de producție, pre
cum și lucrătorii centrelor 
teritoriale ale Inspectora
tului județean de protecție 
a plantelor au datoria să 
urmărească îndeaproape e- 
voluția culturii sfeclei de 
zahăr și acolo unde se sem
nalează dăunători, să inter
vină cu operativitate.

Francisc Gașpar, pre
ședintele C.A.P. Vețel, ne 
spunea că sfecla de zahăr 
a răsărit foarte frumos și 
a început efectuarea pri
mei prașile manuale.

— Ce suprafață este 

munca și despre împlinirile 
lor prin muncă și șefii de 
schimb Vasile Solomon, 
Gherasim Tămaș, Constan
tin Romașcanu, Vasile Ato- 
mei, Pavel Boantă, Floren
tin Toartă — ultimii doi și 
studenți fruntași la Insti
tutul de mine din Petro
șani, la seral, ca și ajuto
rul de miner Vasile Docan, 
ca și alți 10 mineri din ca
drul sectorului, care dimi
neața muncesc, iar după- 
amiază învață. Sau poate 
tot timpul muncesc și în
vață. „Dar să știți că 
noi formăm o adevărată 
familie și îp afara muncii,' 
ne spune Mircea Bibi'lic. 
Anul trecut, la 1 decembrie, 
sectorul investiții a raportat 
îndeplinirea planului anual 
și conducerea sectorului 
ne-a făcut o surpriză. Ne-a 
dus, cu familiile, la un 
spectacol de teatru la Pe
troșani, 
bătorit 
tru, al 
vestiți!, 
tri/a. Anul ăsta poate facem 
și mai repede revelionul 
nostru. Din cite știu, pînă 
acum avem realizați in plus 
vreo 300 mi".

Cu Vasile Pavel, bravul 
brigadier de 
XI - investiții 
trila, n-am putut 
vorbă. Rămăsese și în 
schimbul II să rezolve niște 
probleme cu ortacii. 
„Oricum, n-ați fi aflat prea 
multe de la el, mi s-a spus. 
Este un om modest. Vor
bește puțin, dar lucrează 
mult. De aceea este stimat 
și respectat. Noii veniți la 
mina Petrila se adresează 
aproape la unison conduce
rii : Aș vrea să lucrez la 
Alba, Kovacs sau Pavel.

iar seara am săr
uri revelion al nos- 
minerilor de la In
ia clubul din Pe-

la sectorul 
al minei Pe

sta de 
Și

următoare 
tot satul la 

mai grabnică

din Vețel 
unitate <’

plantată cu sfeclă și cit 
s-a prășit pînă în prezent ?

— Avem 10 ha cu sfe
clă. în două zile de lucru 
am prășit cam un hectar 
și jumătate. Sînt coopera
tori — Maria Mica, Irina 
Popa, Mariana Bucea și 
alții — care și-au săpat 
deja suprafețele repartiza
te. în zilele 
vom mobiliza 
efectuarea cit 
a lucrării.

Cooperativa .... 
este prima unitate din 
C.U.A.S.C. Deva care a în
ceput rebilonarea cartofi
lor. Mecanizatorul Lucian 
Bobaru a rebilonat pînă 
acum 20 ha din suprafața 
de 30 ha cultivată cu car
tofi. Această lucrare a în
ceput și la C.A.P. Șoimuș, 
în tarlaua cultivată cu car
tofi timpurii efectuîndu-se 
rebilonarea manuală. în 
două zile de lucru a fost 
realizată o suprafață de 
2,5 ha. La C.A.P. Hărău 
joi a început prașila I pe 
cele șase hectare cultivate 
cu căpșuni. întreținerea 
culturii de sfeclă încă n-a 
început, deoarece abia joi 
a fost împărțită suprafața 
pe cooperatori.

Vremea dă semne de lim
pezire. Este necesar ca în 
toate unitățile din zona 
Dgyei să înceapă rebilona
rea cartofilor și prașila I 
la sfecla de zahăr. La a- 
ceastă din urmă lucrare 
trebuie mobilizat un mare 
număr 
practic toți locuitorii apți 
de muncă ai satelor.

de cooperatori,

TRAIAN BONDOR
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Recompensa 
muncii

47 de premii și mențiuni au 
încununat munca elevilor hu
nedoreni participant la etapa 
republicană a concursului pe 
discipline de învățămînt din 
acest an școlar. Așadar, 
față dc competiția națională 
de anul trecut, locurile frun
tașe pe țară au sporit cu 22.

La etapele pe clase, școli 
și localități ale concursului pe 
discipline de învățămint au 
participat 19 465 de elevi, din 
care au fost selecționați pen
tru etapa județeană 1 414. Cei 
mai buni au avut mindria ș> 
bucuria de a participa la 
etapa republicană a concur
surilor, unde au dat măsura 
maturității lor de gin dire, 
chiar dacă virsia ii alinia doar 
in rindul elevilor dc clasa a 
VH-a ! Pentru că, iată, copii 
de școală generală au repre
zentat cu cinste județul în 
competiția națională. De la 
Școala generală nr. 4 Deva, 
cinci elevi, — Diana Bolder, 
Alin Doroga, Viorel Bele, 
Lucian Barclan, Claudiu Beu 
— au cucerit, Ia limba ro
mână, matematică și fi
zică cinci locuri frun
tașe pe țară, de la Școa
la generală nr. □ Deva, trei 
elevi — Alexandru Nedel, 
Loredana Apostol, Ligius Ur- 
sache —, de Ia școala gene
rală nr. 1 Deva, doi elevi — 
Aura Danciu, Șerban Coandă 
—, iar dc la liceu! pedago
gic, Gabriel Griln din clasa a 
VIH-a a obținut premiul I 
pe țară, iar Sorin Cetățean — 
premiul special, luliana Să- 
vescu (Școala generală nr. 7 
Deva) s-a clasat pe locul H 
în întrecerea la disciplina

Elevi hunedoreni — 
pe locuri fruntașe 

in etapa republicană 
a concursului 
ne discipline 

de învatârnint 
chimie, colegii ei Daniel Pe
trie (nr. 3 Deva), Horea Da
mian (nr. 2 Hațeg), Dana An- 
cuța (nr. 6 Vulcan), Maria 
Buzan (nr. 2 Hunedoara), 
Manuela Gâscan (nr. 8 Hu
nedoara) au obținut la mate
maticii mențiuni p»: țară, ca 
și Bode Alpâr (Șc. gen. nr. 
1 Lupeni), la limba maghiară.

Lăudabilă a fost și pre
zența elevilor liceeni din ju
deț în competiția națională 
a cunoașterii. 26 de locuri 
fruntașe pe țară !

— Din șase reprezentanți 
hunedoreni la întrecerea dis
ciplinelor moderne, desfășu
rată la Buzău, patru s-au 
întors acasă cu premii și 
mențiuni — ne spune pror. 
Lucia Florea de la Liceul 
„Decebal* 4 Deva. La limba 
franceză, Lizuca Ciobanu a 
cucerit locul I pe țară ! La 
limba germană, iienatc Log- 
desser (Liceul ind. nr. 1 Hu
nedoara) locui II, iar Radu 
Gherghel și Adelheid Kotra- 
ezi — de Ia liceul hunedo- 
rean de matematică-fizică — 
mențiuni. Am văzut fișa care 
a însoțit lucrarea de concurs 
a Lizucăi. I-au fost apre
ciate următoarele calități : 
cantitatea și valoarea infor
mației, fantezia, imaginația, 
logica și creativitatea. Lizuca 
este deosebit de dotată și 
s-a întîmplat ca talentul 
să se întîlnească • u străda
nia pe care o dovedește tot 
timpul.

— Și elevii care au con
curat la Galați, ia disciplina 
biologie, s-au reîntors acasă 
cu patru locuri fruntașe pe 
țară, afirmă cu mindric prol. 
Domnica Sîrbu, de ia Liceul 
„Decebal“ Deva. Anca Opri
ta de la-liceul nostru? Simona 
Nicoară (matematică - fizică 
Hunedoara), Dana Cor bean u 
(ind. nr. 2 Lupeni) și Viori
ca Bedean (agroindustrial 
Geoagiu). Mi-am dat seama, 
însoțind acești copii, ce în
seamnă pentru ci mane.», 
strădania și prestigiul școlii 
pe care o reprezintă.

Prestigiul școlii a crescut in 
această competiție națională 
pentru multe licee hunedo- 
rene. Iată, Liceul agroindus
trial Geoagiu are trei frun
tași pe țară (V. Be
dean, Livia Span — pre
miul II, Daniei Vîța — 
mențiune), Liceul pedagogic 
Deva, pe lingă cei doi pre- 
mianți din ciclul gimnazial
— un premiu H la economie 
politică, obținut de Gabriela 
Grecu și un premiu III la 
limba română, «părtinind 
Adelei Popescu ; Liceul sa
nitar Hunedoara — două lo
curi fruntașe : Shnona Sora, 
Cristina Mtiiler ; Liceul de 
matematică-fizică Hunedoara
— cinci : Daniela Slovcnscbi, 
Radu Dan Lațcu șî ccî men
ționați la biologie și limba 
germană. Irinel Krausz, So
rin Mangu (mat.-fizică Petro
șani), G cor geta Roș ian u 
(agroind. Hațeg), Nerbet Wot- 
sch (ind. nr. 4 Deva), Dan 
Comănescu (ind. Petroșani), 
Nicolae Pănuiu („A. Vlaicu“ 
Orăștie), Daniela Potcovarii, 
Lucian Bîldea (ind. nr. 2 
Hunedoara), Marin el a Tode- 
rescu (Ind. nr. 2 Deva) sînt 
nume de elevi care fac 
cinste școlilor și județului 
pentru locurile merituoase 
cucerite prin strădanie, mun
că tenace și voință in com
petiția națională a discipli
nelor de învățăminte

LUCEA LSCIU '



Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în mari întreprinderi industriale din Capitală
(Urmate din pag. 1)

Tovarășul Nicolae 
Cea ișescu a cerut factori* * 
io ;e răspundere să ia mă- 
sur pentru finalizarea în- 
tr-un timp cit mai scurt a 
noilor capacități ce urmea
ză să fie construite, aici, 
pentru a se crea posibilita
tea întăririi în continuare a 
bazei materiale a institu
tului, sporirii volumului 
producției sale.

• Slntem alături de prie
tena noastră Maria Comșa 
(Maridca), în marea dure
re pricinuită de pierderea 
mamei sale dragi. Familia 
Pali. (5318)

• Cu adîncă durere aducem 
la cunoștință colegilor, prie
tenilor șl cunoscuților dispari
ția, după o lungă jl grea su
ferință, a celei ce a fost 

Avocat STELA GUGU 
(născută Păcurariu).

înmormlntarea a avut loc vi
neri, 24 aprilie 1M4. (C. 15).

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a analizat, în 
continuare, la întreprinde
rea „Semănătoarea* -, activi
tatea privind perfecționa
rea mașinilor agricole, în
deosebi a combinelor, a sta
bilit măguri de dezvoltare 
și modernizare a acestei 
unități, căreia îi revine un 
rol deosebit în mecaniza
rea agriculturii.

Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu îi sînt, totodată, 
înfățișate rezultatele bune 
obținute pe baza cooperă
rii întreprinderii cu cate
drele de specialitate de la 
institutele politehnice din 
Capitală și Timișoara.

Sesiune omagială de comunicări
împlinirea a 35 de ani 

de la crearea primelor de
tașamente de pionieri din 
țara noastră a fost marca
tă, vineri, 27 aprilie, prin- 
tr-o sesiune omagială de 
comunicări cu tema: „Con
tribuția hotărîtoare a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, la funda
mentarea și îndrumarea ac
tivității Organizației Pio
nierilor, la educarea comu
nistă, patriotică, în spirit 
revoluționar a tinerei ge
nerații", organizată în Ca
pitală, de Consiliul Națio

încheierea sesiunii Conferinței 
pentru dezarmare

GENEVA 27 (Agerpres).
— întrunită la Geneva de 
la începutul lunii februa
rie, cu participarea dele
gațiilor din cele 40 de sta
te membre, Conferința pen
tru dezarmare și-a încheiat 
prima parte a sesiunii sa
le pe acest an.

Prima parte a sesiunii 
din acest an a fost marca
tă pentru delegația țării

Vizita președintelui 
S.U.A. in 

R.P. Chineza
BEIJING 27 (Agerpres).

— La Beijing a avut loc 
vineri o întîlnire între Hu 
Yaobang, secretar general 
al C.C. al P.C. Chinez, și 
președintele S.U.A., Ro
nald Reagan, aflat într-o 
vizită în R.P. Chineză. Du
pă cum relatează agenția 
China Nouă, în cadrul în
trevederii au fost aborda
te probleme ale relațiilor 
chino-americane, precum și 
0 serie de aspecte ale si
tuației mondiale actuale, 
îndeosebi cu privire la căi
le de reducere a încordării 
internaționale. Hu Yaobang 
a acceptat invitația de a 
face o vizită în S.U.A.

in aceeași zi s-au desfă
șurat convorbiri între Zhao 
Ziyamg, premierul Consi
liului de Stat al R.P. Chi
neze, șl președintele S.U.A.

Apreciind activitatea co
lectivului, secretarul gene
ral al partidului a stabilit 
noi sarcini destinate să a- 
sigure modernizarea și dez
voltarea producției de ma
șini agricole. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subli
niat necesitatea organizării 
unor secții moderne pentru 
prelucrarea șl executarea 
subansamblelor care în pre
zent se realizează în uni
tăți din diverse județe care 
nu sînt specializate în a- 
cest domeniu, de linii pen
tru montajul pe flux a 
combinelor și a unor sub- 
ansamble ale acestora. în 
același timp s-a cerut rea
lizarea de noi standuri de 
rodaj și probe de ansam- 
ble și subansamble, asigu- 
rîndu-se astfel creșterea 
calității produselor.

S-a indicat proiectanților 
și specialiștilor să elabo
reze soluții care să ducă 
la simplificarea constructi
vă a combinelor, la mări
rea fiabilității lor.

în legătură cu probleme
le examinate, secretai-ul 
general al partidului a tra- 

nal al Organizației Pionie
rilor.

La sesiune au luat parte 
activiști de partid și de 
stat, vechi militanți ai miș
cării muncitorești din țara 
noastră, activiști din siste
mul- organizațiilor de tine
ret, cadre didactice, pio
nieri.

într-o atmosferă însufle- 
țitoare, participanții la se
siune au adresat, la înche
ierea lucrărilor, o telegra
mă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România.

(Agerpres)

noastre de responsabilita
tea ce i-a revenit prin asi
gurarea președinției lucră
rilor conferinței în luna 
martie. în exercitarea a- 
cestei funcții, delegația ro
mână a urmărit cu perse
verență și fermitate pro
movarea unui dialog activ, 
constructiv, de natură să 
ducă la apropierea poziții
lor, la dinamizarea dezba
terilor, la începerea de ne
gocieri autentice de dezar
mare, pe probleme de sub
stanță.

Programul unităților comerciale și de servire
ÎN*PERIOADA  29 APRILIE — 2 MAI a.c.

Pentru perioada premer
gătoare precum și în zi
lele de 1 și 2 Mai, 
unitățile comerciale, far
maceutice și autoservice 
vor funcționa după urmă
torul program:

Unitățile comerciale

• în ziua de 29 aprilie 
toate unitățile comerciale, 
alimentare și nealimenta
re vor funcționa între o- 
rele 7—12, iar cele de a- 
limentație publică după 
programul normal ;

• în ziua de 1 Mai, 
toate unitățile comerciale 
vor fi închise, cu excep
ția unităților de difuzarea 
presei, care vor funcționa 
în primele ore ale dimi
neții, și unităților de ali
mentație publică, ce vor 

sat factorilor de răspunde
re sarcina de a întocmi un 
program concret, detaliat, 
privind dezvoltarea și mo
dernizarea întreprinderii 
„Semănătoarea**,  astfel în- 
cît această unitate să adu
că o contribuție sporită, pe 
măsura cerințelor puse de 
noua revoluție în agricul
tură, la înzestrarea tehni
că a acestui important sec
tor al economiei noastre na
ționale.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu s-a încheiat la 
cunoscuta întreprindere de 
utilaj chimic „Grivița Ro
șie" — unitate reprezenta
tivă a industriei construc
țiilor de mașini, care rea
lizează utilaje tehnologice 
de mare complexitate.

Secretarul general al 
partidului a examinat mo
dul în care colectivul bucu- 
reștean își îndeplinește sar
cinile de a produce echi
pamentele necesare realiză
rii programelor prioritare 
de dezvoltare a bazei pro
prii de materii prime și e- 
nergetice, inclusiv a celui 
nuclearo-energetic.

Gazdele au înfățișat rea
lizările obținute în înfăp
tuirea sarcinii primite la 
precedenta vizită privind 
asimilarea utilajelor pen
tru prelucrarea cauciucului.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a remarcat rea
lizările obținute în această 
direcție de colectivul bucu- 
reștean și a cerut să se ia 
măsuri pentru ca această 
largă acțiune privind re- 
șaparea și reintroducerea în 
circuitul economic a cau
ciucurilor uzate să se în
deplinească în conformita
te cu programele stabilite.

Vizitînd unele din prin
cipalele sectoare de produc
ție, secretarul general al 
partidului a urmărit, apoi, 
pe fluxul tehnologic proce
sul de fabricație a echipa
mentelor din programele

■ MOSCOVA. - Cu pri
lejul aniversării a 45 de ani 
de la marile demonstrații 
antifasciste ți antirăzboini
ce, ce au avut loc in Româ
nia in mai 1939, la Mosco
va a avut loc o adunare 
festivă organizată de Aso
ciația de prietenie sovieto- 
română și Comitetul sovie
tic al veteranilor de răz
boi.

Despre semnificația eve
nimentului a vorbit A. V. 
Antosiak, doctor în științe

funcționa după progra
mul zilei de duminică;

• în ziua de 2 Mai, 
vor funcționa, între orele 
7—11, magazinele de pli
ne și lapte, unitățile de 
legume-fructe, sifoneriile, 
tutungeriile și unitățile de 
difuzare a presei, iar U- 
nitățile de alimentație pu
blică vor funcționa după 
programul unei zile de 
duminică.

Unitățile farmaceutice
• La Deva funcționea

ză Farmacia nr. 1 din 
Piața Victoriei, atît în 
ziua de 1 cît și în ziua 
de 2 Mai, între orele 7— 
21. Tot această unitate va 
asigura și garda de noap
te.

• La Hunedoara, servi
ciile solicitate vor fi sa

prioritare, apreciind buna 
organizare a muncii, tehno
logiile utilizate, care permit 
obținerea unei productivi
tăți și calități ridicate.

Vizitele de lucru între
prinse în această săptămî- 
nă, dialogul dens și rodnic 
al conducătorului partidu
lui și statului nostru cu 
făuritori de bunuri mate
riale au deschis noi per
spective în direcția perfec
ționării activității în toate 
domeniile. S-a evidențiat 
cu pregnanță, și cu acest 
prilej, rolul decisiv al tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
în elaborarea și înfăptui
rea politicii partidului și 
statului în edificarea so
cialismului în patria noas
tră.

Conducătorul partidului 
și statului nostru a fost în- 
tîmpinat pretutindeni cu 
cele mai alese sentimente 
de stimă și prețuire, de 
profundă recunoștință, pen
tru neobosită activitate ce 
o desfășoară în folosul pro
pășirii patriei socialiste, ri
dicării permanente a nive
lului material și spiritual 
al întregului popor.

Puternic mobilizate de 
aprecierile și îndemnurile 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, colectivele de 
muncă în mijlocul cărora 
s-a aflat secretarul general 
al partidului au exprimat 
angajamentul de a depune 
în continuare eforturi sus
ținute pentru îndeplinirea 
integrală a sarcinilor ce le 
revin, pentru ridicarea în
tregii activități la un ni
vel superior de calitate și 
eficiență, de a întîmpina 
cu realizări de seamă cele 
două mari evenimente din 
viața țării — a 40-a ani
versare a revoluției de eli
berare socială și națională, 
antifascistă și antiimperia- 
listă de la 23 August și al 
XIII-lea Congres al Parti
dului Comunist Român.

istorice. A prezentat o ex
punere Traîan Dudas, am
basadorul României în U- 
niunea Sovietică.

■ MOSCOVA. - Kon
stantin Cernenko, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., 
a avut o întrevedere cu pre
ședintele Finlandei, Mauno 
Koivisto, care întreprinde o 
vizită in U.R.S.S., la invi
tația Prezidiului Sovietului 
Suprem — informează agen
ția TASS.

Au fost abordate proble
me ale relațiilor bilaterale 
și unele aspecte ale situa
ției internaționale actuale, 

tisfăcute de către Farma
cia nr. 3 din Piața Li
bertății, între orele 7—21.

• La Petroșani, în am
bele zile (1 și 2 Mai) 
funcționează, între orele 
8—20, Farmacia nr. 16 din 
Cartierul Aeroport.

în celelalte localități 
ale județului, toate farma
ciile vor funcționa după 
programul din zilele de 
duminică.

Unitățile autoservice

în zilele de 1 și 2 Mai, 
toate unitățile autoservi
ce vor funcționa cu for
mații de lucru reduse, în
tre orele 7—20. La soli
citările urgente, A.C.R. va 
interveni prompt, între 
orele 7—23.
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DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE POȘTA 
SI TELECOMUNICAȚII HUNEDOARA-DEVA 

ANUNȚA
La data de aprilie 1984, ora 14,00, în localitatea 

LUPENI se va pune în funcțiune CENTRALA TELE
FONICĂ AUTOMATĂ URBANA.

Numerele de apel ale posturilor telefonice insta
late la abonați și conectate în această centrală sînt 
formate din 5 cifre, începînd cu cifrele 60... în ca
zul abonaților telefonici pe linie individuală și res
pectiv 65... în cazul abonaților pe linie comună (cu
plați).

Convorbirile telefonice locale se obțin formînd la 
disc, după venirea tonului, numărul de apel al postu
lui telefonic chemat.

Durata convorbirilor locale automate este nelimi
tată și la fiecare 3 minute se înregistrează un impuls 
la contorul instalat în centrala telefonică automată.

în cadrul taxei de abonament lunar de 100 lei, în 
cazul abonaților pe linie individuală și 50 lei în cazul 
abonaților cuplați se pot efectua 150 impulsii și res
pectiv 75 impulsii. Impulsiile înregistrate peste acest 
număr sînt impulsii adiționale și se tarifează cu 0,50 
lei/impuls. în cazul convorbirilor locale se înregistrea
ză la contor cîte un impuls la fiecare trei minute sau 
fracțiune, numărul lor fiind determinat de durata 
convorbirii.

Convorbirile telefonice interurbane, se obțin prin 
comandă la telefonista operatoare, formînd la discul 
aparatului „09" (comanda interurbană, iar costul lor 
se stabilește în funcție de durata convorbirilor, dis
tanța (zona) și tariful ales de chemător (simplu, ur
gent, fulger).

Zonele de taxare și tariful simplu sînt ;
Zona I : 0—100 km — 3 lei/minut
Zona a Il-a ; 101—200 km — 5 lei/minut
Zona a III-a : 201—400 km — 6 lei/minut
Zona a IV-a: peste 400 km — 7,50 lei/minut.
Durata minimă de taxare a unei convorbiri telefo

nice interurbane este de 3 minute.
Tariful urgent este de 2 ori tariful simplu.
Tariful fulger este de 5 ori tariful simplu.
Eventualele deranjamente la posturile telefonice 

instalate la domiciliu (lipsă ton, audiție slabă, selec
ție grea etc.) se vor anunța, de la orice alt post te
lefonic la telefonista operatoare, formînd numărul „02“ 
(deranjamente).

Informații cu privire la numerele de apel ale abo
naților din orașul Lupeni se pot obține formînd la 
discul aparatului telefonic ..03“ (informații).

Atenționăm abonații că nu mai există perioadă de 
reduceri de tarif.
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ÎNTREPRINDEREA „AVICOLA" DEVA

LIVREAZĂ
pe bază de comandă la întreprinderi, C.A.P., 

cantine, consilii populare, școli, începînd cu 
data de 1 mai 1984 :

• iepuri pentru reproducție de mare pro
ductivitate.

De asemenea, se livrează și gospodăriilor 
populației la cerere.

publicitate
vînzari-cumparari

• Vînd apartament trei ca
mere și semiremorcă tractare 
autoturism. Deva, telefon 23919, 
după orele 16. (5316)
• Vînd, în Orăștie, strada 

Viilor nr. 20, apartament con
fortabil, trei camere, depen
dințe, inclusiv baie, apă cu
rentă, pod, pivniță, diverse 
mobile și obiecte casnice. Preț 
convenabil. Informații Orăștie, 
telefon 41693, sau Cluj 11949.

(5297)
• Vînd apartament două ca

mere decomandate, confort I. 
Deva, telefon 21870, după orele
15. (5303)
• Vînd casă în Almașu Sec, 

nr. 57. (5283)
• Vînd casă, cinei camere, 

încălzire centrală (cărbuni), de
pendințe, garaj. Deva, strada 
Ștefan cel Mare 10, orele 10— 
18. (5307)
• Vînd casă două camere, 

dependințe, gaze, apă, garaj. 
Deva, strada Aurel Vlaicu nr. 
82. (5294)
• Vînd casă, dependințe (gră

dină), satul Chergheș, comuna 
Cirj iți. Informații duminica, 
Deva, telefon 12859. (5287).
• Vînd Dacia 1300. Hunedoa

ra, telefon 17378, după orele
16. (5291)

• Vînd Lada 1200. Hunedoa
ra, strada Piața Eliberării 
11/12, telefon 14669. (5306)
• Vînd Dacia 1300, motor 

francez. Deva, Gojdu, strada 
Kogălniceanu, bloo AB 17, a- 
partament 16, după orele 16.

(5308)
• Vînd Dacia 1100, stare bu

nă. Deva, strada Pescărușului 
5, telefon 23833. (5313)
• Vînd Dacia 1100, stare bu

nă. Hunedoara, telefon 11734.
(5292)

• Vînd Fiat 600 D, stare bu
nă. Hunedoara, telefon 14501, 
după orele 16. (5279)
• Vînd Moskvid 408. Hune

doara, strada Toamnei nr. 15.
(5310)

• Vînd Wartburg, stare per
fectă. Hunedoara, Micro 5, 
bloc 34, apartament 7. (5305)
• Cumpăr pian scurt cu 

corzi încrustate sau pianină în 
stare bună. Deva, telefon 
28537. (5315) 4

ÎNCHIRIERE
• Ofer cu chirie cameră mo

bilată, fete sau băieți. Infor
mații duminica. Deva, telefon 
12859. (5288)

SCHIMBURI DE LOCUINȚE
• Schimb apartament trei 

camere, eu apartament două 
camere. Deva, telefon 14261.

(5290)
• Schimb două apartamente 

a două camere Deva, cu a- 
partament 3—4 camere Gojdu 
sau central. Informații bloo 
E 21, apartament 102, Gojdu.

ANIVERSARI
• Cu prilejul aniversării zi

lei de naștere și al pensionă
rii, soția, copiii și nepoții do
resc dragului lor Aurel Bo- 
dea, din Orăștie, ani mulțl și 
fericiți, multă sănătate. (5299)

• Prietenii urează Rodicăi, 
cu ocazia împlinirii a 60 de 
primăveri, „La mulți ani !“.

(5302)
DECESE

• Maria fiică, Arghil, 
Domnosie și Aurel fii a- 
nunță cu durere încetarea 
din viață, la 27 aprilie 1984, 
a mamei lor dragi 

COMȘA MARIA, 
în vîrstă de 81 ani. (5317)
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