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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, va efectua o vizită 

de prietenie In Republica Arabă Siriană
IUBtȚUL HUWOClPi] Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, va 
efectua, împreună cu tova

rășa Elena Ceaușescu, o 
vizită de prietenie în Re
publica Arabă Siriană, la 
invitația secretarului gene
ral al Partidului Baas Arab 

Socialist, președintele Re
publicii Arabe Siriene, 
Hafez Al-Assad, și a doam
nei Anisse Al-Assad, în 
prima jumătate a lunii mai 
1984.
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Fontă mai multă, de bună calitate,
cu consum redus de cocs

— La recenta ședință a 
Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R. s-a 
subliniat necesitatea de a 
se lua toate masurile pri
vind încadrarea în consu
murile stabilite prin plan 
pentru fiecare produs în 
parte, de a se găsi noi căi 
și posibilități de reducere 
a consumurilor în toate u- 
nitățile de producție. In 
spiritul acestor cerințe, cum 
se acționează la secția a 
11-a furnale,; tovarășe in
giner Nicolae Voruca, sef 
secție coordonator 9

— în primul trimestru al 
anului am depășit consu
mul de tcocs pe tor.a de 
fontă. Aceasta a făcut obi
ectul unei analize amănun
țite cu toți factorii de răs
pundere din combinat. Cu 
sprijinul comitetului de 
partid și al conducerii com
binatului, s-au luat măsuri

C.S. Hunedoara, O.S.M. I. Echipa de oțelari de la cuptorul nr, 1, condusă de Alexan
dru Teică, este una dintre cele mai bune formații din oțelărb». Cu cele aproape 200 
tone oțel elaborate peste plan Uo la începutul anului, echipa respectivă și-a depășit anga
jamentul anual luat in intreeerea socialistă. Foto NICOLAE GHEORGHIU
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Popas intre meșterii care dau autovehiculelor... longevitate

Ne-om deplasat la ate
lierul de reparații agregate 
auto (A.R.A.) din Brad, îm
preună cu ing. Nicolae 
Chiricescu, de la I.T.A. De
va. Conceput inițial ca un 
„punct” pentru simple in
tervenții la autovehicule - 
gresâri, schimbări de filtru 
și ulei, mici reparații - a- 
telierul s-a dezvoltat con
tinuu, concentrînd în pre
zent toată activitatea, de 
reparații a agregatelor au
to de pe raza întreprinde
rii județene. Are un peri
metru destul de mare, iar 
modul de organizare a spa
țiilor de producție - cu un 
sens bine determinat al flu

care au creat condiții de 
funcționare și exploatare a 
furnalelor 7, 8 și 9, în.pri- 
mul rînd prin asigurarea 
cu materii prime la nivelul 
fișei tehnice. Am reușit 
astfel ca în aprilie să re-

Sccția a Il-a 
furnale de la

C. S. Hunedoara

ducem consumul specific 
de cocs, să recuperăm de
pășirile din primul trimes
tru și să economisim mai 
bine de 1 000 tone de cocs, 
materia noastră primă de 
bază, care, știm bine cu, 
toții, se realizează cu mari 
eforturi.

— Mai trebuie spus că a 
crescut temperatura aerului 
insuflat în furnale pînă la 
1 120 grade — intervine in

xului, dotări și automatizări 
interne, complexitatea ope
rațiilor etc. - împreună cu 
hărnicia colectivului îi con
feră un statut de adevăra
tă uzină.

- In afară de motoarele 
care se repară centralizat 
la întreprinderile de specia
litate, la noi se executa 
intervenții la toate agrega
tele auto, ne-a spus sing. 
Gheorghe Macovei, șeful 
atelierului. Reparăm totul, 
de la transmisie la suspen
sia autovehiculelor și exe
cutăm chiar vulcanizarea 
anvelopelor. Rezultatele ob
ținute sînt bune, atît din 
pufict de vedere ol calită
ții reparațiilor, cit și valo
ric. Pe primul trimestru am 
realizat o producție supli
mentară de un milion lei.

Pentru a înțelege mai 
bine drumul lung al pro
ducției, am apelat ia oa
meni,'i-am însoțit la locurile 
de lucru. în primul rînd, un 
autovehicul destinct casă
rii (autobuz, autobasculan
tă etc.) este dezmembrat. 
Circa 50 la sută din pie
sele componente sînt în 

ginerul Teodor Lupa, șef 
secție schimb. Totodată, 
prin debitul constant de 
gaz metan și oxigen reali
zăm o uniformitate perfec
tă în funcționarea celor trei 
furnale, ceea ce contribuie 
la reducerea consumurilor, 
mai cu seamă de cocs.

— Să nu scăpăm din ve
dere că în toamna anului 
trecut, o dată cu reparația 
capitală a furnalului 9 — 
continuă inginerul Nicolae 
Rențea, a fost modernizat 
și automatizat sistemul de 
încărcare a furnalului, un 
alt mijloc prin care s-a 
redus consumul specific de 
cocs pe tona de fontă.

— Lucrurile nu se opresc 
aici — ține să precizeze 
inginerul Zudor Ludovic,

GH. J. NEGREA 

(Continuare în pag. o 3-a) 

stare bună și vor fi intro
duse în autovehiculele' re
parate. La alte 25 la sută 
din piese se execută recon- 
diționări, după care ajung 
și ele în stare perfectă. Un 
procent de 15 la sută va 
constitui materia primă a 
atelierului. în mica turnă
torie existentă aici, meta
lele sînt topite și turna
te în matrițe ingenioase 
construite de Aurel Benea 
(în prezent pensionar). „Da
că va fi nevoie și de alte 
matrițe, le vom face noi !" 
ne spune. cu încredere, 
muncitorul Cornel Ștefan. 
Continuind, ar mai rămîne 
un procent de 10 la sută 
din piesele care se predau 
la IJ.R.V.M.R.

După dezmembrare, pie
sele agregatelor auto iau 
drumurile stabilite. împreu
nă cu Radu Coposu, secre
tarul organizației de partid, 
am intrat în hala veche. Pe 
primele rafturi se aflau pie
se diverse. „La acest pi
nion de la viteza a treia — 
ne-a explicat muncitorul 
Mihai Petrea - se va re
teza dantura de cuplare a

Sub președinția tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, președin
tele Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii, vi
neri dimineața s-au deschis, 
în sala Palatului Sporturi
lor și Culturii, lucrările 
Plenarei Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii 
din industrie, construcții, 
transporturi, circulația măr
furilor și finanțe.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost întîmpi- 
nat la sosire cu deosebită 
căldură, cu sentimente de 
aleasă stimă și prețuire, 
cu vii și puternice aplauze, 

împreună cu conducăto
rul partidului și statului 
nostru, în prezidiu au luat 
loc membrii Biroului Exe
cutiv al Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii.

în sală se aflau membri 
și membri supleanți ai 
Comitetului Politic Execu-' 
tiv, secretari ai Comitetu
lui Central al partidului, 
membri ai C.C. al P.C.R. 
și ai guvernului.

Au luat parte, ca invitați, 
cadre din conducerea mi
nisterelor și instituțiilor 
centrale, activiști de partid 
și de stat, ai organizațiilor 
de masă și obștești.

Lucrările plenarei au fost 
deschise de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ

0 zi de mai, pe ogoarele C.A.P. Brănișca
„După-a tîta frig și cea

ță/ iar s-arată soarele... “ 
zice poetul. Și chiar așa, 
după o lungă vreme frigu
roasă, ziua de 3 mai a fost 
minunată, zi de primăvară 
de care tuturor rie-a fost, 
parcă, dor... Să lăsăm însă 
poezia la o parte, și să ve
dem cum a fost folosită 
respectiva zi îritr-una din 
marile unități din Consi- 

vitezei, după care se con
struiește o nouă bucșă cu 
dantură ce se înfiletează. 
Se obține astfel un pinion 
bun“.

Ageri la minte, pricepuți, 
oamenii muncii de la A.R.A. 
Brad acționează pentru re- 
condiționarea pieselor apli- 
cînd uneori soluții ingeni
oase, descoperite pe loc. 
Subinginerii Pavel Crețu și 
Gheorghe Gliga, maistrul 
Teodor Golcea, Dumitru 
lehim, Petru Drăgan, Re
mus Onea, Jan Nastasiu, 
Dorin Ștefan, Nicolae Sima, 
lovu Sulea și Nicolae Bor
za, echipele lui Simion To
ma și loan Doț, frații ge
meni Vasile și Dorel Cos- 
tea sînt numai cîțiva din 
fruntașii atelierului.

— în luna trecută — ne 
declară frații Costea - am 
fost primiți în rîndurile 
membrilor de partid. Sîn- 
tem mecanici auto și vrem 
să ne perfecționăm în me
serie, să muncim și mai bi-

MARIN NEGOIȚĂ
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La propunerea Biroului 
Executiv al Consiliului 
Național al Oamenilor 
Muncii, a fost adoptată, 
în unanimitate, următoarea 
ordine de zi :

1. Analiza dării de seamă 
a Consiliului de Miniștri 
cu privire la activitatea de 
îndeplinire a planului na
țional unic de dezvoltare 
economico-socială pe pri
mele 4 luni ale anului 
1984, de realizare a pro
gramului de dezvoltare a 
bazei energetice și de ma
terii prime, precum și 
măsurile ce se impun pen
tru îndeplinirea planului 
la toți indicatorii pe acest 
an.

2. Raport privind modul 
cum au acționat organele 
de conducere colectivă din 
ministere, centrale și în
treprinderi pentru realiza
rea prevederilor Hotărârii 
plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Comu
nist Român*dih iunie 1983 
cu privire la extinderea și 
generalizarea acordului glo
bal și a Hotărârii Comite
tului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. din ianu
arie 1984 cu privire la 
îmbunătățirea organizării 
unităților de construcții- 
montaj și preluarea lucră
rilor în antrepriză, extin
derea și generalizarea a- 
cordului global în toate 
ramurile economiei.

în timpul lucrărilor în 

liul unic agroindustrial 
Deva — C.A.P. Brănișca.

PREMISE OPTIMISTE

La Brănișca, tot ce tre
buie însămînțat în această 
primăvară a fost pus sub 
brazdă, cu excepția legu
melor cărora încă nu le-a 
venit vremea. Astfel, s-au 
însămînțat 85 ha cu car
tofi, 10 ha cu sfeclă, 127 
ha cu porumb, 110 ha cu 
furaje ș.a. L-am rugat pe 
Mihai Lăpugeanu, inginerul 
șef al cooperativei, să ne 
vorbească despre modul 
cum s-a muncit pînă acum 
în campania agricolă dc 
primăvară.
■ — Consider că s-a lucrat 
cu seriozitate și răspunde
re asigurîndu-se condiții 
pentru a obține producții 
record, înfăptuind astfel 
sarcina ce ne-a trasat-o to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
■IVate lucrările s-au înca
drat în epoca optimă, s-au 
realizat la un nivel calita
tiv înalt. Acest succes se 
datorează, în principal, me
canizatorilor, care s-au do
vedit, și în actuala cam
panie, la înălțimea sarci
nilor ce le revin. Aș vrea 
să-i evidențiez pe Nicolae 
Cioază, Miliăiță Ursa, Eu
gen Mirza. Viorel Simina 
și Ioan Dăncuș care au 
muncit cu pricepere și hăr
nicie.

FEMEILE IN I RENTE

Unitatea din Brănișca 
are semănate cu grâu și 
orz 345 ha. O suprafață 
considerabilă, deci. Pe cir
ca 200 ha s-a administrat 
erbicid. în ultima vreme 
însă holdele s-au înălțat 

plen, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a intervenit, în 
repetate rânduri, în cadrul 
dezbaterilor punînd în fața 
conducerii unor ministere, 
a unor importante sectoare 
ale economiei naționale 
sarcini de deosebită însem
nătate, indicînd căi și 
modalități concrete de 
acțiune, pentru ridicarea 
întregii, activități la un 
nivel superior de calitate 
și eficiență pentru înde
plinirea tuturor prevede
rilor planului pe acest an 
și ale actualului cincinal.

Asupra problemelor în
scrise pe ordinea de zi la 
dezbateri au luat cuvînțul 
reprezentanți ai consiliilor 
oamenilor muncii din în
treprinderi, institute de 
cercetări și proiectări, cen
trale industriale, ministe
re, ai altor organisme ale 
democrației. muncitorești 
din țara noastră.

în cursul după-âmiezii 
lucrările plenarei- s-au 
desfășurat în cadrul a 11 
secțiuni, pe ministere și 
ramuri economice

Plenara a dat o înaltă 
apreciere rolului eȘențial 
al secretarului general al 
partidului, președintele Re
publicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în elaborarea 
și fundamentarea progra
melor de dezvoltare multi- 

(Continuore în pag. a 4-a) 

mult și continuarea erbici- 
dării ar fi dus la pierderi 
de recoltă. Conducerea coo
perativei a procedat cu în
țelepciune : a hotărât ca pe 
suprafețele neerbicidate să 
se facă combaterea manu
ală a buruienilor. Așa s-a 
dat sfoară în comună ca 
oamenii să iasă la plivit. 
Și au ieșit. Joi. 3 mai, la 
Boz, Tîrnăvița și Rovina 
au participat la curățarea 
holdelor de pălămidă și 
spini peste 60 de coopera
tori, marea majoritate din
tre ei fiind femei. Asta, 
probabil, fiindcă plivitul 
este o treabă mai mult fe
minină. La Boz, cele două
zeci și ceva de coopera
toare le-au avut în frunte 
pe Florica Ungur, Letiția 
Bedea, Letiți Pavel și Ve
ronica Ștef, cele din Tîr
năvița pe Victoria Cizmaș 
și Olga Nicoară, iar cele 
din Rovina pe Maria Cri- 
șan și Aneta Manea. Cum 
muncesc femeile ? în trei 
zile au plivit 100 ha. Mai 
au 30 și termină lucrarea. 
Cum a mers lucrul ? Ei, 
ca acolo unde-s femei mul
te. Se râde; se glumește... 
Iar buna dispoziție stimu
lează munca.

ACOLO
UNDE SE HOTĂRĂȘTE 

SOARTA RECOLTEI
Ce-a lucrat președintele 

C.A.P., Tovie Manea, joi ? 
. Cînd s-a crăpat de ziuă 
a sosit la ferma zootehni
că din Boz și a ajutat la 
furajarea animalelor, la 
muls, la curățenie. La o- 
rele 7,30 a fost prezent la

TRAIAN BONDOR

(Continuare în pag. a 3-a)



Sensul nobil al stării „a fi contemporan"

DE
O primăvară trudnică. 

Imprevizibilă. Capricioasă 
Dar copacii tot înfrunzesc 
și florile pin-la urmă tot 
înfloresc și pasăre tot 
se-ntorc. Se-ntorc și coco
rii. Poate cu gindui la a- 
ceasta întoarcere, poate m 
perspectiva apropate Z e 
a Victore:, poate cu g-'n- 
dul la primejdia arme or 
sau la eterna zblndă a 
vieții asupra nefaste va f 
reprogramat Televlz unea 
mai deunăzi — pe-tru a 
cita oară ? — filmul Zboară 
cocorii. Coci filmul acesta 
vorbește despre toate cele 
amintite și încă despre mul
te altele pe deasupra. L-am 
văzut de vreo cine ori și 
încă aș mai putea să-l re
văd iar și iar cu aceeași 
uimită și proaspătă man- 
tare, întrebindu-mă de fie- 
care dată care e secretul 
tinereții sale. Zboară cocorii 
e un film care n-a obos i 
și asupra căru-a trecerea 
a aproape trei decenii n-a 
lăsat nici un rid și nici o 
umbră. E aici intii de toate 
meritul lui Kalatozov de a 
nu ti lucrat cu scheme Ș' 
fantoșe animate de lozinci, 
ci cu oameni animați de 
conștiințe. Iar conștiințele 
nu încap în scheme. Le 
spulberă și își urmează 
destinul lor. Mai e apoi ti-

PRIMĂVARĂ
nerețea actor or : moc. 
'■os de frumoși in tne-ețec 
or erau pe atunc. Samoi- 
iovo și Bota ov. cm ntind 
propria noastră t.nerețe P 
însuți parfumul iubr.-lor de 
oltădat' ! Dar mc e — cum 
cm putea trece peste asta ? 
— mo' e și s-mp sorea s„p-e 
mo. ocnaoc-ea ți p^- totea 
povești- in sme. Un bac: 
și o tata se ubesc dar e 
pieocă <c Potorio <o> ți nu

i
X PRIVELIȘTI

se mo-' intoa-ce c- ea o 
mine singură ți n jg
năruie case și mor por'l~t 
și roiesc seducător pror 
tori ți lichele gem ran ♦ 
și cinto pane, cresc copii, 
cresc sfr șietoare t-s»'
cresc speranțe țr se ntorc 
cocorii. Ș cum cm putea 
uita toate acele m c» ep - 
soade onto'og ce ca-e, ca 
o so'bă ccotuese fmu ? 
Scena aceea b. nooa-ă. oe 
care o asfeot de f-eca-e 
dată șt nd dinainte co-m 
vor da lac'lm -e : soldățe
lul cam sturlubatic care se 
întoarce de pe front ș> o 
găsește pe Veroc ca spă '-3 
rufe, iar tind află că ea e 
de fapt cea pe ca-e o cău

ta — logodnice lut Bor s 
cei ce nu se ira moi întoar
ce — iși uită armon ca, se 
ridică și apucina-j-r tetei 
mina trudită și plină de să
pun o duce încet a buze 
intr-un gest superb care a 
rămas penau ai ne mogl- 
nea desăv'-rșită a -espectu- 
bri omului pentru om. Sau 
iirsarui oce a in care epa- 
teosa victoriei e văzută prin 
piaza lacrimilor unei fete 
core dăruiește Io Mimpmre 
tite o floare ce or Întorși 
de pe -.ărimul movții in tienp 
ce sus. in azur, se deslu
șește unghiul i.n oi coco
rilor intorcâtori. Fosa aces
tui Ulm stă refuzul afec
tării. îa totc-a sa fpsâ de 
retor sm. in darul său de 
a vorb despre oameni, cer 
cu gas trese. desp-e r ața 
șr tnocsea lor. despre ru
fe • e ș> soerențe e -or. Ma 
o-es despre acesre spe-anțe 
oe -or. — tenace «ncăpc- 
L-nare speranțe — cărora te 
ajunge peaCru a enește 
veoerea unui Va» de cocon 
ce se-ntorc in permăvarâ-

Despre pr -năuc-o roam 
so st '<4. dor »-os> luat cu 
•voroa in fond. osSo eori- 
tit de i.ng și ae trudn'c ar 
fi dezghețul, credința in 
p- move-ă nu zace Ori
cum, cocorii se-ntorc—

RADU C1OBANU

fn creația artistică a lui 
F'oncisc Munteanu sensul 
nobil al stării „a fi con
temporan* este prezent în 
fiecare operă. Prin carte, 
film, teatru, artistul îți asu
mă această condiție, sim- 
țindu-se dator să stabileas
că justele raporturi între 
„luminile ți umbrele* epo
cii pe care o traversăm, 
fm plantat adine in reali
tățile timpului. Francisc 
Munteanu, fiu al meleagu
rilor hunedorene, rămîne și 
acum, la cei 60 de ani ai 
săi, la fel de tînăr, de 
p-oaspât și plin de nepre
văzut in opera sa ca și in 
urma cu peste trei decenii 
cind intra în literatură cu 
„Lenta*, cu „in orașul de 
pe Mureș" (roman distins 
cu Pren- ul de Stat), cind 
debuta in dramaturgie cu 
piesa „Sabotaj* (jucată pe 
scena „Naționalului* bucu- 
-eștean) ți in cinematogra
fe cu istorica peliculă „Va- 
c-ile Dunării*, onorată cu 
Marele Premiu al Festiva
lului internațional al filmu
lui de la Karlovy Vary.

in această primăvară - 
mai precis in ultima deca
dă a lunii aprilie - and 
timp de trei zile Francisc 
Munteonu s-a reintilnit, la 
Vețel (satul natal), Ghelari, 
Hu-edoa'o și Deva cu con- 
județenii săi. sentimentul * 
pat’iotic și spiritul poporu
lui nostru in creația scrii
torului și a cineastului s-au 
relevat imp-esionant. Devo- 
tot artei destinate unei 
largi audiențe, cu o mare 
putere de atracție, Francisc 
Munteanu s-a văzut încon
jurat, în județul nostru, de 
copii și vîrstnici, cu dra
gostea cu care este răsplă

tit numai cel ce a pătruns 
cu filmele și cărțile sale în 
intimitatea sufletească a o- 
mului, chemindu-l să-și a- 
leagă modelul de viață. 
„Vă mulțumim că v-ați gîn- 
dit și la noi și ni i-ați creat 
pe „Pistruiatul" și „Roșco
vanul*. Prin ei, am aflat 
și noi — mărturisea un re
prezentant al pionierilor 
clasei a Vll-a A, de la 
Școala generală nr. 1 Deva 
— ce este un copil erou, ce 
înseamnă o faptă eroică 
săvirțită de un copil în a- 
nii celui de-al 11-lea război

FII AI 
MELEAGURILOR 

HUNEDORENE

mondial. „Pistruiatul" este 
unul dintre cele mai în
drăgite personaje create în 
ultimii ani de scriitorii noș
tri și nu este copil să nu-l 
cunoască, să nu-l îndră
gească. Evenimentul revo
luționar de acum patru de
cenii, dumneavoastră ni 
l-ați prezentat nouă, copii
lor, în scrieri prin care su
fletele noastre au vibrat, 
inimile ni s-au încălzit de 
măreția eroismului poporu
lui nostru*.

„Francisc Munteanu face 
parte dintr-o generație ca
re a trăit cu intensitate pe
rioada prin care a trecut, 
a muncit și a creat, o pe
rioadă încărcată de eveni
mente istorice. Și aceste 
evenimente au devenit sub
stanța epică a operelor 
sale" — spunea prof. Va

leria Stoian, directorul Bi
bliotecii județene, la întîl- 
nirea scriitorului cu activul 
cultural din Deva, cu citi
torii și iubitorii celei de-a 
șaptea arte. „în copilărie 
și în adolescență, Francisc 
Munteanu a mîncat piinea 
amară a lipsei de pîine, de 
aceea ne este atît de a- 
proape de inimi în scrie
rile sale — mărturisea prof. 
Emeric Horovitz, directorul 
întreprinderii cinematogra
fice județene. Prin talentul 
său, cu facultatea de a- 
profundare spirituală a rea
lității, cu capacitatea de 
proiectare în lumina viito
rului a unor eroi memora
bili, Francisc Munteanu ne 
oferă personaje de o ma
re frumusețe umană, de 
care avem nevoie și noi, cei 
cu mulți ani de viață și 
urmașii noștri".

lată cadrul manifestărilor 
de la Hunedoara și Deva 
— unde dialogul scriitoru
lui și regizorului cu Mircea 
Moț, Neculai Chirica, loan 
Bugnariu, cu zeci de citi
tori și cinefili, s-a transfor
mat în îrrtîlniri re'e’otoare 
pentru valorile fundamenta
le ale artei contemporane. 
Manifestările organizate de 
Comitetul județean de cul
tură și educație socialistă, 
întreprinderea cinematogra
fică județeană șî Biblio
teca județeană, sub gene
ricul „Fii ai meleagurilor 
hunedorene", au fost, în 
preajma scriitorului și ci
neastului Francisc Muntea
nu, momente de referință 
ale creației artistice con
temporane, cu înaltă pute
re exemplificatoare, mode
latoare.

LUCIA LICIU

Concursul de poezie patriot că șl revo’uț onarâ ■ 
„SUB FLAMURI DE PARTID BIRUI lOARE"

Luna mai sa fi gazda manifestă
rilor politico-educative si cultural- 
artistice ale celei de-a XVI-a ediții 
a .Jntilnirii tineretului cu istoria". 
„Costești ’84“ va include, ca m in 
anii precedenți, printre manifestă
rile sale de prestigiu, concursul de 
poezie patriotică și revoluționar., 
„Sub flamuri de partid biruitoare". 
Concursul are drept scop stimularea 
poeziei patriotice si revoluționare, a 
versului politic de înaltă calitate 
estetică, a stihului de dragoste, in
spirate din istoricele evenimente ale 
acestui an : aniversarea a patru de-

<.eiui de la revoluția de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă, intimpinarea Con
gresului al XUI-lea al partidului, 
împlinirea a două secole de la ma
rea răscoală condusă de Horia, Cloș
ca și Crișan. Creația literară pentru 
actualul concurs e chemată să se 
inspire si din efortul de care dă do
vadă tineretul pentru realizarea o- 
biectivelor Congresului ai XU-țea ai 
partidului.

Conruruil de poezie se va desfă- 
-ura în zilele de 25—27 mai Ia Deva. 
Orăstie si Coste-tî si la el pol par

ticipa tineri poeți în virstă pină la 
30 de ani, care nu sint membri ai 
Lniunii Scriitorilor, indiferent de 
volumele publicate. Lucrările dacti
lografiate în 4 exemplare vor fi în
soțite de o scurtă notă bio-biblio- 
grafică și vor fi trimise pină Ia 20 
mai a.c. pe adresa Comitetului ju
dețean Hunedoara al U.T.C„ din 
Deva, B-dul Dr. Petru Groza nr. 35, 
cod 2 700. cu mențiunea : „Pentru 
concursul de poezie". Concurenții 
vor fi prezenți Ia Deva, la sediul 
Comitetului județean al V.T.C., în 
ziua de 25 mai.

Poșta redacției
Sorina Vngureanu — De

va : L!n aer primă’, ăratic. 
de început augural de lu
me vă străbate versurile 
Acest entuziasm liric al 
simțirii ne îndeamnă să vă 
publicăm exaltatul text : 
„Pro-Primăvara ".

David Kusu — Deva : 
Lucruri în bună parte în 
nota celor cu care ne-ați 
obișnuit. Vă anunțăm că 
în ce vă privește exigența 
noastră este în creștere.

Virgil Coltofeanli — Hu
nedoara, Viorel Achim — 
Petroșani : — Versuri ron- 
venționale.

TIBERIU DAION1

PRO-PRIMAVARA

Mi-e sete de verde I 
Și-a coborît larva - radar 
al vieții subpămîntene — 
privirile monocromatice și-a

flori cu gura de odaliscă • 
surîzînd în tipare de ceară, 
clorofilo-maniace frunze 
sorbind seva solară... 
Glasu-i trans-primăvăratic 
a răspîndit ecou...
Melcii și-a.u sfărîmat 
cochiliile de coaja copacilor 
grăbind primăvara
O mare de verde și lumină 
mi-a inundat privirile !

SORINA UNGUREAN U

Victor Niță „TURNUL NEBJbA"
Semnalăm cu deosebită 

bucurie apariția unei noi 
cărți de poezie apai-ținînd 
unui hunedorean. Este 
vorba de Victor Niță, cu 
„Turnul Neboisa", tipări
tă de editura „Albatros*. 
Deși poetul debutase cu 
mulți ani în urmă (1967) 
sub girul reputatului re
dactor al revistei „Lucea
fărului* de atunci, Mihu 
Dragomir, el a ezitat în
delung în fața gestului u- 
nei cărți proprii, iar roa
dele acestei răbdări au- 
toimpuse, strălucesc în a- 
cest volum, cu certitudi
ne. Munca de redactor la 
revista „Flacăra* —- (unde 
timp îndelungat a fost 
îndrumător al talentelor 
în curs de afirmare), dar 
în primul rînd talentul 
său remarcabil, cizelat 
mereu, l-au făcut cunos
cut în lumea literară, ast
fel că apariția căiții ne 
face s-o deschidem cu e- 
xigență și cu emoție. Cum 
rareori se întîmplă, car
tea sa a stîrnit vii co
mentarii critice aproape 
concomitent cu intrarea 
ei în librării. Victor Niță 
vine cu o poezie foarte 
personală. Ce dă perso
nalitate acestei poezii ? 
în primul rînd viziunea 
globală asupra unei lumi 
privită cu luciditate. Teh
nica versurilor sale este 

una incredibil de operan
tă — în spațiul ideilor 
—, prin faptul că Vi. tor 
Niță este substanțial, u- 
neori chiar în „detriznea- 
tul- metaforei. Are de 
comunicat mult și tulbu
rător, iar ceea ce spune 
nu este abstractizare ci 
strigăt din straturile cele 
mai profunde ale ființei. 
Poeme citabile in între
gime, refac, obsedant, a- 
celași univers greu de 
semnificații existențiale. 
Claritatea, în poezia sa. 
este un fel de capcană: 
esențele tari în care sculp
tează vocalele, adjecti
vul violent folosit, dezvă
luie marea disponibilita
te sufletească a unui poet 
dezlănțuit, un poet cum- 
pănindu-și vocea între 
Orfeu și Hamlet. „Tur
nul Neboisa*, s i m b o 1 
încărcat de profunde 
înțelesuri, artă poetică 
adoptată inteligent de 
Victor Niță, veghează 
fără somn, „aplecat peste 
întrebările lumii*, cum 
ar spune Lucian Bla- 
ga. O spune însă alt
fel poetul hunedorean, 
asediind cu armele cele 
mai rafinate zidul eternei 
taine a dezvăluirii pereni
tății poeziei, numeroase 
poeme fiind antologice. 
„Autocenzura* atîtor ani 
a operat benefic, starea 

poeziei acestei cărți fiind 
una deloc fluctuantă, e- 
gală sieși, indiferent de 
zonele Ln cane sondează. 
Poezia lui Victor Nîță 
este incrincenare incirta 
„luptă cu Balaurul*, iar 
lumina. mr . exprimată 
direc t răzbate mereu par
că de undeva din spatele 
cmintului. Ua spirit ne-

liniștit, o asprime puțin 
accesibilă altor poeți, un 
travaliu prin ideile capi
tale ale existenței ; un 
„duh* al romantismului 
revoluționar (care e de
parte de a fi epuizat în 
poezia română) — sint al
te cîteva trăsături ale a- 
cestui poet. Mărturisind

Uu film - poem, un film de excepție
SĂ MORI RĂNIT DIN DRAGOSTE DE VIAȚÂ
Noul film românesc iși 

plasează acțiunea în pe
rioada marilor frămîntări 
politico-sociale ale anilor 
de luptă împotriva fasci
zării țării, a aservirii ei 
capitalului străin. El re
levă traiectoria maturiză
rii politice a doi tineri u- 
teciști — Sarcă și Hora- 
țiu — care trebuie să în
deplinească, în condițiile 

bucuria confirmării unei 
încrederi care nu a în
cetat niciodată, ne facem 
nu doar datoria de colegi, 
„regăsindu-l- pe Poetul 
care ne-a tulburat mereu 
■ u frumusețea cutremu
rată a rostirii sale. „Bi
blioteca* scriitorilor hu- 
nedorenl, iată, se îmbo
gățește cu o nouă carte.

adevărată. foarte bună, 
care, cel puțin în Hune
doara, a început să... dis
pară, încă înainte de „ri
tualica* și așteptata lan
sare ! „Turnul Neboisa* 
ronfirmă un poet impor
tant, original.

EUGEN EVU

aspre ale luptei în ilega
litate. sarcini de mare 
importanță pentru parti
dul comunist.

Este o creație de foarte 
bună condiție artistică, a- 
lertă și rafinată, cu alură 
de film polițist, dar și de 
film-poem, de gravă me
ditație asupra rostului e- 
Nlstenței în pc loadele de 
cumpănă ale istoriei. /

Regizorul Mircea Vero- 
iu confirmă, prip această 
nouă peliculă, apartenen
ța sa la familia destul de 
restrînsă a marilor crea
tori de atmosferă, de per
sonaje tulburătoare, ser
vite dramaturgie de o 
distribuție excelent stă- 
pinitâ și condusă regizo
ral. Gheorghe Visu (Sar
că) și Claudiu Bleoriț (Ho- 
rațiu) creează tipuri me
morabile. verosimile, ilus- 
trînd două ipostaze tipo
logice diferite, dar com-' 
plementare ale revoluțio
narului. De altfel, după 
propriile-i mărturisiri, 
Gheorghe Visu a încercat 
și reușit, prin acest rol, 
să-și scoată personajul 
din tiparul previzibilului, 
al eroilor plăți. Actorii 
au creat un tandem care, 
sub aspectul frumuseții 
morale, al patosului revo
luționar. va rămîne un 
moment de referință în 
cinematografia noastră.

într-un rol negativ de 
astă dată, Marcel Iureș 
(comisarul Mironescu), 
realizează măiestrit o par
titură dificilă, Tora Va- 
silescu (Lolita) marchea
ză încă o apariție de va
loare în filmografia-i atît 
de bogată, iar Mariana 
Buruiană (Maria), prin 
jocu-i subtil și nuanțat, 
completează galeria eroi
lor bine creionați, credi
bili ai acestui film.

Mircea Verotu demon

strează încă o dată *stă- 
pînirea artei de a expri
ma idei prin imagine și 
nu în ultimă instanță vo
cația sa nedezmințită pen
tru meditația poetică. A- 
paratuf de filmat „vede 
idei*, dar surprinde și 
atmosfera de epocă — 
printu-oi succesiune de 
metafore cinematografice, 
totul avînd un aei- incon- 
fundabil.

Sînt în acest film sec
vențe de neuitat : scena 
aruncării pe apă a gea
mantanelor goale, deve
nite inutile, scenă care 
trimite spre mesajul a- 
dînc al „textului*, mo
mentul trezirii celor doi 
tineri în barca învăluită 
de cețurile abia risipite 
ale dimineții, apoi planul 
de ansamblu cu Horațiu 
și Maria pe cîmpul înflo
rit, scena balului — de 
antologie prin firesc și 
atmosferă, finalul de 
o sensibilitate simbolică, 
plină de sensuri.

Muzica talentatului 
compozitor Adrian Enes- 
cu contribuie la realiza
rea dimensiunii insolite 
și poetice a imaginii sem
nate de Doru Mitran.

Acest film atinge o co
tă artistică înaltă, com- 
pletînd fericit nu numai 
opera unui cineast, ci șî 
tabloul cinematografiei 
românești.

VERONICA PALADE
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a rîndurilor
Referindu-se la exigențe

le pe care organizațiile de 
partid trebuie să le mani
feste în munca de întărire 
a rîndurilor lor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, subli
nia, în expunerea la plena
ra C.G. al P.C.R. din 1-2 
iunie 1982 : „în centrul
preocupării noastre trebuie 
să stea în viitor, odată cu 
primirea în partid a celor 
mai buni oameni ai muncii 
din toate domeniile de ac
tivitate, creșterea exigenței 
față de îndeplinirea cerin
țelor statutare de către fie
care membru al partidu
lui".

Militînd pentru creșterea 
numerică și calitativă a 
rîndurilor partidului, în spi
ritul cerințelor actuale și 
de perspectivă, comitetul 
de partid al I.M.C. Bîrcea 
pornește de la convingerea 
că între creșterea rolului 
conducător al partidului și 
sporirea exigențelor față 
de calitățile membrilor săi 
există o strînsă concordan
ță. în cele din urmă, pres
tigiul și autoritatea, capa
citatea sa de mobilizare și 
organizare se sprijină pe 
autoritatea și influența pe 
care o exercită fiecare co
munist în colectivul din 
care face parte, în produc
ție și în societate.

în această importantă 
activitate urmărim consec
vent primirea cu prioritate 
a muncitorilor cu o bună 
pregătire politico-ideologi- 
că și profesională, din locu
rile cheie ale producției, 
din secțiile și schimburile 
în care comuniștii au încă 
o pondere scăzută. Pentru

aceasta, membrii biroului 
comitetului de partid sînt 
repartizați pe organizații 
de bază cu răspunderea 
conducerii concrete a mun
cii — întocmirea perspec
tivei anuale, atragerea la 
activitate concretă a oame
nilor aflați în această per
spectivă, pregătirea temei
nică a adunărilor generale 
etc.

în prezent, organizația 
noastră numără 616 mem
bri de partid. In cursul a-

VIAȚA DE PARTID

nului 1983 au fost primiți 
38 tovarăși, dintre care 25 
sînt femei, iar 35 — ute- 
ciști, toți provenind din rîn- 
durile muncitorilor.

Experiența ne-a învățat 
că forța și capacitatea or
ganizațiilor noastre de ba
ză de a-și duce la înde
plinire sarcinile, oricît de 
dificile ar fi ele, se află 
în strînsă legătură cu des
toinicia și puterea de ac
țiune a comuniștilor. Din 
această cauză, pregătirea 
temeinică și multilaterală 
a celor care solicită primi
rea în partid, precum și a 
celor recent primiți, ocupă 
un loc central în activita
tea politico-organizatorică. 
O bună experiență în a- 
ceastă direcție au acumu
lat birourile organizațiilor 
de bază din secțiile de pa
nouri mari, b.c.a., s.mj. A- 
cestea, prin comuniști cu 
experiență, țin o legătură 
permanentă atît cu cei din
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Pe ogoarele C.A.P. 
Brănișca

(Urmare din pag. 1)

„Avicola" din Mintia pen
tru a prelua ultimele 500 
de puicuțe pentru crescă
toria de găini ouătoare cu 
o capacitate de J 0 500 ca
pete, recent intrată în func
țiune. A ajutat efectiv la 
încărcarea și descărcarea 
păsărilor la Brănișca, mun
cind alături de coopera
toarele Cornelia Ghiura, 
Valeria Jurj, Victoria Be- 
tea și Susana Sav. A făcut 
apoi un drum la locul unde 
mecanizatorul Ionel Ungur 
recolta secara masă verde 
și unul la tabăra de vară 
pentru vacile cu lapte un-

de se fac ultimele pregă
tiri. S-a dus după aceea 
la stînă să vadă dacă au 
sosit putinile. Zilele tre
cute au fost înțărcați 300 
miei așa că oile urmează să 
se mulgă și din lapte să se 
facă brînză. A trecut în fugă 
pe la tîmplărie, anexa nouă 
a unității, ce urmează să 
intre în funcțiune. Mai tîr- 
ziu s-a ocupat de punerea 
în funcțiune a sistemului 
de irigații întrucît astăzi 
urmează să înceapă semă- 
narea roșiilor și vinetelor 
în cîmp. Acestea sînt nu
mai o parte din probleme
le de care s-a ocupat pre
ședintele în ziua aceea.

perspectivă, cît și cu noii 
membrii de partid, îi aju
tă să-și perfecționeze pre
gătirea generală, le încre
dințează sarcini concrete, 
îi sprijină în îndeplinirea 
lor.

Trebuie să recunoaștem 
însă că deși a\em rezulta
te bune în acest domeniu, 
activitatea desfășurată aut 
de către comitetul de 
partid, cît și de birourile 
organizațiilor de bază este 
încă perfectibilă.

Deși fiecare birou de or
ganizație de bază are la 
îndemînă perspectiva pri
mirii pentru un an de zile, 
nu toate birourile le revăd 
periodic pentru a le com
pleta cu schimbările surve
nite. In unele organizații 
întreaga problematică este 
lăsată exclusiv în seama 
secretarului. Din această 
cauză, unele birouri de or
ganizații de bază, cum sînt 
cele din secțiile de prefa
bricate, armături, panouri 
mari, nu cuprind această 
activitate in planurile de 
muncă trimestriale.

Pe de altă parte, unele 
birouri se ocupă slab de 
îndrumarea mai îndeaproa
pe a organizațiilor U.T.CL, 
din care cauză unele adu
nări în care se dezbat re
comandările pentru primi
rea în partid se pregătesc 
în pripă, se desfășoară la 
un nivel scăzut de exigen
ță.

Dintr-un studiu întreprins 
de comisia organizatorică a 
comitetului de partid se 
desprinde necesitatea îm
bunătățirii activității de 
primire în cîteva organi
zații de bază din secții și 
servicii, unde ponderea co
muniștilor este sub media 
pe întreprindere.

O recentă analiză tntre- 
■prinsă de comitetul de 
partid a adoptat măsuri de 
îmbunătățire a acestei ac
tivități în toate organiza
țiile de bază.

RODICA SOMEȘAN 
secretar adjunct 

cu problemele organizatorice 
ol comitetului de partid 

de la I.M.C. Bircea

un neobosit căutător al 
noului. Am gîndit și rea
lizat o instalație de insu- 
flare a gudronului în fur
nal prin gurile de vînt — 
noutate pe plan național — 
tot în scopul reducerii în 
continuare a consumului de 
cocs. Prin acest procedeu 
vom folosi gudronul cocse- 
riei de la C.S. „Victoria" 
Călan, un produs se< undar 
care n-avea mare între
buințare. Estimăm în felul 
acesta o reducere a consu
mului de cocs de 15—20 
kilograme pe tona de fon
tă. Pentru început proce
deul se va aplica la fur
nalul 9, la o producție a- 
□uală de peste 550 000 tone 
fonti Socotind că o tonă 
de cocs costă 1 710 lei, iar 
una de gudron 665 lei, ne

dăm ușor seama de efi
ciența aplicării inovației, 
care se va pune în func
țiune în a doua jumătate 
a lunii mai a.c.

Eforturi, căutări, împli
niri — caracteristici ale 
colectivului de -furnaliștî 
de la furnalele mari ale 
Hunedoarei, colectiv care 
de la începutul anului a 
realizat suplimentar peste 
7 000 tone fontă de bună 
calitate. Stînd de vorbă cu 
mulți dintre ei, rar auzi 
cuvintele „eu am realizat". 
„Noi, colectivul am gîndit, 
am acționat, am realizat". 
Așa vorbesc prim-furnaliș- 
tii Mihai Aciobăniței, Lu
cian lonescu, Nicolae Jur- 
ca, șeful de echipă de la 
încărcare Nicolae Grosu, 
electricienii Ludovic Junie, 
Franz Ghirlich, maiștrii 
Teodor Hagea — un alt

pasionat al noului în rpun- 
că, loan Mariș, Liviu Jucos, 
Iosif Costea și mulți alții.

— Trebuie reținut că am 
redus și consumul de ener
gie electrică pe tona de 
fontă cu 0,2 kilowați — a 
adăugat inginerul Vonica. 
Avem economii ți la gaz 
metan, la abur. Am stabi
lizat regimul termic la cele 
trei furnale, ceea ce con
stituie garanția bunei lor 
funcționalități, a îndeplini
rii și depășirii planului de 
producție, cu consumuri 
reduse.

Sînt fapte muncitorești 
de mare valoare, prin care 
furnaliștii răspund chemă
rilor partidului, cu dorin
ța nestrămutată de a-și a- 
duce contribuția la pro
gresul neîntrerupt al side
rurgiei și al economiei 
noastre.

Popas intre meșterii care dau 
autovehiculelor... longevitate
(Urmare din pag. 1)

ne pentru a răsplăti încre
derea acordată.

Tot în hala veche ni se 
perindă prin fața ochilor, 
frumos rînduite pe rafturi 
sau in spații amenajate, un 
număr impresionant de pie
se care au fost deja recon
diționate și urmează a re
intra în componența auto
vehiculelor. Ambreiaje, 
discuri de ambreiaj, cutii 
de viteză, arbori cardanici, 
punți (de față și de spa
te), grupuri diferențiale, e- 
lectromotoare și alternatoa- 
re, pompe de alimentare, 
arcuri, radiatoare și multe 
altele. Sînt rodul muncii 
întregului colectiv al atelie
rului. De Ia turnătorie sînt 
aduse la strunguri pentru 
prelucrare cîteva capace ax 
căutător. Sînt repere noi. 
Suporții pentru buteliile de 
gaz, supapele de încărcare 
rapidă a gazului, dozatoa
rele și, mai recent, plăcile 
pentru bateriile solare ce 
vor fi instalate la Autobaza 
din Hunedoara sînt conce
pute de specialiștii atelieru

lui. Uneltele de lucru iau 
naștere tot aici. Au apărut 
in hală o presă și un banc 
de încercare a cutiilor de 
viteză. Sint în lucru încă 
două dispozitive : unul 
pentru verificarea pompe
lor de basculare și a cilin
drilor hidraulici de la bas
culante, iar altul pentru 
demontarea și montarea 
motoarelor orizontale.

Am amintit mereu de ha
la veche. Asta, fiindcă in 
incinta atelierului a fost 
construită o hală nouă — 
spoțiu ce va intra in pro
ducție în toamna acestui 
an. „Atunci se va rezolva 
și problema pompelor de 
injecție” - ne-a spus șeful 
de atelier.

Eșecuri ? Sînt și din a- 
cestea, ca în orice activi
tate de pionierat. S-a în
cercat recondiționarea ar
borelui primar al cutiei de 
viteză, dar nu a reușit prea 
bine din cauza tratamentu
lui. Se încearcă din nou, 

-se fac zeci și zeci de pro
be și pînă la urmă se va 
găsi soluția optimă. Ca în
totdeauna !

Cine și cum 
de pe

Străbătînd traseele turis
tice Deva—Lăpugiu și De
va—Zam am intrat și în 
cîteva unități de alimenta
ție publică. întrebarea pe 
care ne-o puneam era cine 
anume și cum se face co
merț în unitățile respecti
ve.

In bufetul sătesc de la 
Vețel, desfacerea mărfuri
lor o execută cuplul loan 
Furdea — gestionar și Ma
rin Mihuț — vînzător. Vân
zătorul avea la desfacere 
coniac cu 14 și 12 lei suta 
de miiilitri. Pin care ser
vea și din care încasa știa 
numai el. Avea la înde
mînă și o sticlă cu coniac 
de 14 lei suta de miiilitri, 
e drept. Cînd i-am cerut 
stocul și intrările pentru 
a ne putea convinge de co
rectitudinea sa, ne-a spus 
că nu-1 are la îndemînă 
pentru că actele le ține 
vînzătorul-gestionar sub 
cheie. -

— Ce bani personali ați 
avut la intrarea în servi
ciu asupra dv. ?

— ? 1
In caietul in care se în

scriu banii personali n-a 
mai consemnat nimeni ni-

Țesătoare» Aurelia Males de la Țesătoria de mătase din 
Deva se remarcă prin hărnicia si priceperea cu care lucrea
ză la un grup de patru războaie, realizind articole de mare 
complexitate. Foto N. GHEORGHIU
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CIND PREȚURILE DE MERCURIAL 
NU SINT RESPECTATE

Nerespectind prețurile de mercu
rial, ceea ce constituie infracțiune de 
speculă, Vasile Dicu, paznic la C.A.P. 
Deva a vindut griu și porumb in pia
ța de alimente a municipiului cu un 
preț mai mare deat cel indicat in 
mercurial. Deși lucrătorul comercial 
de serviciu în piață l-a avertizat, V.D. 
n-a ținut seama de acest lucru, vin- 
zind și in continuare griul cu 5 lei, 
iar porumbul cu 8 lei în plus la kg.

Pentru fapta sa o fost condamnat 
la 6 luni închisoare, potrivit art 7, 
al. 1 din Decretul nr. 96/1983 cu obli
garea executării pedepsei la locul 
de muncă. De asemenea, i-au fost 
confiscate sumele încasate pentru 
produsele vîndute și întreaga canti
tate de grîu ce o mai avea expusă 
pentru vinzare.

face comerț în unitățile 
traseele turistice

mic din 26 martie. Porți 
deschise către înșelăciune 
în dauna consumatorului și- 
în folosul vînzătorului.

Bufetul sătesc din Leș- 
nic aparține tot cooperati
vei de producție, achiziții 
și desfacerea mărfurilor 
Vețel. Aici gestionează și 
servește Ileana Nojogan. 
Avea asupra sa peste 1 700 
lei nedeclarați la intrarea 
în serviciu. în frigider — 
alături de alimente, obiec
te de tpaletă. Etichetele cu 
prețuri pentru produsele 
aflate la desfacere erau 
puse ici-colo, dar în nici 
un caz la produsele pe ca
re le prezentau.

La popasul „Parc" din 
Zam, gestionat de soții 
Friedric și Agota Bogoroș 
insistăm ceva mai mult asu
pra documentelor de evi
dență primară. Ne stîrnește 
acest interes, pe lingă o oa
recare lipsă la măsurătoa
re — 7-8 ml la fiecare sută 
de' miiilitri comandată — 
și prețul cerut pentru vot
că —168 lei litru de vot
că import, ca la o unitate 
de categoria I, deși cate
goria popasului e a IlI-a.

— Nu e o greșeală ? — 
o întrebăm pe Agota Bo
goroș.

— Nu. Așa am primit 
votca de la depozit. Am 
sesizat; dar nu am fost luați 
în seamă. Intr-adevăr, cu 
acesf~ preț a fost facturată 
votca la unitate.

Coborînd dinspre Ohaba 
oprim și la popasul de la 
Lăpugiu pentru un sondaj 
de rutină.

Să vezi și să nu crezi 
însă ce se întîmplă aici. 
Comandăm de trei ori cite 
o sută ml de votcă import 
și cîte o sticlă de pepsi-co- 
la.

— Șaizecișișase de lei 
„socotește" repede vînză-

plată — „o încărcătură" 
suplimentară de 8,25 lei. 
în numai două minute, de 
la trei consumatori 1 Vîn- 
zările zilnice ale unității 
oscilează de la 1 000 la 
16 000 lei.

— Ce v-a „ars", pe -dum
neavoastră, că v-a văzut 
cu cravată, dar să vedeți 
ce ne „ard" pe noi ! ne 
spun mai mult în serios de- 
cif în glumă cîțiva tineri 
veniți la popas.

— Cine v-a învățat să 
înșelați clienții ? o între
bam pe Clara Contor.

— Șeful de unitate. A 
zis că dacă mă mai prinde 
că vînd sticla de pepsi cu 
3 lei și nu cu 4 îmi dă una 
de mă duc învîrtin.du-mă 
de la popas.

în magazia de marfă a 
unității, altă minune : un 
butoi de 220 1 plin ochi cu 
benzină. Seara, cînd - l-am 
întîlnit, în sfîrșit, pe Ștefan 
Soimași, șeful de unitate 
venind cu mașina dinspre 
Deva spre Lăpugiu (ca să 
ridice banii din vînzări) 
l-am întrebat de unde și 
cum a reușit să stocheze 
atîta benzină.

— Benzină la riiine în 
unitate ? Poate astăzi în 
lipsa mea cineva a intro
dus butoiul în magazie.

Afacerile acestui șef de 
unitate și ale colaboratoa
rei sale nefiind deloc cla
re s-a luat pe loc măsura 
sigilării unității în vederea 
unui inventar general. Pen
tru vînzare cu lipsă la mă
surătoare și înșelăciune la 
nota de plată, Clara Con
tor a fost reținută de orga
nul de miliție.

Asemenea fapte se petrec 
în condiții asemănătoare 
cu acelea despre care am 
vorbit la începutul acestor 
rînduri. Atenție, deci! Se
zonul estival este aproape

toarea Clara Contor. Plă
tim. La măsurarea băutu
rii cu măsura etalon — 
lipsă 14-15 și 16 ml la fie
care 100 ml. La nota de

și o dată cu el — o afluen
ță mare de consumatori la 
respectivele unități.

ION CIOCLEI

IȘI ISPĂȘEȘTE PEDEAPSA MERITATĂ

Pentru violență, furt și pentru alte 
abateri, Koloszi loan-Dionisie din Pe- 
trila a mai fost condamnat de două 
ori, executînd de fiecare dată cîte 
doi ani închisoare. N-a tras însă nici 
o învățătură. Dimpotrivă. Eliberat din

FAPTE DIN INSTANȚĂ
închisoare a început să-și continue 
„apucăturile", fapt pentru care recent 
a fost iarăși condamnat de către Ju
decătoria din Petroșani la încă 4 ani 
închisoare. Inculpatul, după ce îm
preună cu un prieten al său a con
sumat o însemnată cantitate de al- 
ceol sanitar și-a atras amicul pe o 
stradă lăturalnică a orașului, apli- 
cîn lu-i cîteva lovituri, cu o sticlă, în

cap. Apoi i-a sustras suma de 550 lei.
Koloszi loan-Dionisie își ispășește 

acum pedeapsa meritată.

FURTURI DIN AVUTUL OBȘTESC

Gheorghe Andrușcă din Petroșani 
a mai fost condamnat la 1 an și 
8 luni închisoare pentru furt din a- 
vutul obștesc. N-a executat însă de- 
cît 5 luni de pedeapsă, fiind grațiat. 
Dar, intrucit recent a comis din nou 
un furt din avutul obștesc, va executa 
pedeapsa ce i s-a stabilit (un an), 
plus restul pedepsei de care a fost 
grațiat.

Tot pentru furt din avutul obștesc 
a fost condamnată și Stanciu Euge- 
nia-Rozalia, din comuna Baru. Incul
pata a sustras de la C.A.P. Livadia 
cantitatea de 75 kg cartofi.

Rubrică realizată cu sprijinul 
Tribunalului județean
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Plenara Consiliului Național ai Oamenilor Muncii
(Urmare din pag. 1)

laterală a României «socia
liste, în perfecționarea în
tregii activități economico- 
sociale, în adîncirea demo
crației muncitorești, în asi
gurarea bunăstării între
gului nostru popor,

Participanții la dezbateri, 
în plen 'și pe secțiuni, au 
pus în evidență rezulta
tele obținute de oamenii 
muncii din țara noastră în 
îndeplinirea planului pe 
acest an și pe întregul 
cincinal, în înfăptuirea 
orientărilor și indicațiilor 
t o v a r ă ș u 1 u i Nieolae 
Ceaușescu, a hotărârilor 
Congresului al XII-lea și 
Conferinței Naționale ale 
partidului.

A fost reliefată activita
tea consiliilor de conduce
re ale ministerelor, cen
tralelor și întreprinderilor, 
sub directa îndrumare a 
organelor și organizațiilor 
de partid, pentru înfăptui
rea măsurilor privind acce
lerarea modernizării struc
turilor de producție, lăr
girea bazei de materii 
prime, valorificarea la un 
grad mai înalt a resurse
lor și folosirea întregului 
potențial productiv, ridica
rea nivelului tehnic si ca
litativ <il produselor, spo
rirea productivității mun

cii, creșterea eficienței e- 
conomice.

în același timp, analizînd 
cu exigență și răspundere 
modul de îndeplinire a 
sarcinilor prevăzute, vor
bitorii au relevat neajun
surile manifestate în acti
vitatea economică, ceea ce 
a condus la nerealizarea 
unor indicatori de plan, și 
au prezentat acțiunile ini
țiate de organele de condu
cere colectivă pentru lichi
darea lipsurilor existente, 
pentru recuperarea rămâ
nerilor în urmă, pentru 
îndeplinirea integrală a 
planului la toți indicatorii.

Dezbaterile au evidențiat 
preocuparea susținută a 
colectivelor de oameni ai 
muncii de a asigura în
făptuirea programelor prio
ritare privind dezvoltarea 
irazei energetice și de ma
terii prime a țării, pentru 
ridicarea nivelului tehnic 
și calitativ al produselor, 
pentru creșterea competiti
vității mărfurilor româ
nești pe piața externă.

O atenție deosebită a 
fost acordată măsurilor în
treprinse în vederea crește
rii mai puternice a pro
ductivității muncii in toa
te sectoarele, reducerii sis
tematice a consumurilor. a 
costurilor de producție si. 
îndeosebi. a cbeltuielik< 
materiale — mijloc princi

pal de sporire a venitului 
național, sursă de asigura
re a fondurilor necesare 
dezvoltării eeonomico-so- 
ciale a patriei și ridicării 
bunăstării întregului popor.

In cadrul plenarei a fost 
examinat stadiul îndepli
nirii lucrărilor de investiții, 
subliniindu-se necesitatea 
cr.-sterii eficienței întregii 
a< ăvităl i pe șantiere, con
ex atrării eforturilor în 
direcția dării in folosință, 
la termen, a noilor capa
cități de producție, a o- 
biectivelor social-culturale.

Plenara Consiliului Na
țional al Oamenilor Mun
cii a relevat preocupările 
și măsurile luate pentru 
realizarea în cele mai bone 
condiții a producției desti
nate exportului. pentru 
onorarea la termen a con
tractelor încheiate cu par
tenerii de peste hotare.

Plenara a dezbătut, tot
odată. problemele legate 
de generalizarea acordului 
global in toate ramurile 
economiei naționale și a 
subliniat că aplicarea a- 
cestei forme de retribuire 
asigură legarea mai strinsâ 
a veniturilor individuale 
de rezultatele obținute In 
producție, conduce la mo- 
btlizârva mai puternică a 
nuint nit< muncii pentru 

realizarea și depășirea sar
cinilor de plan.

Au fost făcute numeroase 
propuneri privind perfec
ționarea stilului și metode
lor de muncă ale organelor 
de conducere colectivă, ast
fel îneît ele să-și îndepli
nească cit mai bine atri
buțiile ce le revin în so
luționarea operativă și efi
cientă a tuturor probleme
lor privind realizarea sar
cinilor de plan. îmbună
tățirea organizării produc
ției și a muncii. întărirea 
ordinii și disciplinei, ridi
carea întregii activități e- 
cooomice la nivelul cerin
țelor noii etape de dezvol
tare a societății românești.

în numele milioanelor 
de oameni ai muncii din 
industrie. transporturi. cir
culația mărfurilor și fi
nanțe, participanții la ple
nară s-au angajat să ac
ționeze cu botârire pentru 
înfăptuirea prevederilor de 
pkn pe lht-4. a tut-troc 
obiectivelor actualului cin
cinal. pentru a întimpina 
cu noi și importante rea
lizări marile evenimente 
ale acestui an: a +>-a ani
versare e eliberării patriei 
și cei de-al XHI-lea Con
gres al Partidului Comu
nist Român.
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ÎNTREPRINDEREA DE PRODUCȚIE 
INDUSTRIALĂ PENTRU CONSTRUCȚII 

CĂI FERATE DEVA 
ÎNCADREAZĂ DE URGENȚĂ :

• strungari - categ. II—V
• strungari ptr. Carusel - categ. IV—VII
• strungari ptr. DRT - categ. II—V
• frezori - categ. II—V
• frezori placi cale - categ. I—III
• rectificatori - categ- II—V
• ascuțitori - categ. II—V
• lăcătuși - categ. II—III
întreprinderea asigura permise pe C.F.R. pen

tru titulari și familiile lor și abonament sub 60 
km de la locul de muncă la domiciliu.

B.J.A.T.M. HUNEDOARA-DEVA
ÎNCADREAZĂ •.

• 1 macaragiu gr. I

• 2 muncitori necalificați (bărbați)

Relații la telefon 23350, interior 37.

Sesiunea Consiliului pentru Dezvoltarea
Industrială al O.N.U.D.l.

VIENA 4 (Agerpres). — 
Corespondență de la Flo- 
rea Țuiu ; Primele ședințe 
ale actualei sesiuni a Con
siliului pentru Dezvoltarea 
Industrială al O.N.U.D.l. 
au fost consacrate exami
nării situației economice 
mondiale, cooperării indus
triale internaționale și con
tribuției O.N.U.D.l. la pro
gresul economic al țărilor 
în curs de dezvoltare.

Concepția președintelui 
Nieolae Ceaușescu privind 
căile de instaurare a unei 
noi ordini economice in
ternaționale. necesitatea 
depășirii situației actuale 
caracterizată prin menține
rea și adîncirea crizei eco
nomice și financiare inter
naționale. ceea ce afectea
ză grav dezvoltarea econo
mică pe plan mondial, în

primul rîod in țările Ia 
cars de dezvoltare. a fast 
prezentată. în re ă.rei ir.’ 
baterilor, de c-oncacStoroJ 
delegației române, ambasa
dorul Octaviar Groza.

O pondere mai mare, a 
subliniat vorbitorul, va tre
bui acordată întăririi coo
perării economice între 
statele în curs de dezvol
tare. pornindu-se de Ia ex
periența pe care multe 
țări, inclusiv România, au 
dobîndit-o în acest do;;-.c- 
niu. S-a relevat, de ase
menea. contribuția activă 
a României la întării ea 
unității de acțiune a 
„Grupului celor 77* in 
vederea promovării obiec
tivelor țărilor în curs de 
dezvoltare pe plan inter
național.

tatilnire consultativa a adjuncților
■iuistrilor afacerilor externe ai statelor
participante la Tratatul de la Varșovia

u

Participanții la întâlnire 
au fost primiți de Ștefan 
Oiszon-ski. membru al Bi
roului Politic al . C. C. al 
PA4.U.P.. ministrul aface
rilor externe al R. P. 
Polone.

tntilnirea consultativă a 
fost consacrată discutării 
onor jxobleme legate de 
iiiainr i ia 8 mai. la 
Stockholm. a Conferinței 
pentru masuri de încrede-

U. 1

■ MOSCOVA. - La 
Moscova au avut loc, vineri, 
convorbiri intre Konstantin 
Cernenko, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S., pre- 
ședințele Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., 
și Wojciech Jaruzelski, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., 
președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Polone, 
aflat într-o vizită în Uniu
nea Sovietică. In cadrul 
convorbirilor au fost exa
minate stadiul și perspec
tivele relațiilor sovieto- 
polone și unele aspecte ale 
situației internaționale ac
tuale, relatează agenția 
TASS.

In aceeași zi, Konstantin 
Cernenko și Wojciech Ja
ruzelski au semnat, la 
Kremlin, Programul de dez
voltare a colaborării eco
nomice și tehnico-științifice 
dintre U.R.S.S. și R. P. 
Polonă pe perioada pînă 
în anul 2 000.

H ISLAMABAD. - La 
Islamabad s-a încheiat cea 
de-a XVII-ea Conferință re

gională a țârilor din Asia 
și zona Pacificului, membre 
ale Organizației Națiuni
lor Unite pentru Alimenta
ție și Agricultură (F.A.O.). 
In documentuf adoptat este 
subliniată necesitatea unor 
măsuri in direcția accele
rării dezvoltării agricultura, 
ca o modalitate impo-tan- 
tă de soluționare a p'oble- 
melor alimentare cu care 
se confruntă state’e di* 
această regiune.

■ CIUDAD DE PANAMA 
— intr-un document dat 
publicității la Ciudad de 
Panama, la încheierea reu
niunii comune a miniștri
lor relațiilor externe ai 
statelor membre ale „Gru
pului de la Contadora" și 
a omologilor lor din țările 
Americii Centrale, se relevă 
că în cursul Jucrărilor celor 
trei comisii specializate — 
politică, pentru securitate 
și pentru probleme social- 
economice - s-a ajuns la 
un consens asupra unor 
aspecte vizind crearea me
canismelor pentru instaura
rea unui climat de încre
dere în regiune, pentru 
diminuarea tensiunilor po
litice și militare, informea
ză agenția Prensa Latina.
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TRATAREA SEM'NTE.O» 

CU RAZE LASER

iar la sfecla de zahăr —
20-40 chintale.

CRISTALIZARE 
SUB PRESIUNE

Firma niponă „Kobe 
Steel Corp." a anunțat co 
a pus la punct o metodă 
de cristalizare sub presiu
ne a unor produse chimi
ce, prin care se reduce 
substanțial prețul de cost 
necesar rafinării acestora

proces.
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!
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ELECTROCONTACT BOTOȘANI

LIVREAZĂ
ZIAPRINT —O 1

Mașina de copiat electrostatic
• Execută copii de calitate după docu

mente, fotografii, ilustrații și desene.
• Folosește ca suport orice fel de hîrtie, 

calc, folii de aluminiu, cupru, polie
tilena.

• Se asigură materiale consumabile.
9 Nu necesită import.
• Service prin filiala 1IRUC.
Str. Manolești Deal 46 bis, BOTOȘANI, 

cod 6 800, Telex 24205
Relaț'i : • tehnice interior 130

• economice interior 145
• centrala telefonică 985/17172 

(3, 4, 5).

rmica""
publicitate

• Soția, copiii, nurorile, gi
nerele și nepoții urează din 
inimă lui OLAR TRAIAN, din 
Visca, cu ocazia împlinirii vîr- 
stei de 62 ani și a pensio
nării, multă sănătate, fericire, 
și ,,La mulți ani !". (622)

de fabricare a 
t-a' ch-mice, 
Vteror. cor-se-ran- 
tntari etc. Noua 
se barează pe ț

KB-J
3 ce \ 

se \ cam- • 
una . >

- -

U’ I 
'i

SFERE MINUSCULE 
LA LATEX

NASA 
zo-eo 

res'

a anunța: rea- 
spațiul ertrote- 

a unor stere mi- 
ncrscu-e de lotez, destina
te, in soec'-al reg’ării mr- 
crcscoaoefor electronice ș» 
eram -~ări comoarct've a 
ce'melor anormale. Produ
se in spatul cosmic, in 
cond'-ța de imponderab'l.ta- 
Je, e e ou ca particulari
tate o formă sferică per
fect, impasibil de rec' zat 
pe Pămîn^ din cauza a- 
trocțlei grav tați anale 
mișcării de rotate a 
netei.

V I N Z A R !
• Vind casă, anexe gospo-

QÂreșu (grădină). Deva, stra
da 23 August 214. («29)

• Vind casă (grădină). Pes-
ușu Mare, Drumul Nandrului. 
nr. 155. (610)

• Vind casă. Deva, strada 
Dimitri e Cantemtr, nr. 10.

(618)
• Vind apartament două 

camere, confort I. Deva, Da
cia, bloc 19. apartament 9.

(617)
• Vind Dacia 1 100 cu piese

schimb. Deva, telefon 20966, 
orele 16—18. (614)
• Vind nutrii, tineret. Bă-

cia. nr. 126. (621)
• Vind Dacia 1 300. stare 

bună. Informații, Deva, tele
fon 13111.

PIERDERI
• Pierdut sigiliu metalic cu

inscripția C.J.C.C. Hd. 16. II 
declarăm nul. (609)

• Pierdut cal murg, pinte- 
nog. stea în frunte și cal 
negru cu pete mici albe la 
Umple. Orăștie, strada Dealu 
Bercilor 15, Angliei Marcu. 
Găsitorului recompensă.

(612)

ANIVERSARI

• Gigi soț, Tania fiică 
și Andreea nepoată urea
ză dragei lor sărbătorite, 
VALERIA VAȘILE, CU 
prilejul aniversării zilei 
de naștere, sănătate, feri
cire si ..La multi ani 

(620)

• Colegii de muncă de la 
C. Ș. „Victoria “ Că lan, com
partimentul financiar-contabil, 
urează colegului lor IVANOV 
CRISTOFOR, șef birou finan
ciar, cu ocazia aniversării 
zilei de naștere și a pensio
nării, multă sănătate, fericire, 
și ..Ln multi ani !“.

D E O E S E

• Soția și fiica anunță 
cu durere încetarea din 
viață a celui ce a fost 

BULZA PETRU 
în vîrstă dc 81 ani.

lnmormînțarea are loc 
astăzi, 5 mai 1934. orele 
15, la cimitirul din stra
da Eminescu, Deva.

(634)

• Oprica soție, Gabriela 
fiică împreună cu familia a- 
nunță cu adîncâ durere înce
tarea din viață după o lilngă 
suferință a celui care a fost 
un iubitor soț, tată și frate

DOMBROVSCHI MIHAI
in vîrstă de 52 ani.

înniormîntareâ va avea loc 
la data de 5 mai 1984, orele 
14,30, la. cimitirul din strada 
Popa Șapcă din Hunedoara.

« Colectivul I.C.S. Alimen
tara Hunedoara este alături 
de familia Dombrovschi în 
greaua . suferință pricinuită 
de moartea celui ce a fost

DOMBROVSCHI MIHAI
Sincere condoleanțe familiei 

îndoliate.
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