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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Reducerea consumurilor materiale — 
la baza creșterii eficienței economice

Sînt extrem de nume
roase dovezile care certi
fică dezvoltarea vertiginoa
să a patriei noastre, rit
murile spectaculoase ce-i 
amplifică întreaga struc
tură econom ico-socială. O 
unitate de măsură sensi
bilă a ascendenței noastre 
este și consumul material 
înregistrat în producția in-" 
■dustrială. Iată două argu
mente statistice, luate în 
timp, pentru această con
cluzie : la nivelul anului 
1973, reducerea cu un 
singur procent a ponderii 
cheltuielilor materiale e- 
chivala, la nivelul țării, 
cu o economie de circa 
4 miliarde lei ; în 1984, 
fiecare procent de reduce
re suplimentară a cheltu
ielilor materiale repre
zintă o economie de peste 
11 miliarde lei.

— Cifrele sînt sugestive. 
Dincolo de ritmul dinamic 
exprimat — arăta direc
torul întreprinderii meca
nice Orăștie, ing. Mircea 
Rotea — se întrevăd lim
pede 
care
Ceaușescu, 
neral al partidului nostru, 
a trasat tuturor colectivelor 
de muncă sarcina să reali
zeze planul la producția fi
zică la înalt nivel calitativ 
și cu consumuri materiale 
cît mai reduse.

— Cum se materializează 
aici, în întreprindere, o-

necesitățile pentru 
tovarășul Nicolae 

secretarul ge-

în Republica Arabă Siriană
ÎNTOARCEREA ÎN CAPITALĂ

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au revenit, 
amiază, 
vizitele 
publica 
și în 
Siriană.

Secretarul general al 
partidului, președintele Re
publicii, a fost însoțit în 
aceste vizite de tovarășii 
Gheorghe Oprea, prim 
viceprim-ministru al gu-

vineri după- 
în Capitală, după 

efectuate în Re- 
Islamică Pakistan 

Republica Arabă

vernului, Ion M. Nicolae, 
viceprim-ministru al gu
vernului, Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor exter
ne, de alte 
ciale.
Ceremonia 

desfășurat 
Otopeni, unde erau arbo
rate drapelele partidului și 
statului, care încadrau por
tretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

La sosire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați de tovarășii 
Constantin Dăscălescu, de

persoane ofi-

sosirii s-a 
pe aeroportul

ceilalți tovarăși din. con
ducerea de partid și de 
stat, de conducători de 
instituții centrale și orga
nizații obștești.

Pionieri, tineri și tinere, 
au oferit flori tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au răspuns cu 
căldură manifestărilor en
tuziaste cu care au fost 
întîmpinați de numeroșii 
bucureșteni aflați pe aero
port. ;

bîectivul fixat de secreta
rul general al partidului ?

urmărit perma- 
încadrăm în 
consum sta- 
fiecare pro- 

să facem tot 
pentru a le

— Am 
nent să 
normele 
bilite pentru 
dus în parte, 
ce-i posibil 
micșora. De exemplu, prin 
reproiectarea modelelor de 
turnare am economisit de 
la începutul anului 25 tone 
de fontă. Printr-o gamă 
largă de metode am rea
lizat economii și la ener
gia electrică, la combusti
bili, laminate, piese de 
schimb pentru mașini- 
unelte etc.

La secția confecții meta
lice, condusă 
Nicolae Timaru, 
fost continuată : 
gospodari 
oamenii, 
mijlociți 
teriale. Colectivul secției 
noastre 
de tone de laminate. Cum? 
Prin debitarea rațională a 
metalului pe baza proiec
telor existente și, apoi, prin 
gîndirea și elaborarea în 
timpul procesului de pro
ducție a unor noi proiecte 
pentru debitarea altor re
pere din bucățile rămase".

„Pe întreprindere s-au 
economisit în primul tri
mestru 195,8 tone combus
tibil convențional — ne-a 
relatat ing. Gabriel Stăn- 
culea, de la compartimen
tul mecano-energetic. Pon-

ne 
de

chiar cen- 
întreprin- 

să amin- 
sens una

CONVORBIRI OFICIALE

de ing. 
ideea a 
„Primii 

trebuie să fie 
producătorii ne- 
ai bunurilor ma-

a economisit 40

derea o deține 
trala termică a 
derii. Aș vrea 
tesc în acest 
din metodele cele mai sim
ple, propusă de muncitori: 
în sectoarele calde, acolo 
unde căldura vine chiar 
din procesul de producție, 
să nu se mai folosească 
și încălzirea centrală".

împreună . cu tovarășul 
loan Pascu, secretarul co
mitetului de partid al în
treprinderii, ne-âm îndrep
tat spre secția sculărie. 
Mașinile de înaltă tehnici
tate existente aici sînt, în 
același timp, și mari con
sumatoare de energie elec
trică.

— După cum se vede — 
ne-a informat tovarășul 
loan Bărbulescu. secreta
rul comitetului de partid 
al secției — mașinile merg 
în plin. Din economia de 
129 930 kWh înregistrată 
la nivelul întreprinderii, 
mare parte se datorează și 
modului în care muncito
rii noștri au înțeles să 
supravegheze și să mînu- 
iască mașinile. în prezent 
se perfecționează un dispo
zitiv de oprire automată 
a utilajelor care funcțio
nează fără sarcină. Va fi 
generalizat și va conduce

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
și Hafez Al-Assad, secre
tar general al Partidului 
Baas Arab Socialist, pre
ședintele Republicii Arabe 
Siria, aii continuat, vineri 
dimineața, convorbirile ofi
ciale.

în cadrul noii runde de 
convorbiri, reprezentanții 
celor două părți în Comi
sia mixtă guvernamentală 
de colaborare economică și 
tehnico-științifică româno- 
siriană, au informat pe 
președinții 
Ceaușescu 
Assad 
purtate 
venite 
vederea 
blemelor 
tarea în 
laborării 
nomice, precum și în legă-

Nicolae
și Hafez Al- 

despre 
și înțelegerile con- 
în aceste zile în 

soluționării pro- 
legate de dezvol- 
continuare a co
și cooperării eco-

discuțiile

ÎN ZIARUL DE AZI

MARIN NEGOIȚĂ

(Continuare în pag. a 3-a)

■ Ritmuri hunedorene
■ Spiritul ți orientările 

consfătuirii de la Man
galia - permanențe 
ale muncii de partid

La întreținerea culturilor sâ ia 
toți locuitorii satelor!

parte

Ploile din ultimele zile 
au favorizat evoluția plan
telor, dar și a buruienilor, 
ceea ce impune să fie 

de 
la culturile 
în zona Iliei 

de întreținere a

ce impune să 
impulsionate lucrările 
întreținere 
prășitoare. 
lucrările 
sfeclei de zahăr și fura
jere, a legumelor și po
rumbului cunosc un ritm 
de desfășurare intens. Vir
gil Hatfaludi, președintele 
consiliului unic agroindus
trial, ne spunea că mier
curi seara s-a încheiat 
prima prașilă manuală a 
sfeclei pe toată suprafața 
destinată acestei culturi. 
Lucrarea s-a desfășurat 
în bune condițiuni la coo
perativele agricole de pro
ducție din llia, Bretea 
Mureșană și Gurasada. Dis
cutăm cu loan Cionca, in
ginerul șef al C.A.P. Ilia.

— Avem cultivate cu 
sfeclă 25 ha — ne spunea 
interlocutorul, 
răsărit frumos. Toată su
prafața a fost repartizată 
din timp pe formații de 
lucru, astfel că s-a putut 
trece la efectuarea în timp 
optim a primei prașile 
manuale. Aș evidenția prin
tre cei mai vrednici pe 
cooperatorii Persida Alba, 
Maria Dane, Andrei Doda, 
Emilia Dane, Viorel Alba 
și Letiția Mineț.

Aceeași bună mobilizare

Cultura a

de forțe s-a înregistrat și 
la C.A.P. Burjuc. Aici au 
fost prezenți zilnic la lu
cru 35—40 de cooperatori 
din satele Tisa și Burjuc, 
astfel că în trei zile 
s-a efectuat prașila ma
nuală pe cele 15 ha cu 
sfeclă furajeră. Printre cei 
care s-au evidențiat la pră
șit se numără Sabina Bur- 
za, Alexe Costea, Maria 
Deac, Sabina Mariș, Florica 
și Matilda Furdui.

în plină desfășurare 
află în C.U.A.S.C. lila 
lucrările de întreținere 
legume. La C.A.P. Ilia 
C.A.P. Dobra se lucrează 
la prășitul cepei. Emilia 
Popa, șefa fermei legumi
cole de la Ilia, ne 
că la efectuarea 
prașile manuale a 
culturi iau parte 
de cooperatori, 
fruntași numărîndu-se Ana 
Dan, Maria Crișan, Aurica 
Holdean și Viorica Moisin, 
care sînt zi de zi prezente 
la munca în grădină. în 
tarlaua de Ia Săcămaș con
tinuă recoltarea și expe
dierea spre unitățile de 
desfacere a cepei verzi 
și a ridichilor. Pînă în 
prezent, din cele două 
sorturi de legume au fost 
livrate 34 000 și, respec
tiv, 14 000 legături.

Ioana Bîndea, președin-

se 
Și 
la 
și

spunea 
primei 
acestei 
40—50 

printre

tele C.A.P. Sălciva, ne 
spunea:

— Am încheiat prașila I 
manuală 
cultivate cu morcovi, 
această 
parte 
Printre 
ieșit la 
Hodor, 
na Cristea și Zorița Hodor.

în grădina de legume a 
C.A.P. Burjuc a fost re
luată, după .ploile căzute 
în ultima vreme, prașila I

pe cele 10 ha
La 

lucrare a luat 
aproape tot satul, 

cei dinții ce au 
sapă sînt Aure] 
Liviu Irimie, Ilea-

pe cele opt hectare culti
vate cu pătrunjel și păs- 
tîrnac. Pînă joi seara lu
crarea a fost executată pe 
mai mult de jumătate din 
suprafață.

întreținerea culturii de 
porumb a început la C.A.P. 
Sălciva. Prașila I mecanică 
este realizată de mecanizato
rul Ștefan Ciutina, cel ce a

TRAIAN BONDOR

tură cu inițierea a noi ac
țiuni privind amplificarea 
cooperării 
lumului 
merciale.

Cei doi
de stat au cerut comisiei 
mixte guvernamentale ro- 
mâno-siriană să depună în 
continuare eforturi pentru, 
a găsi formele și căile cele 
mai corespunzătoare pentru 
promovarea susținută a 
colaborării și cooperării 
româno.-siriene, pe 
reciproc avantajoase, 
spiritul înțelegerilor 
orientărilor stabilite 
nivel înalt. S-a subliniat 
că aceasta este în folosul 
ambelor țări și popoare, al 
cauzei păcii și colaborării

v internaționale.
în cadrul convorbirilor a 

continuat schimbul de pă
reri în legătură cu unele ■

PLECAREA DIN 
DAMASC

și creșterii vo- 
schimburilor co-

șefi de partid și

baze 
în 
Și 
la

Vineri la amiază s-a 
încheiat vizita de prietenie 
pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a efectuat-o în 
Siria, la invitația secreta
rului general al Partidului 
Baas Arab Socialist, Hafez 
Al-Assad, președintele Re
publicii Arabe Siriene, și 
a doamnei Anisse Al-Assad.

Președinții Nicolae 
Ceaușescu și Hafez Al- 
Assad, tovarășa Elena 
Ceaușescu-și doamna Anisse 
Al-Assad au sosit împreună 
la aeroport.

(Continuare in pag. a 4-o) (Continuare in pag. a 4-a)

V:
HUNEDOARA — ctitorii mărețe 

în anii SOCIALISMULUI

Mecanizatorii - in fruntea 
bătăliei pentru sporirea 

producției agricole

(Continuare în pag. a 3-a)

La A.E.S.C.H. Deva, ferma de solarii, echipa nr. 2 con
dusă de Tălmaciu Georgeta desfășoară o activitate susținută 
pentru creșterea producției de legume.

Foto NICOLAE GHEORGHIU

Creșterea gradului de 
mecanizare a lucrărilor din 
agricultură reprezintă una 
din componentele esențiale 
ale Înfăptuirii noii revoluții 
agrare. Pe baza dezvoltă
rii unei puternice industrii 
constructoare de mașini, an 
de an la dispoziția agricul
turii srnt puse tractoare și 
mașini agricole de mare 
randament, cu performan
țe superioare, astfel scur- 
tîndu-se perioadele de exe
cutare a lucrărilor agri
cole și redueîndu-se totoda
tă consumul de combustibil. 
In aceste coordonate se 
înscrie și activitatea pe 
care o desfășoară colecti
vul de muncă al S.M.A. 
Deva, unitate ce deservește 
11 cooperative agricole și 
două asociații economice 
inter cooperați sie, care de
țin peste 9 300 lia teren 
mecanizabil.

In vederea dezvoltării 
bazei tehnico-materiale a 
S.M.A. ne spune direc
torul unității, ing. Inocen- 
țiu* Tetea — numai in acest 
an sînt prevăzute investiții 
în valoare de peste 12 
milioane lei, ponderea avîrt- 
d-o dotarea Cu tractoare, 
combine și alte utilaje. Ca 
urmare, vom asigura reali
zarea în condiții tot mal 
bune a întregului volum 
de lucrări agricole, înce
tând de ta pregătirea te
renului și pînă la strîngerea

recoltei. Pentru înfăptuirea 
dezideratelor privind eco
nomisirea combustibilului 
punem un accent deosebit 
pe formarea și folosirea 
agregatelor complexe de 
mașini agricole, ceea ce ne 
permite să executăm mai 
multe lucrări la o singură 
trecere cu tractorul.

Măsurile întreprinse în 
secțiile de mecanizare pen
tru utilizarea la întreaga 
capacitate a utilajelor se 
regăsesc în depășirea pla
nului de venituri aferente 
acestora, la perioadă cu 
39 la sută și în reducerea 
cu 17 procente a cheltuie
lilor prevăzute la 1 000 lei 
venituri. In aceste rezulta
te pe care colectivul de 
muncă al S.M.A. le dedică 
intimpinării aniversării zilei 
de 23 August și Congresului 
al Xlll-lea al partidului sînt 
înglobate și eforturile trac
toriștilor Gavrijă Mititea- 
nu, Cornel Hancheș, Gheor
ghe Bob, Horia Cuteanu și 
Petru Matei, ale lucrăto
rilor Emil Suciu, Gheri loan, 
Ion Mariș, ale întregului 
personal muncitor care este 
hotă rit să dea viață ce
rințelor formulate, de se
cretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, privind obține-

N. TÎRCOB

(Continuare în pag. a 3-a)
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Un destin bizar
Sin tem în plin an al Cen

tenarului Panart Istrat', dar 
asupra destinului său mc- 
plipile cite un semn de 
întrebare sau dte o con
troversă, ca Bacon e verzi 
de pe cot. or.. A avut o
ezrstență gorbiană. de va
gabond răzvrătit ți lame c. 
a gustat din pun mizeria 
j/ uznuințc, a încercat să 
se sinucidă, a cunoscut 
efemere zile de glorie fi a 
lost înmormintat prin sub- 
script ie pubixă. Mato- teteo 
cărților ți le-a «cris ț> 
franțuzește, o porte fi în 
românește, dar intr-o ro
mânească atinsă de ez ță
rile fi ciudățeniile
bilingv. Se pare, de oltfel, 
că tocmai acest bilingvism, 
prin ambiguitatea pe co-e 
o naște întotdeauna, stă la 
baza destinului său bl tot: 
l-cu recunoscut fi deopo
trivă au refuzat să-l re
cunoască fi România Ș 
Franța. G. Căiînescu nici 
nu-l include in monumen
tala sa Istorie a literatu
rii române... „Nu va fi 
niciodată scriitor român - 
afirma marele critic - 
deoarece versiunilor (româ
nești ale operelor sale) 
le lipsesc spontaneitatea și 
traducția aceeo servilă a 
idiotismelor ce fac în fran-

unui

fa

V

că l-a .'««endoot pe^tr- 
Cterotu-c rotoănă. £. ca a 
multi aftj. Puo'cS •o*'o- 
nesc. pe de c*c pore 
e>c-ec aoforâote a imb- 
cuiui românesc. educată cu 
proza iovlolă ți bonoma a 
lui Creanga, cu joee»->e e 
armonii cosmice c?e Ju> 
Sodovearu, cu cultul m- 
duielii al unor Slav-cl și 
Agârbiceonu. cu ecMArui 
ți sobrietatea lui Rebrea- 
nu, l-a receptat pe Istrat 
cu surpriza fi cu secreta 
rezervă pe care o naște 
întotdeauna eroticul. Uni
versul danubiano-levantin 
pe care-l aducea Istrati, 
omenirea sa pestriță și 
instinctuală, fulgerată de

dee 
fran- 
stră- 
dedt

intilnirea

!
I

j |
*

*

I j
*

*

J j

Aceste ținuturi hunedorene
Ies din iernatic mieii către zori
și-i alăptează miorițe ca ochii înspre culmi— 
Legendele se-ntorc in noi de mii de ori 
de parcă am intra in central altei lami.
Aceste vechi ținuturi de herb, hunedorene, 
își cresc un timp albastru al lor de sub păduri 
și parcă-ar vrea și mieii să îi înalțe-n steme 
precum făcut-au dacii cu bunii lor auguri.
Cetate-ncoronată cu jerbe de oțele 
te-ncoronează astăzi iar turmele de miei 
pe culmile albastre străbătătoare-n stele! 
E-atit de-adinc astrală iubirea pentru ei —

AUGUSTIN JUSTIN

Miner
In adine 
lumina e iubita lui 
cu părul de raze 
îi luminează drumul 
el o mingîie

cu fiecare bătătură a 
mîinilor
și sufletul lui 
se aurește a viitor.

RAHELA BARCAN

Viața literar-artisticâ
• Locul II pe țară la 

grafică. La ediția a V-a 
a concursului republican 
„Speoarta- au participat 
și membri ai clubului de 
speologie „Proteus“, din 
Hunedoara, cu lucrări de 
pictură, grafică, sculptu
ră, foto și diapozitive co-' 
lor. Intre cei peste 100 
de concurenți, hunedorea- 
nul Bartok Csabo a ocu
pat, cu lucrările de grafi
că, locul II pe țară. (Ste- 
lian Dena. corespondent).

• Intilnirea scriitorului 
Radu Ciobanu cu elevi și 
cadre didactice de la Liceul 
pedagogic Deva a fost o 
emoționantă și caldă mani
festare. Organizată de bi
blioteca liceului, intilnirea 
— in cadrul căreia a fost 
prezentat romanul „Călă
rețul de fum* — s-a trans
format Intr-un apreciat 
dialog intre autor și parti- 
cipanți.

Anton Dumitriu,

ALETHEIA, ÎNCERCARE ASUPRA IDEII 
DE ADEVAR ÎN GRECIA ANTICĂ

I* 
I A 
I

Sectorul eseistic al cul- 
I turii noastre este îmbo- 
« gățit in ultimul deceniu 
i de trei valoroase opere: 
* Philosophia Mirabilis 
i (1974), Cartea intilnirilor 

admirabile (1981) și cea I' prezentată acum. Profe
sorul de logică Anton 

J Dumitriu, autorul operei I monumentale „Istoria lo- 
» gicii", de prestigiu mon- 
I dial, și-a consacrat al 

8-lea deceniu al vieții I creației operelor eseistice 
menționate.J „Aletheia* în limba I greacă înseamnă adevăr 

» și întrucît Adevărul este I valoarea fundamentală a 
’ logicii, desigur că „încer- 
I carea asupra ideii de ade- J văr" este adecvată prio- 
I ritar competenței logicie- I nilor.

Deosebit de instructivă 
și sugestivă pentru orice 

» act de creație este anali- 
I za celor două accepțiuni 

’ ale ideii de adevăr. Prima

este cea prin care ade
vărul reprezintă adecva
rea gindirii la realitatea 
ce-o exprimă. Este ac
cepțiunea ideală a cerce
tării științifice.

Pentru creația artistică, 
literară indeosebi, actuală 
este cea de-a doua ac
cepțiune inițiată de 
Platon „interpretind ter
menul aletheia — adevă
rul. ca ale-theia“. în 
acest caz, adevărul este 
efortul depus continuu al 
omului liber de a cuceri 
cele mai înalte valori.

După titlu, lucrarea 
apare delimitată Greciei 
Antice, dar după elemen
tele de conținut consta
tăm o sferă extinsă la 
întreaga istorie a filoso- 
fiei. Un exemplu elocvent, 
privind tocmai cea de a 
doua accepțiune a ade
vărului, este corelarea 
contribuției antice la cea 
a contemporanului Hei
degger, pentru care : „A

fi adevărat înseamnă a fi 
descoperitor*.

Concluzia autorului este 
deosebit de instructivă: 
4,Acest al doilea adevăr 
al grecilor este un act 
prin care se realizează o 
stare, stare prin care 
ființa umană să iasă din

Spectacolele de gală 
cu noul film românesc 
«Să mori rănit din dra
goste de viață-*, organi
zate în această săptămî- 
nă la cinematografele 
„Patria* Deva, „Modern* 
Hunedoara și „Mure
șul- Simeria au fost 
nu numai întilniri ale
publicului cu un grup 
de realizatori ai unui 
fi Im-poem de gravă me
ditație — regizorul Mir
cea Veroiu, actorul An
drei Codarcea și direc
torul filmului, loan 
Iuga — ci și reintîlniri 
cu... istoria cinematogra
fiei noastre. Cine, din
tre iubitorii celei de-a
șaptea arte, n-a trăit 
momente, de vibrație 
emoțională în preajma 
îndrăgitului actor Andrei 
Codarcea ? Frumusețea 
morală și jocul nuanțat 
din acest film cu tulbu
rător mesaj ne-a amin
tit de patosul revoluțio
nar al tînărului din
anii '50 ai cinematogra
fiei noastre, de „Mitrea 
Cocor- și „Nepoții Gor
nistului', de „Răsună 
Valea- — moment de
referință în istoria Hu
nedoarei. a țării. Cine 
dintre cinefili n-a regă
sit in preajma reputa
tului regizor Mircea 
Veroiu. substanța mira- 
bilă a adevărului des
pre dreptate, despre lup
tă, despre muncă, des
pre patrie, despre OM 
pe care jȘapte zile*, 
„Dincolo de pod*. „Aș- 
teptind un țren*. „Sem
nul șarpelui- și atitea 
alte producții cinemato
grafice ale sale ni le-a 
relevat 1

Reintflniri emoționan
te și— întilniri promi
țătoare cu viitoare pro
ducții ce vor purta sem
nătura regizorului Mir
cea Veroiu : „Adela* — 
după cunoscuta operă a 
lui Ibrăileanu — „Pro
fesorul*, care, sperăm, 
ne va reda, la dimen
siunea vieții și creației, 
pe marele Iorga, și apoi 
scenarii pe care vor fi 
brodate opere ale scrii
torilor Mihail Sadovea- 
nu, Camil Petrescu...

Întîlnirile pe care în
treprinderea cinemato
grafică județeană ni 
le-a oferit în această 
săptămînă ne-au emo
ționat și ne-au dat 
credința că operele celei 
de-a șaptea arte, care 
se impun tot mai mult 
în conștiința epocii, se 
apropie fericit de una 
dintre zonele de solidă 
tradiție : conștiința lite
raturii române.

LUCIA LICIU

cu problema definirii 
omului

Volumul se încheie cu 
un elogiu adus omului: 
„Cuvîntul și rațiunea sint 
fenomene originare, va
labile prin natura lor, 
avînd deci un caracter 
absolut pentru om, iar

6W^.SEEna*ECRANUL
propriile ei limite nemij
locite*. Am reprodus a- 
ceastă concluzie spre a 
sublinia că volumul 
Aletheia este o operă 
complexă, care, asigurîn- 
du-și ca bază „Ideea de 
Adevăr*, dezbate și alte 
idei ca: existență, gîndi- 
re, cunoaștere, încheind

„DRAGOSTEA
Referindu-se Ia „Dra

goste^ și revoluția* — 
ecranizare a romanului 
omonim al lui Dinu Să- 
raru — regizorul filmului, 
Gheorghe Vitanidis, de
clara : „Filmul est un 
eseu pe tema adevărului

omul participă la acest 
absolut*._ Creatorii în 
domeniul culturii, mai 
ales scriitorii, sînt bene
ficiarii și onorații aces
tei estimări, ce îndeamnă 
și obligă în același timp 
la un efort intens și se
lectiv de creație.

VICTOR ISAC

REVOLUȚIA"
social-uman, raportat la 
unele principii ‘general 
valabile, cu intenția de a 
demonstra că adevărul 
vieții șl dreptatea se do
vedesc a fi cele care 
determină și din care 
emană principiul. Dina

Primele tipărituri românești 
in Transilvania

începuturile scrisului 
românesc pornesc din 
Transilvania medievală. 
Revenim deci la stră
bunele noastre cărți și 
facem acum referiri la 
întîia carte cu slovă ro
mânească zămislită într-o 
oficină sibiană a anului 
1544. Tipărirea ei a fost 
menționată mai întîi în
tr-o notiță din acea vre
me, printre socotelile ora
șului Sibiu, în care se 
pomenește că s-au dat 
2 florini pentru munca 
de tipărire a cărții va
lahe. Știrea a fost re
luată apoi într-o scri- 
soare-document din anul 
1546.

Înșiruirea atestărilor 
documentare vine pînă 
la marele bibliofil al se
colului al XIX-lea, Ti- 
motei Cipariu, care ade
verește anterioarele men
țiuni.

Aceeași tiparniță și 
același cărturar român, 
Filip Moldoveanu (alias 
Philipus Maler) tălmă
cește cîțiva ani mai tîrziu 
o carte, bilingvă, slavo- 
română, el dovedindu-se 
meșter neîntrecut în teh
nica grafiei, astfel că prin 
măiestria artistică a xilo
gravurilor numele lui stă 
alături de cei mai vestiți 
meșteri tipografi ai Eu
ropei din acele timpuri.

Anii ce au urmat fă
găduiau primenirea tipă
riturilor românești cu 
cărți plămădite în ceta
tea Brașovului, din același 
ev mediu. împrejurări 
favorizate mai ales de 
înființarea aici a „morii 
de hîrtie* au îndemnat 
pe cărturarii brașoveni 
din acel secol al XVI-lea 
să-l aducă de peste munți 
pe Coresi, priceput mî- 
nuitor de tiparnițe, pu- 
nîndu-și cu toții nădejdi 
în înmulțirea cărților de 
limbă românească.

Astfel, cu multă trudă 
s-au izvodit aici, timp 
de 22 de ani (1559—1581), 
9 cărți românești de 
mare trebuință, a căror ti
părire a fost încredințată 
lui Coresi „meșter în
vățat întru acest lucru*.

Vestitele cărți coresie- 
ne identificabile în pre
fața „Cărții de învăță
tură* (1581) au fost rîv- 
nite de toți românii „cu 
foarte inimă fierbinte cu 
jale aprinsă de mult 
jeluia la această lumi
nată carte", prin ele pu- 
nîndu-se temeiul limbii 
române literare.

Rămase ca documente 
ale unei îndepărtate cul
turi românești cărțile 
vechi, prin larga și în
delungata lor umblare, 
nu lasă ca faptele de 
istorie, de viață, să se 
piardă, și prin adnotările 
anonimilor lor păstrători.

Un. exemplar din tipă
riturile coresiene (1561), 
ajuns acum printre valo
roasele cărți vechi româ
nești deținute de Filiala 
Arhivelor statului din 
Deva, a poposit pe me
leaguri hunedorene se
cole Ia rînd, cu temerea 
de a nu fi înstrăinat și 
cu prețuirea deosebită 
arătată acestor bunuri 
rare, gînduri mărturisite 
de posesorii ei în lapi
dara însemnare manuscri- 
sfi, de pe coperta interi
oară a cărții; „1694 asta 
carte este a lu Pătru 
Bruzan ot Ocoliș și nea
mul și rămășița lui... cu 
limbă las să nu o vînză, 
să nu o vînză".

Biblioteca Muzeului ju
dețean Deva posedă 
exemplare apreciate de 
carte veche, stăruind 
acum pentru cele 19 cărți 
de școală de secol XIX 
(selectăm doar cîteva 
titluri : „Bucoavnă pen
tru învățătura pruncilor", 
„Cărticica moravurilor 
bune", „Elemente de is
torie naturală"), incon
testabile urmașe ale bi
ruinței anului 1544.

Aceste cărți, tipărite 
aproape cu o jumătate 
de mileniu în urmă, s-au 
constituit într-o rodnică 
emulație scrierilor ce au 
urmat, întregind istoria 
noastră scrisă.

Prof. MARIA BASARAB, 
Muzeul județean Deva

POȘTA REDACȚIEI
Armand Tănăsescu — 

Hunedoara : Versuri sensi
bile („Cu straie de clopo
ței / Și cu firmane parfu
mate / Te-am așteptat un 
anotimp și-o viață"), dar 
ne trimiteți prea puține 
texte pentru a putea alege 
ceva spre publicare.

David Rusu — Deva : 
Este prea restrîns, totuși,

registrul liric în care vă 
mișcați iar funcționarea 
lui de la un timp e me
canică, inertă. Poezia cere 
o redimensionare continuă.

Mihai Gheorghe — Deva, 
Vasile Dumitrescu — Pe
troșani — versuri din 
care nu se poate ivi vreo 
speranță.

TIBERIU DĂIONI
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mica vieții noastre social- 
politice din ultimele două 
decenii constituie o de
monstrație creatoare și 
dialectică a acestei idei 
fundamentale care stă la 
baza filmului nostru*.

Relie&nd predilecția au
torului spre narațiuni 
care includ, în jurul unuia 
sau mai multor persona
je centrale marcante, o 
reprezentativă și variată 
tipologie umană, filmul 
preia și urmărește evolu
ția ulterioară a unor des
tine din „Clipa* (pre
zenta peliculă, deși con
cepută asemănător are, 
însă, mai puțină tensiu
ne interioară), acțiunea 
fiind plasată în zilele 
noastre.

Regăsim în „Dragostea 
și revoluția* artiști repu- 
tați din „Clipa*, la aceeași 
cotă valorică de interpre
tare : „Gheorghe Cozo- 
rici, care imprimă perso
najului său (Dumitru Du
mitru) fermitate revolu
ționară, trăsăturile speci
fice omului de acțiune — 
intransigent și capabil; 
Ion Dichiseanu — în ro
lul lui Tudor Cernat —

comunistul dăruit cau
zei și idealurilor socia
lismului —, ținta unui 
denunț odios, care declan
șează, pentru elucidarea 
cazului, o complicată 
anchetă ; Rodica Tapala- 
gă. interpreta Carmiei — 
un personaj „rău", o fe
meie de un egoism fero
ce; Valeria Seciu, iradiind 
un lirism nostalgic în 
rolul arhitectei Alexan
dra Terenția Rudeanu; 
Mircea Albulescu inter- 
pretînd cu forța-i bine- 
cunocută rolul ancheta
torului Albu. în roluri 
restrinse, dar izbutind 
partituri remarcabile, ac
torii George Constantin, 
Dorina Lazăr, Ovidiu Mol
dovan.

De asemenea, o echipă 
de colaboratori de înaltă 
profesionalitate contri
buie la realizarea peli
culei : operatorul Nicu 
Stan (imagine), compozi
torul George Grigoriu 
(muzica), ing. Dan Io- 
nescu (sunetul), Magda 
Chișe-Ghincioiu (monta
jul), Mircea Vodă (ma
chiajul).

VERONICA PALADE

I
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Avanpostul efortului de realizare a planului,
■de ordonare și perfecționare a muncii

Organizația de partid de 
la laminorul de 800 mm 
al Combinatului siderurgic 
Hunedoara se manifestă cu 
adevărat ca detașament 
al efortului general depus 
de laminatori pentru înde
plinirea sarcinilor de plan. 
O astfel de preocupare 
se completează bine cu 
statutul colectivului în 
marele mecanism al com
binatului, anume că el 
laminează exclusiv oteluri 
speciale, a căror pondere 
trebuie să crească. r.sce 
principala orientare dată 
de secretarul general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, side- 
rurgiștilor hunedoreni.

în această calitate, co
mitetul de partid și orga
nizațiile de bază lucrează 
sistematic și tenace, înțe- 
legînd că instaurarea cli
matului de ordine și 
ciplină reprezintă un 
ces continuu, într-o 
manentă devenire și 
fecționare.

Secretarul comitetului de 
partid, Mihai Pleșca, un 
om format aici, a fost ales 
în fruntea organizației toc
mai pentru că, prin înțelep
ciune, și-a sedimentat în 
structură probitatea profe
sională și politică și pen
tru că este reprezentativ 
pentru exigențele puse de 
partid în fața laminatori- 
lor hunedoreni.

De aceea, îl rugăm să 
ne răspundă la cîteva în
trebări.

— Cum apreciați, tovară
șe secretar, starea de răs
pundere, ordine și disci
plină din colectiv ?

— Colectivul nostru lu
crează cu destulă exacti
tate, intr-un bun spirit 
de răspundere, ordine și 
disciplină.

— Prin ce mijloace ac
ționează organizația de 
partid pentru menținerea 
și perfecționarea acestei 
stări 7

— Folosim o gamă largă 
de mijloace și forme — 
adunările generale de 
partid, sindicat și U.T.C., 
munca de la om la om, 
discuțiile individuale, în

vățăinîntul politico-ideolo
gic, propaganda 
controlul 
muncă etc. 
prin forme 
ne-am putea 
alte organizații de partid 
ci, poate prin insistență, 
prin faptul că nu lăsăm ca 
lucrurile să meargă de la 
sine. Nu 
fel de 
pe Ioc 
luăm 
impun.

— Recent, comitetul de

vizuală,
la locurile de 

Cred că nu 
și modalități 

deosebi de

tolerăm nici un 
abateri, le discutăm 
cu cei în cauză și 
măsurile ce se

Spiritul și orientările 
consfătuirii 

de la Mangalia- 
permanențe ale 
muncii de partid

VALORIFICAREA RESURSELOR LOCALE

DEZVOLTĂRII INDUSTRIEI MICI

TEMELIA

dis- 
pro- 
per- 
per-

partid a analizat această 
problemă. Ce se desprinde 
din analiză 7

—- Ținînd seama de exi
gențele 
nării oțelurilor 
înalt aliate, atît 
de partid cît și 
organizațiilor de 
buie să rezerve un 
mai mare 
lului în 
respectă 
nei, să 
ționarea 
comunist, a fiecărui om, in
diferent de funcție.

Am făcut lucruri bune, 
dar mai sînt unii comu
niști, sau necomuniști, 
care tratează cu superfi
cialitate obligația de a ra
porta în fața organului de 
partid, de sindicat sau 
U.T.C. într-un trecut nu 
prea îndepărtat birourile 
organizațiilor de bază din 
schimburile A, C și D 
acceptau în adunări unele 
informări sumare, 
cate de motivări 
căreli, lipsite 
autocritic, de

tehnologiei lami- 
aliate și 
comitetul 
birourile 

bază tre- 
timp 

examinării fe- 
care comuniștii 

cerințele discipli- 
determine perfec- 

muncii fiecărui

încăr- 
sau văi- 

de spirit 
strădania

căutării căilor de îndrep
tare sau de înlăturare a 
lipsurilor.

în cadrul analizei au 
fost aspru criticați comu
niștii Ionel Popa, loan 
Lup, Paul Crețu, Alexan
dru Sava, Niță Dobre, loan 
Dragotă, Avram Petruse din 
sectorul de 
de laminare 
că în mai 
duri a fost 
tal în afara 
Pe de altă 
important număr de mai
ștri și muncitori, între 
care Daniel Doboli, Gheor
ghe Breazu, Silviu Miu- 
lescu, Gheorghe Cupeț, loan 
Cărmăzan, li s-a atras 
atenția sever pentru super
ficialitatea cu care supra
veghează funcționarea a- 
gregatelor.

Un alt grup de probleme 
abordat în permanență de 
comitetul de partid și bi
rourile organizațiilor de 
bază se referă la finisajul 
laminatelor, ținerea unei 
evidențe stricte asupra 
stocului, expedierea meta
lului spre beneficiari, con
form contractelor, reduce
rea consumurilor și creș
terea procentului de scoa
tere, buna întreținere a 
mașinilor — laturi în care 
este implicată răspunderea 
tovarășilor Nemet Alexan
dru, Anghel Popescu, 
Nicolae Paștiu, Dorin Stoi- 
chiță, Ștefan Popescu, 
Iuliu Moldovan și a altora.

Urmărim, de asemenea, 
cu insistență întărirea dis
ciplinei și sub raportul 
prezenței la lucru, folo
sirii timpului, operativității 
în intervenții, colaborarea 
reală între exploatare și 
întreținere. Manifestăm a- 
ceeași exigență ridicată 
în tot ce întreprindem.

cuptoare-linia 
pentru faptul 

multe rîn- 
laminat me- 
programului. 
parte, unui

CORNEL ARMEANU

activităților de la universitatea 
ȘI DE CONDUCERE, FILIALA DEVA

PROGRAMUL
POLITICA

Luni — 14 mai 1984, orele 17, au loc cursurile anilor I 
IV.
Marți — 15 mai 1984, orele 17, au loc cursurile anilor 
și III.
Activitățile se vor desfășura în sălile și la temele a-_

nunțate anterior.

și

II

Mecanizatorii
(Urmare din pag. 1)

rea în acest an a unor 
producții agricole record.

O rodnică activitate se 
desfășoară și in cadrul 
centrului specializat pentru 
reparații, unde prevederile 
planului de 
depășite cu 
iar cheltuielile 
cu 6 la sută, 
du-se judicios fluxul de 
reparații, de aici sini puse 
anual la dispoziția unită
ților S.M.A. din județ și a 
altor beneficiari circa 1500 
motoare reparate, Secreta
rul organizației de partid,

venituri tint
10 procente, 

sînt reduse 
Organizin'

Făgăraș (prin telefon). 
Atmosferă 
bătoare la 
un stadion 
supraaglomerate și scăl
date în soare a primit cu 
entuziasm semifinala 
Cupei României dintre 
Dinamo și Corvinul Hu
nedoara.

Meciul a început promi
țător, frumos, cu cîteva 
faze rapide la ambele 
porți, dar pe parcursul 
jocului a început să se 
întrevadă, iar în conti
nuare a devenit tot mai 
clar, că echipa hunedo- 
reană nu va putea ține 
pasul, fiindcă trei dintre 
jucătorii săi de bază — 
Klein, Gabor, Mateuț —

de mare săr- 
Făgăraș, unde 

cu tribunele

Cum coordonează consiliul popular 
activitățile industriei mici?

Prin legea de organizare, 
industria mică este coor
donată de către consiliile 
populare. Acestea au da
toria să asigure ca prin 
activitățile de industrie 
mică să fie valorificate cu 
prioritate materiile prime 
locale și refolosibile, ca și 
excedentul de forță 
muncă locală.

La Brad, principalii 
ganizatori de activități 
mică industrie sînt coope
rația meșteșugărească și 
subunitatea locală a 
I.J.P.I.M.P.S. Mai organi
zează asemenea activități, 
de mai mică amploare pe 
teritoriul orașului, coopera
tiva de producție, achiziții 
și desfacerea mărfurilor 
și cooperativa agricolă de 
producție.

La atelierul I.J.P.I.M.P.S. 
discutăm o seamă de as
pecte ale temei noastre cu 
tehnicianul Traian Barna :

— Noi avem organizate 
activități de tîmplărie, ti- 
nichigerie, covoare ma
nuale, împletitură din pla
să de sîrmă și în curînd 
vom începe și activitatea 
de confecții metalice. Pro
blema comună pentru a- 
proape toate activitățile 
noastre este aprovizionarea 
cu materiale.

— De unde vă aprovi
zionați cu materialele de 
care aveți nevoie 7

— în general prin 
B.J.A.T.M. din sistemul 
centralizat. Sîrma pentru 
împletit plasă am preluat-o 
de la autoservice, care, 
într-un moment cînd aveau 
activitate mai slabă pe 
profilul lor începuseră să 
confecționeze plasă de sîr
mă.

întrebarea : „Ce mate
riale locale folosiți 7“ am 
găsit-o în acest caz, de 
prisos.

Cam aceleași probleme le 
discutăm la cooperativa 
meșteșugărească „Moțul' 
cu tovarășul Ion Anto
nescu, președintele coo
perativei.

de

or- 
de

— în ramura metal noi 
organizăm reparații auto- 
moto și confecții metalice ; 
în ramura 
— mobilă 
comandă ; 
tile avem 
serie ; în cea a pielăriei — 
încălțăminte de serie și de 
comandă.

— Pe bază de materie 
primă locală ce dezvoltați 7

— Ceramica ; și cu o 
rentabilitate foarte bună. 
Avem comenzi mari la 
export.

— Ce probleme se ridică 
in legătură cu desfacerea 
producției 7

— Nu prea avem desfa- 
la mobilă, 
determinat

la fabricarea de mo
pe bază

lemn-tîmplărie 
de serie și la 
în ramura tex- 

croitorie de

șului loan Bașa, vicepre
ședintele biroului executiv 
al consiliului popular oră
șenesc, întrebările ; „Cum 
coordonează consiliul popu
lar activitatea de industrie 
mică spre a se evita pa- 
ralelismele“ și „Ce resurse 
locale materiale și umane 
se folosesc în aceste acti- 

,Am creat prin 
locuri de

în fruntea bătăliei
Robinson Vasiu, care con
duce cu pricepere și com
petență activitatea de re
parații, ne-a făcut preciza
rea că aici se acordă aten
ție maximă recuperării, re- 
condiționării și reiolosirii a 
numeroase repere și sub- 
ansamble cum sînt cele 
pentru pompele de injecție, 
pompele de apă și altele, 
ceea ce se reflectă favo
rabil în reducerea cheltui' 
ielilor. Răspunzind. cerin
țelor de a elimina importul, 
aici funcționează o secție 
de fabricare a curelelor 
multiple pentru combinele 
de recoltat furaje, care este

in extindere, acestea fiind 
livrate unităților S.M.A. din 
județ și din țară. De ase
menea, prin secția service 
se asigură ridicarea gra
dului de mecanizare a lu
crărilor din sectorul zoo
tehnic, buna funcționare a 
instalațiilor pentru muls, 
prepararea furajelor și al
tor operațiuni ce necesită 
un consum mare de forță 
de muncă. In fruntea în
trecerii pentru amplificarea 
succeselor la producția 
industrială se situează lu
crători cum sini : Aurel
Telman, Gheorghe Costea, 
Emil Bretotean, Traian Sa-

va, losif Munduca, Constan
tin Tomac, Gheorghe Mir
cea, Ion Negrea și alții.

In cimp și in ateliere, 
mecanizatorii și mecanicii 
de la S.M.A. Deva se preo
cupă cu hărnicie și price
pere să răspundă coman
damentelor puse de partid 
in fața lucrătorilor din a- 
gricultură privind creșterea 
continuă a producției agri
cole, înfăptuirea principii
lor autoconducerii și auto- 
aprovizionării 
sporirea 
ridicarea 
șl vieții 
popor.

teritoriale, 
contribuției lor la 

calității muncii 
întregului nostru

Ieri în semifinalele Cupei României

Dinamo - Corvinul 2-0 (0-0)
au resimțit oboseala după 
drumul și jocul de la 
Nantes din Franța, că 
mai ales în repriza se
cundă jocul hunedoreni- 
lor, steril și ineficace pe 
atac, a devenit slab și în 
defensivă, permițînd di- 
namoviștilor să domine 
copios, mai ales după ce 
V. Radu a deschis scorul 
în min. 47, din centra
rea lui Țălnar.

De acum plumbul co
boară în picioarele hune- 
dorenilor, care cedează 
total inițiativa dinamo- 
viștilor. Klein părăsește 
terenul și scorul ar putea

lua proporții, dar efor
turile de ultimă oră ale 
lui Gălan, Dubinciuc și 
Alexa, precum și ratările 
numeroase ale campioni
lor nu le permit acesto
ra să ia avantajul co
respunzător. Va permite 
însă o greșeală de ar
bitraj, în min. 75, cînd 
Iamandi, plecat din ofsaid, 
a fost faultat 
Alexa, iar 
transformat
Păcat. A fost 
cauza unui 
mare șansă care putea să 
ne prezinte pe Corvinul 
în finala Cupei României.

de portarul 
Dragnea a 
penalti-ul. 

ratată, din 
joc slab, o

A arbitrat N. Dinescu.
Dinamo : Moraru — 

Andone, Al. Nicolae (Măr
ginean — min. 77), I. Ma
rin, Stănescu, Nemțeanu 
(V. Radu — min. 15), 
Dragnea, Custov, Țălnar, 
Augustin, Iamandi.

Corvinul: Alexa —
Vlad, Gălan, Dubinciuc, 
Bogdan, Petcu, L. Moldo
van, Mateuț (Stoica — 
min. 46), Klein (Cojoca- 
ru 
G.

— min. 64), Gabor, 
Radu.

NICOLAE STANCIU

O
în cealaltă partidă din 

semifinale, Steaua a în
trecut cu scorul de 2—0 
pe Sportul studențesc.

fapt ce 
să tre-

de

Nu 
dorită.

cere 
ne-a 
cern 
bilier mic 
comandă.

La cooperația meșteșu
gărească se pare că pro
ducția de industrie mică 
s-a apropiat ceva mai mult 
de matca ei firească, 
însă în măsura
Paralelism cu industria re
publicană în producția 
mobilier 
iată 
lipsesc 
activitatea de confecții me
talice cu alți organizatori 
de industrie mică; sînt 
argumente în sprijinul 
afirmației.

I-am adresat și tovară-

de serie — 
că problemele

— paralelism

de 
și 

nu 
în

vități?“. 
industria mică 
muncă pentru eirca 70 de 
oameni (Bradul are forță 
de muncă excedentară — 
n.n.), iar dintre materiile 
prime locale folosim balas
tul și piatra de carieră".

Nu am avea obiecții la 
acest răspuns dacă n-ar fi 
existat constatările din 
cele două unități. Sîntem 
obligați să consemnăm că, 
dacă în privința altor ac
tivități economice consiliul 
popular al orașului Brad 
se implică cu succes, coor
donarea industriei mici a 
cam rămas la periferia 
preocupărilor. în Brad, dacă 
întrebi pe cineva unde se 
vînd produsele industriei 
mici nu prea știe ce să 
răspundă, magazinele aces
teia fiind înghesuite — 
ca de altfel și în alte 
orașe — pe niște străduțe 
foarte puțin căutate. Și 
situația, din păcate, nu e 
astfel doar la Brad.

ION CIOC LEI

La Petrila tot mai mulți oameni ai muncii se vor muta 
în locuințele nm din modernele blocuri ee se construiesc 
aici.

Reducerea consumurilor materiale
(Urmare din pag. 1)

la economisirea energiei 
electrice.

Succesele înregistrate de 
colectivul întreprinderii pe 
linia reducerii consumuri
lor se reflectă în indica
torii de eficiență 
mului trimestru : 
Iile planificate la 
producție marfă 
diminuate 
cheltuielile materiale cu 
38 lei ; producția netă a 
fost depășită cu 23 la sută, 
iar beneficiile au fost mai 
mari cu 1,3 la sută.

— Sîntem convinși —

ai pri- 
cheltuie- 
1 000 lei 
au fost 

cu 4,3 lei, iar 
materiale

ne-a declarat secretarul 
comitetului de partid al 
întreprinderii — că avem 
încă destule rezerve pentru 
reducerea și mai accentua
tă a consumurilor, priori
tate subliniată pregnant 
de secretarul general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușcscu, și la 
recenta plenară a Consiliu
lui Național al Oamenilor 
Muncii. Ne vom încadra 
în consumurile specifice 
fixate pentru acest an, dar, 
repet că avem rezerve 
și reducerea consumurilor 
trebuie amplificată.

La întreținerea culturilor,
(Urmare din pag. 1)

efectuat și semănatul po
rumbului. La C.A.P. Ilia, 
unde întreținerea culturii 
de porumb a început joi 
după-amiaza, la prașila me
canică
Dănilă 
crarea 
C.A.P.
Mureșană și Gurasada.

în vederea grăbirii lu
crărilor de întreținere a

au muncit Roman 
și loan Nelega. Lu- 

a început și la 
Dobra, Bretea

culturilor, organele și or
ganizațiile de partid, con
siliile populare, consiliile 
de conducere ale unități
lor agricole au datoria 
să acționeze cu toată răs
punderea pentru mobiliza
rea tuturor forțelor umane 
și mecanice la buna des
fășurare a prașilelor, ac
țiune de care depinde în 
mod hotărîtor realizarea 
unor producții record de 
cereale.

Cantina ceferiștilor din Simeria - ca oglinda
Zilele acestea au fost 

terminate lucrările de igie
nizare a cantinei ceferiști
lor din Simeria. Bucătă
ria, sălile de mese, spațiile

totul este ea 
Și am adăuga

frigorifice, 
oglinda, 
faptul că meniurile satis
fac gusturile celor peste 
500 de persoane care mă- 
nîncă aici.
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încheierea vizitei de prietenie a tovarășului' 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășai

Elena Ceaușescu,
în Republica

CONVORBIRI OFICIALE
(Urmare din pag. 1)

probleme actuale ale vieții 
i n terna ț ionale.

In cadrul schimbului de 
păreri, cei doi președinți 
au subliniat că in proble
mele principiale, fundamen
tale, pozițiile României și 
Siriei sînt asemănătoare 
sau foarte apropiate — 
ceea ce creează toate con
dițiile pentru intensificarea 
conlucrării active dintre

cele două țări pe arena 
internațională.

Cei doi președinți au 
hotărît să continue con
sultările și schimbul de 
vederi in vederea întăririi 
continue a bunelor relații 
reenâno-siriene. in inte
resul celor două țări și 
popoare, al cauzei destin
derii. colaborării ți păcii 
in Orientul Mijlociu și in 
întreaga lume.

Arabă Siriană
ÎNTREVEDERE CU PREȘEDINTELE 

CONSILIULUI NAȚIONAL PALESTINIAN 
ziția României privind

PLECAREA DIN DAMASC
(U'rr.cre din pag. 1}

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu își iau 
apoi un călduros și cordial

rămas bun de la președin
tele Hafez Al-Assad și 
doamna Anisse Al-Assad.

La 16.55. ora locală, ae
ronava prezidențială a de
colat indreptindu-se spre 
patrie.

Președintele Republicii 
Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, a 
primit, la Damasc, pe 
Khaled Af-Fahhoum. pre
ședintele Consiliului Națio
nal Palestinian.

Mulțumind călduros pen
tru întrevederea acordată, 
Khaled Al-Fahhoum a ex
primat recunoștința pentru 
sprijinul constant, perma
nent, acordat de România, 
personal de președintele 
Nicolae Ceaușescu. cauzei 
pcpomluL palestinian, afir
mării dreptului său de a 
avea un stat propriu, in
dependent.

Președintele Nicolae

i
i
i
*

I
so- »

luționarea situației din O- I 
rientul Mijlociu, s-a pro- J 
nunțat pentru intensifica- > 
rea eforturilor în direcția I 
realizării, pe cale politică, J 
a unei păci globale, trai- | 
nice și Juste in regiune, • 
subliniind necesitatea intă- I 
ririi unității O.E.P.. a co- , 
laborării dintre țările | 
arabe. în interesul dezvol- J 
tării libere, independente î 
a tuturor popoarelor din I 
zonă, inclusiv a poporului * 
palestinian, al păcii și se- | 
rarității in această re- • 
giur.e a lumii. |

Convorbirea s-a desfă- , 
sărat intr-o atmosferă de I 
caldă prietenie. ’

I

Schimb de mesaje între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și președintele 

Uniunii Democratice

G.I.G.C.L. DEVA
Sectorul prestări servicii aduce la cunoștința^ 

cetățenilor că
S-A DESCHIS ȘTRANDUL DEVEI.
Costul unui bilet este de 6 lei de persoană, 

iar pentru elevi și studenți, care prezintă legi
timație, tariful se reduce cu 50 la sută.

COOPERATIVA MEȘTEȘUGĂREASCĂ
„MOȚUL" BRAD

ÎNCADREAZĂ
pentru magazinul de mobilă din municipiul Deva

• lucrător gestionar (bărbat).
Informații la telefon 50791.
Condiții ; Legea 22/1962.

ATENA 11 (Agerpres). 
— Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, și a tova
rășei Elena Ceaușescu au 
fost transmise tovarășului 
Ilias Iliou. președintele 
Uniunii Democratice de 
Stingă din Grecia (E.D.A.), 
un salut călduros și cele 
mai calde urări de sănă
tate și de succes în activi
tatea sa și a E.D.A. Mul
țumind, Ilias Iliou a rugat 
să se transmită tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și

de Stînga din Grecia

tovarășei Elena Ceaușescu 
un cald salut prietenesc, 
sentimentele sale de profund 
respect și înaltă considera
ție, împreună cu cele mai 
bune urări de succes, de 
noi realizări poporului 
român în construcția socia
listă.

Schimbul de mesaje a 
a\ ut loc cu ocazia pri
mirii de către președinte
le E.D.A. a tovarășului 
Ion Stoian. membru su
pleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Lucrările sesiunii Comisiei O.N.U. 
pentru dezarmare

j j

■ STOCKHOLM. - La 
Biblioteca municipală din 
capitala Suediei s-a deschis 
o expoziție de carte româ
nească, cuprinzind la loc 
de frunte opere din gindi- 
rea social-politica a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii So
cialiste România, și lucrări 
de specialitate ale tovară
șei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu.

Sint expuse, de aseme
nea. opere literare, istori
ce, din domeniul econo
miei. albume cu reprodu
ceri de artă, diapozitive.

Exponatele au fost do
nate Bibliotecii municipale 
din Stockholm.

■ CAIRO. - La Cairo

s-au încheiat lucrările Con
ferinței miniștrilor informa
țiilor și comunicațiilor din 
țări nealiniate. După cum 
relatează agenția MEN, 
participanții au adoptat 
un document care reco
mandă statelor membre 
ale mișcării de nealiniere 
să-și intensifice eforturile 
in direcția creării unei noi 
ordini internaționale in do
meniul informației.

NAȚIUNILE UNITE 11 
(Agerpres). — La sediul 
din New York al Națiuni
lor Unite au continuat lu
crările sesiunii Comisiei 
O.N.U. pentru dezarmare, 
care examinează probleme 
referitoare la dezarmarea 
nucleară, reducerea buge
telor militare, relația din
tre dezarmare și dezvolta
re, sporirea încrederii în
tre state.

Aprecierile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind 
situația internațională ac
tuală, concepția și propu
nerile președintelui Româ
niei cu privare la impera
tivul opririi cursei înarmă
rilor, îndepărtării perico
lului de război și înfăp
tuirea dezarmării, în primul 
rînd a dezarmării nucleare, 
ca problemă fundamentală 
a epocii noastre, au fost 
prezentate comisiei de că

tre reprezentantul perma
nent al țării noastre la 
O.N.U., ambasadorul Teo
dor Marinescu.

Reprezentantul român a 
insistat asupra necesității 
reluării dialogului interna
țional și trecerii la nego
cieri și a cerut Comisiei 
să contribuie, prin reco
mandările pe care le va 
adopta, la depășirea impa
sului existent in domeniul 
tratativelor de dezarmare.

Delegația română s-a 
pronunțat în favoarea creă
rii unui fond de dezvoltare, 
realizat prin reducerea 
cheltuielilor militare, în 
special ale țărilor cel mai 
puternic înarmate, urmînd 
ca acesta să fie folosit pen
tru realizarea proiectelor 
economice și sociale ale 
țărilor în curs de dezvol
tare.

■ PRETORIA. - In car- ț 
tierul Atterijviile, din capi- t 
tala Republicii Sud-Africa- > 
ne, au avut foc demonstra- ț 
ții ale elevilor africani, în ( 
semn de protest împotriva . 
sistemului de apartheid in ’ 
sectorul educațional. Pol;- ) 
ția a intervenit cu bruta- 
litote pentru împrăștierea r 
manifestanților. Aproxima- ’ 
tiv 20 de tineri au fost ț 
răniți. I

I
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COOPERATIVA MEȘTEȘUGĂREASCĂ 
„MOȚUL" BRAD

ÎNCADREAZĂ
• șef secție confecții și' reparații pălării.
Informații la ‘elefon 50791.

i

I
w

I publicitate
| VtXZAKl
*

Ie Vind garsonieră confort I 
gaze. Deva, strada Scărișoara, 
H bloc 31, apartament 7, telefon

• Vind Dacia 13du, neri- 
J dicată. Termen de ridicare — 
. imediat. Hunedoara, telefon 
I 13g*9, după orele 16. (679)

Ie Vind Moskvici 467, stare 
bună, cu schimbător viteze la 
« podea și piese de schimb, 

I Bir cea Mică 66. (696)

Reuniunea guvernului de uniune națională 
din Liban

BEIRUT 11 (Agerpres). 
— Vineri. în apropiere de 
capitala țării, în localita
tea Bikfaya, s-a încheiat 
prima reuniune a guvernu
lui de uniune națională 
din Liban, condus de 
Rashid Karame. La sfîrșitul 
celor trei ședințe, începute 
joi, și prezidate de șeful 
statului, Amin Gemayel, 
premierul Karame a de
clarat că a fost desemnat

un grup de cinci miniștri 
pentru elaborarea unui pro
gram de lucru al guvernu
lui, program ce urmează 
să fie prezentat apoi spre 
aprobare parlamentului de. 
la Beirut. Totodată, cabi
netul a hotărît să se consti
tuie drept Consiliu Supe
rior al Apărării în vede
rea normalizării situației 
din capitală și din întreaga 
țară.

• Vind Dacia 1 3W. la bord
I 62 000 km. Orăștie, telefon 
J 41412, după orele 18. (691)

• Vind „Drujbă" nouă.. 
„ perfecționată cu toate piesele

Ide rezervă. Timisoara, telefon 
55685, zilnic. (708)

I> Vind șură din lemn ste
jar, acoperiș țiglă, patent,

* Deva, Ion Budai Deleanu 16, 
| telefon 12891. (697)

ÎNCHIRIERE

• Primesc în gazdă persoa? 
Ină singură. Deva, telefon 

28775, după orele 18. (704)

PIERDERI
*

Ie Pierdut legitimație de ser
viciu, pe numele Jehaliuc 
Constantin, eliberată de C. S.

I „Victoria" Călan. O declar 
nulă. (689)

• Pierdut legitimație de ser
viciu, nr. 29024, pe numele 
Szabo Andrei, eliberată de 
I. L. Chișcădaga. O declar 
nulă. (702)

• Pierdut legitimație de ser
viciu, nr. *32714. pe numele 
Marinescu Ofelia, eliberată de 
I. L. Chișcădaga. O declar 
nuia. (703)

• Pierdut legitimație de ser
viciu. nr. 665*9, eliberată de 
E- M. Ghelari. pe numele Mas- 
tacan Ion. O declar nulă.

(c. n

• Pierdut legitimație de ser
viciu, pe numele de Mermezan 
Mariana, cu nr. 1061, eliberată 
de Combinatul siderurgic Hu
nedoara. O declar nulă.

(C. 7)

DECESE

• Colectivul de muncă de la 
Comitetul municipal Deva al 
U.T.C. este alături de colegul 
Mărtinaș Leonida Ia greaua 
încercare pricinuită de moartea 
tatălui său. Sincere condo
leanțe familiei îndoliate.

(710)

• Familia profund în
durerată anunță încetarea 
prematură, după o lungă 
și grea suferință, a celui 
care a fost

BORA ȘTEFAN.
înmormîntarea — du

minică, orele 14,00, la ci
mitirul din strada Emi- 
nescu, Deva.

• Familia Guică Dumi
tru și Eugenia regretă 
dispariția . celui care a 
fost

BORA ȘTEFAN, 
fiind alături de familia 
îndurerată.

• Colectivul de oameni 
ai muncii de la Agrocoop 
Deva regretă cu profundă 
durere încetarea din via
ță a celui care a fost 

director
BORA ȘTEFAN 

și transmite sincere con
doleanțe familiei îndo
liate, fiind alături de ea.

• Colectivul magazinu
lui Agrocoop — Dacia 
regretă dispariția din via
ță a celui care a fost 

director
BORA ȘTEFAN.

• Cu durere în suflet 
anunțăm încetarea din 
viață a iubitului nostru 
sot, tată și bunic 
POPESCU ALEXANDRU, 

pensionar C.F.R.
înhumarea va avea loc 

azi, 12 mai, ora 15, la 
cimitirul din strada Emi- 
nescu, Deva.

Familia îndoliată.

• Colectivul de oameni 
ai muncii de la Casa de 
cultură Deva este alături 
de colegul lor Popescu 
Sandu în marea durere 
pricinuită de decesul ta
tălui său
POPESCU ALEXANDRU 
și transmite sincere con
doleanțe familiei.

• Familiile Rațiu 
Toma anunță cu adîncăi 
durere încetarea din viață 
a scumpei lor

Toma Sevasta, 
mamă, soacră, bu
nică și străbunică, în 
vîrstă de 78 ani.

înmormîntarea are loc 
azi, 12 mai 1984, orele 
14,00, la cimitirul din 
strada Călugăreai, Deva. 

(705)

• Mulțumiri pline de 
recunoștință aducem co
lectivului R.C.M. Deva, 
colegi de o frumusețe su
fletească de excepție, 
colectivului 'de cadre di
dactice de la Școala ge
nerală nr. 3 Deva, buni 
și distinși colegi, rude
lor, prietenilor și tuturor 
celor ce au fost alături 
de noi în momente de 
crîncenă durere. Respect 
și prețuire.

Familia Zăgăiceanu.
(709)
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