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Puternică mobilizare pentru recuperarea 
restanțelor și finalizarea lucrărilor la termen

Brigada CET Deva—Min
tia a Antreprizei „Energo
construcția Chișoda—Timi
șoara execută lucrări 
investiții importante 
județ. în prim-plan se si
tuează termoficarea muni
cipiului Deva, iar la C.T.E. 
Mintia : modernizarea gos
podăriei de cărbune, tur
nul de răcire nr. 2, alte 
activități de producție in
dustrială.

Constructorul acordă a- 
tenție sporită obiectivelor

Ritm și calitate In realizarea 
INVESTIȚIILOR

amintite, mai ales în peri
oada trecută de la reorga
nizarea activității Trustu
lui de antrepriză generală 
„Energoconstrucția" Bucu
rești, mobilizîndu-și forțe
le de care dispune pentru a 
intensifica ritmurile de 
muncă, a recupera restan
țele înregistrate, urmărind 
predarea obiectivelor la ter
menele planificate. Ingine
rul Tiberiu Neag, șeful bri
găzii, ne-a relatat despre 
realizările și restanțele a- 
cumulate la unele „poziții 
din plan“, pentru care n-a 
căutat justificări, precizînd 
că brigada trebuie să-și va
lorifice la întreaga capaci
tate resursele umane și 
tehnice, că se va insista 
pe mai buna organizare a 
muncii și întărirea disci
plinei în producție.

ÎN ZIARUL DE AZI :
■ RITMURI HUNEDORENE. Din cuprins :

• Lecturi ți priveliști • Cartea * Scena * Ecranul
• „Zilele scriitorilor zârăndeni" • Azi, cenaclul „Sarmis" 
Hațeg.

In locul justificărilor - 
muncă responsabilă, 

bine organizată
Din fișa zilnică de urmă

rire a îndeplinirii indica
torilor de plan, tovarășul 
Teofil Tricu, contabilul șef 
al autobazei, reține: „Ăm 
încheiat primele patru luni 
ale anului cu realizări 
semnate la indicatorii 
bază : 105,61 la sută —

în
de 

va-

LA AUTOBAZA DIN HUNEDOARA

producției nete, 
lei beneficii, 116,85 
— tone transporta- 
același timp, ehel- 
materiale au fost 

cu mai bine de 

loarea 
648 200 
la sută 
te. în 
tuielile 
reduse
70 000 lei. Demarajul bun 
și realizările din primele 
patru luni au continuat în 
luna mai. Indicatorul cel 
mai important — tone 
transportate — este înde
plinit la zi in procent de 
peste 110 la sută1'.

— GSți beneficiari ape-

— Pe cele patru luni și 
jumătate din an — arăta 
interlocutorul — la con- 
strucții-montaj sarcinile au 
fost îndeplinite tn propor
ție de 135 la sută, iar la 
activitatea de producție 
industrială avem o depă
șire de circa două milioa
ne lei. Deci, realizări bu
ne.. Totuși, față de preten
țiile beneficiarului și, rea
list vorbind, față de posi
bilitățile brigăzii, ne con
siderăm nemulțumiți. tn 

spiritul sarcinilor ce ne re
vin din cuvlntarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu la 
plenara Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii, 
ne-am reanalizat activita
tea, luînd măsuri ferme In 
direcția creșterii spiritului 
de răspundere, de ordine 
și disciplină, stabilind pro
grame de acțiune pe săptă- 
mîni și zile, cu termene 
concrete de realizare, vi- 
zînd încadrarea în puneri
le în funcțiune la obiecti
vele de investiții din 
nul acestui an.

— In ce stadiu de 
cuție sînt lucrările de 
moficare ?

— Pînă 
trebuie să 
țea 19 puncte termice, din 
care 12 sînt deja legate, 
iar la celelalte se lucrează.

pla-

exe- 
ter-

la 30 septembrie 
racordăm la re-

30 — ne
tovarășul 

Iacob, șeful U- 
Acordăm cea mai

lează la serviciile autoba
zei din Hunedoara ?

— Peste 
răspunde 
Nicolae 
nității.
mare atenție servirii ope
rative a beneficiarilor prio
ritari : cărbunele — la Ro- 

vidări, energetica — la Rîu 
Mare-Retezat, constructorii 
— la balastiera Bretea Strei 
și, bineînțeles, călătorilor. 
Avem la Rovinari 35 de 
autobasculante de 16 tone, 
pe amenajarea hidroener
getică Rîu Mare-Retezat — 
10 basculante, fiecare cu 
cite doi șoferi, deci mun
cesc în două schimburi, iar 
la balastiera Bretea Strei

OH. I. NEGREA 

(Continuare in pag. a 3-a)

— Singura problemă ca
re se ridică In legătură cu 
aceste lucrări — a adău
gat subinginerul loan Ru
sii. șeful activităților de 
confecții metalice la termo- 
fîcare și gospodărea căr
bune — coastă In găsirea 
soluției optime de execu
ție a traversării magistra
lei in strada „Rindunicii- 
— D.N. T. în aceeași mă
sură ne preocupă asigura
rea tablei necesare protec
ției termoizolației. Din can
titatea prevăzută de 340 
tone am primit pînă la a- 
ceastă dată 60 tone. Dife
rența nu știe nimeni însă 
cum va fi asigurată. Evi
dent, această tablă nu con
diționează livrarea agentu
lui termic la termenul sta
bilit. dar lucrarea trebuie 
finalizată.

Alt obiectiv important 
este modernizarea gospodă
riei de cărbune a termo
centralei Mintia, respectiv 
execuția celei de->a doua 
linii de alimentare cu căr
bune. Mircea Bogătolu, se
cretarul comitetului de 
partid al brigăzii, ne spu
nea, în legătură cu aceas
tă lucrare, că este reali
zată în proporție de circa 
40 la sută. Au fost preda
te la montaj benzile 22, 23, 
24, 25, 26, 26 A, planșeele 
de la cotele zero, +6, +9, 
stația de concasare la co-

LIV1U BRAICA

(Continuare in pag. a 3-a)

PREȘEDINTELE REPUBLICII TOGOLEZE 
VA EFECTUA O VIZITA OFICIALĂ 
DE PRIETENIE ÎN ȚARA NOASTRĂ

Ea invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii So
cialiste România, general 
Gnassingbe Eyadema, pre-

Crișcior.
pe un platou, 
unui perete 

de bazalt inaft 
Mogîldețe vii 

printre blocuri

Timpul curge nestăvilit, 
rși lasă urmele pe fața lu
crurilor, poate șterge defi
nitiv miraculoasa Atlantida, 
poate îngropa pentru a 
doua oară Troia, insă nu 
poate schimba nimic drn 
Imaginea muncii cioplitorilor 
in piatră.

l-am  cunoscut mai intîi 
in frescele vechi reprodu
se in manualul de citire, 
apoi într-o peliculă TV ală
turi de Da Vinci. Recent, 
i-am intijnit la Valea Ar
sului, lingă

Se aflau 
la temelia 
zgrunțuros 
de 97 m. 
mișcindu-se 
uriașe de rocă, cu brațul 
drept încremenit o clipă în 
aer inoinie de a lovi piatră. 
O frescă, țrie !

— bună ziua ! le-am stri
gat. In loc de răspuns, 
izbiturile seci s-au rărit, 
apoi ou încetat cu totul 
și cioplitorii s-au apropiat

C.A.P. Peștișu Mare. Cooperatoarele 
erapa verde, pentru a fi livrată proaspătă

Unii termină prașila 
alții n-au început

de coo-

frumos 
au fost

C.A.P. Peștișu Mare, 
pe tarlaua „Tărmure“, se 
lucra la prășitul sfeclei. în 
frunte erau brigadierul A- 
dam Raita și Demeter La- 
dislau. vicepreședintele coo
perați \ei și secretar al or
ganizației de partid, îm
preună cu peste 30 
peratori.

— Ia uitați-vă ce 
a crescut sfecla — 
cuvintele vicepreședintelui 
Demeter. O să avem recol
tă bună. Facem acum pra
șila a doua. Și oamenii vin 
la lucru cu tragere de ini
mă, nu se așteaptă prea 
mult îmbiați. Dacă veneați 
dimineață, găseați încă pe 
atîția. Dar au terminat 
și-au plecat la alte treburi.

■— Care sînt cei mai har
nici ?

— Notați-i pe Elisabeta 
și Anton Bende, Ecaterina 
Buda, Nicolae Carp, Vasile 
Ursu, Eugenia Pop, Susana 
Demeter-Nemeș. Pînă mîi- 
ne dăm gata și prașila a 
doua pe întreaga suprafa
ță cultivată.

în grădina de legume în- 
tîlnim aceeași activitate in
tensă. Victoria Drăgan, E- 
lisabeta Nagy, Maria Popa. 
Viorica Chidean, Ileana 
Buda și alte cooperatoare 
din echipa condusă de Ro- 

ședințele Republicii Togo- 
leze, va efectua o vizită 
oficială de prietenie în 
țara noastră, în ultima 
decadă a lunii mai 1984.

0 frescă vie: cioplitorii in piatră
aproape 

deasupra 
rar chi- 
Am dat 
prieteni 
atinge-

ușor unul cite unul. Am tras 
concluzia că in „fortăreață'' 
- spin zu rată la 
o sută de metri 
drumului - urcă 
puri necunoscute, 
mina ca niște 
vechi. Am simțit 
rea unor rădăcini torsio

Profite m^pațiufTmwwu.

nate, aspre și noduroase, 
dar vii, omenești. Palmele 
au luat fără voința lor, ră
ceala și asprimea pietrei, 
forma uneltelor...

De unde vin ciop{iț$fh? 
Victor Mpcamj a venit in 
1962 din satul Greci, Tuf- 
cea. Fratele^ s$u, Gheorghe^ 
l-a urmat după doi ani. fi 
au învățat meseria acasă, 
unde se cioplește granitul. 
Dicționarul enciclopedic a- 
rată că Munții Măcinulul au 

femeie 
mai ce- 
— exe- 
răsadu- 
recoltau

zalia Feher — o 
harnică și aprigă, 
va ca un bărbat 
cutau întreținerea 
rilor de varză și
ceapa verde. Și aveau des
tul de lucru. în grădină 
sînt cultivate 6 ha cu ră- 
dăcinoase (morcovi și pă
trunjel) și 4 ha cu varză 
de toamnă. Au mai pus în 
plus răsaduri de roșii, ar
dei și vinete, care — a- 
flăm de la Maria Furdui, 
contabila șefă a cooperati
vei — sînt valorificate ia 
populație, aducind venituri 
frumoase. Au fost vîndute 
pînă acum peste 10 000 de 
fire de răsaduri și peste 
1 000 kg oeapă verde. Tot 
în acea zi, mecanizatorii 
Luca Hacicu, loan Plioț, 
Sabin Ciupe și Ștefan Ță- 
rUș au început recoltatul 
secarei și orzului, masă (Continuare în pag. a 3-aj

C.A.P. Peștișu Mic. In aceste zile se lucrează la prAșHut 
sfeclei furajere.

vMul... Greci I 
sat, Anghelin 
venit la Va

in 1954. Vița

altitudinea maximă de 467 
m chiar în 
Din același 
Pa storaici a 
lea Arsului 
de italian (bunicul său s-a 
născut chiar pe „cizmă"), 
Anghelin și-a început mm- 

ca cioplitor la 12 ani. 
In 1948 a fost „examinat" 
printr-o intre bare : „Ce cu
noști/ din rocă ?“. Răspun
sul a fost: '„Piatra are 
mersul ei ca și lemnul, 
are pioda ei. O pavea se 
poate tace numai din pia
tră masivă, care corespun-7— f-- - U . r-z
de " Apoi a primit hirtia de 
calificare ; cioplitor in pia
tră.

Corne! Codreanu și Mihd: 
fndreica sînt din Hălmagiu.

prima!
verde destinată însilozării, 
de pe o suprafață de 20 ha.

Pe tarlaua „Lunca" & 
C.A.P. Peștișu Mic se a- 
flau la prășitul sfeclei peste 
20 de oameni.

— Ce faci nană Lucre- 
ție, ai luat-o de la capăt? 
— interpelează Otilia Luca, 
președinta cooperativei, pe 
o femeie mai în vîrstă, ca
re tocmai începuse o tar
la încă neprășită, împreu
nă cu un grup de coope
ratori mai tineri.

— D-apăi, am venit să-t 
ajut și pe ei. Tot mi-arti 
terminat porția, n-o sA 
stau cu mîinile-n sîn!

Și așa aflăm că Luerețî* 
Munteanu — nană Lucre- 
ția, cum îi zic toți din sa®

MIRCEA LEPADATU

I

la

Au venit in carieră din 1957. 
Părinții lor tot cioplitori în 
piatră au fost, aici, 
Valea Arsului.

Maistrul principal 
Nlță a luat un piron 
făcut socoteli pe un 
de bazalt. Un singur 
plitor realizează 18-25 
de pavele pe lună. Intr-o 
tonă intră 261 bucăți. Re 
zultă că un om face lunar 
intre 4 698—6 525 bucăți de 
pavele.

Cariera Valea Arsului se 
exploatează în patru trepte. 
Sini 23 de cioplitori în pia
tră. Alături de ei mai 
există : spărgătorul de pia
tră Dumitru Calda, minerul 
losif Braica (pe care l-am 
văzut atîrrrind în funii ca 
un alpinist in timp ce „r'm- 
guia" peretele de f/gzalt, 
aupă țxplozief, CJ.C.-istul 
Mi.T'K Șevasțîn (fost ciopli
tor 20 de ani),'efectficignul 
loan Motel.

Emil

cio- 
tone

MARIN NEGOIȚA

i

I
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loan Evu „Fără armură",
LA TURNIRUL POEZIEI

De-ale ambiantei9

De importanțe ambc~țe 
în producerea și receptarea 
actului artistic ne-ar- pu
tui convinge recent. c'ro 
Filarmonica din Tim șoa-c. 
sub bagheta a‘i-i;o-_ _ Re
mus Georgescu, a 
un concert la Deva. Anun
țat cu aproape o lună <n 
urmă și aminat o dată, tre
buia să tie un concert 
Beethoven. In 14 mai, eve
nimentul s-a produs in sflr- 
șit, dar din păcate, a în
ceput cu o întrrnere de o 
oră, după ce publicul a a- 
sistat răbdător la așezarea 
în scenă a scaunelor și re
cuzitei. S-ou prezentat a- 
poi, cum se și cuvenea, 
scuze, invocindu-se motive 
tehnice obiective (de care 
n-avem motive să ne-ndo'm) 
și s-a anunțat o mod': care 
de ultim moment a progra
mului : in locul Romanțelor 
pentru vioară și orchestră 
de Beethoven, s-a introdus 
un Concert pentru violoncel 
și orchestră de Haydn. Fă
ră program de sală și cu 
o modificare survenită prin 
surprindere, majoritatea pu
blicului n-a reținut nici i- 
dentitatea Concertului de 
Haydn, nici numele solis
tei. Pentru acuratețea in
terpretării aceasta merita 
rechemată la rampă, dar, 
cu disponibilitățile uzate 
probabil de îndelunga aș
teptare, publicul n-a mai

Hat-a. Aba Sndonlc a 
V-a de Bee:-over- a ma* 
Încălzit atmosfera, dor de 
ocvn era prea Urzi.. Ceea 
ce trefx.Sc să £e o non.- 
tesc.-e crt'szxă de re.'tot 
a romes astfe doar un 
concert de ruLnâ care a-a 
cobori: sub rrivetui ^~o-c 
bliuiui deeft g’Ot.e .c-or.l 
și respect~ - iată de sine 
ai ansamblu ul fi ol dirijo-

^PRIVELIȘTI
rului său. Mc e apex ji 
ceâlait aspect al aceste' 
seri: so’-a. Folos'md lomzj- 
la opbm. siu 'ai. trebu e să 
spus că soa a fost pe ja- 
mătete pună. $> atunci e 
mol să recunocștem ade
vărul că e impos-b'i ca ju
mătatea cea goală să nu 
ii exerc'tat o nefericită in
fluență inh.-bcntă asupra 
dirijorului și a orchestrei. 
Lipsmd, așadar, c/leva ele
mente esențiale ale unei 
ambianțe prielnice actulu 
artistic, nu s-a putut naște 
acel Hor inefabil pe teme
iul căruia se realizează mi
racolul comuniunii spiritua
le dintre scenă și sală.

Nu știm cu ce impresii 
și concluzii va fi plecat Fi
larmonica timișoreană după

această experiență. Sperăm 
că o cons'deră — ca și noi 
— un accident și că va re
veni și ea oițe prilejuri. 
Pentru noi. devenii, rărn-’n 
Insă dteva nedumeriri. £ 
S'eu de acceptat. bunăoa
ră. ceea că intr-o reșed'-o- 
ță de județ. cu 80 000 de 
loca tor. nu ar ez'sta decît 
. -ea 250 de meioman.. Un
de sint oamenii de c.'tu
ră, ^unde n> sint visători, 
unde intelectualii cc-e să 
creeze acea ombonță su- 
pe. oa â ccpab. ă să pro
tejeze și să potențeze oc
tal de cu'.tuzo Outentxă ?
Mc, c es ari. ci-nd scene‘e 
sint h petso c tete de o 
P-zde-e de c~samb!uri 
.de cinteze ș dansuri* mai 
mult sau mai puțin obscure, 
de o va'-oare dîscutab'.ă. dar 
deopotrivă dinamizate de 
rigorile outoHnantări-. dato
ria move a o public. ui avi
zat, competent și de boa 
gust nu poate H deci c- 
ceea a so'.ldcrzon. cu instl- 
tuțsiie artst'ce oe preseg-u, 
de tradiție. de ic'oare te
racotă ți sgeri, cum este 
și Filcrmon ca Pt^so-ecră. 
Intre aceste inst-tupi p pu
bic nu pot ez sso decît 
realii reciproce de respect 
șl prețu're. s^r-g-.-ee capa- 
b e să apere ederă-ata 
artă de cg-es\.-.ec ș-șo- 
ne'eî, a l-r.p-o. zobe . a 
vu'gar'tății și L^sch-- ui.

RADU ClOBANU

„Zilele scriitorilor zărăndeni0
Un adine freamăt al con

științei noastre românești a 
străbătut Țara Apusenilor în 
„Zilele scriitorilor zărăndeni", 
organizate pe vetrele de isto
rie ale acestui neasemuit colț 
de țară. Poate e impropriu 
spus „zilele”, pentru că ceea 
ce s-a petrecut joi și vineri 
la Gurabarza și la Cu-echiu, la 
Brad și la Crișan n-ou 
fost momente de... zile, 
ci trăiri pentru o viață. 
Idealul curat și înălțător al 
dragostei și respectului pen
tru înaintași — pentru cei 
care în urmă cu două secole 
au scris una dintre cele mai 
zguduitoare file ale istoriei 
neamului — l-au trăit deo
potrivă și cei care l-au re
înviat prin glasul artei și cei 
care l-au audiat. Pentru ca. 
ediția a doua a „Zilelor 
scriitorilor zărăndeni" a stat 
sub semnul come notării o 
200 de ani de !a Răscrv.ls 
condusă de Horea, Cloșca și 
Crișan, iar istoria evenimen
telor de la 1784 a fost îm
bogățită cu caratele de sim
țire ale creațiilor celor ce

s-au ridlcot de pe aceste 
locuri: George T> meu.
Mircea Vaida, Mar
cel Petrișor, loo- -u-gu. 
loan Șerb. „Iar voi, citite 
mei de azi Cred că ați în
țeles / Că dragostea mea de 
Transilvania [ înseamnă o fi 
al acestui loc/Și-ai acestui 
ținut de cintec și de jertfe. 
Dragostea mea o să strălu
cească mai tare / Ca aurul 
munților de aici, din Apu
seni" — se confesa, angajin- 
du-se, George Timcu. tulbu
rat încă de liniștea nefi
rească cu cuprinsese soia 
plină a clubului din Guro- 
barza și de privirile înrourate 
ale celor ce-l oscuhau.

Oare ce a fost mai ade
vărat și mai înălțător in a- 
ceste unice momente de 
trăire patriotică ? Șezătoarea 
de Io Curechiu, unde copil 
și scriitor, țăran și miner 
s-au înfiorat deopotrivă la 
vers și la cînt, ori cind „Doi
na loncului" a unit glasuri 
și simțăminte ? Oa-e ce a 
vibrat mai adine în suflete, 
evocarea aprinderii răscoa-

ei și o incredibilului supli
ciu pe roată al lui Horea și 
Cloșca sou clipele din preaj
ma monumentului istoric — 
— oiserica din lemn ale 
cărei clopote au chemat 
moții, ocum două veacuri, la 
■evoluție ? Cui să aducem 
mulțumire pentru ceea ce 
-e-ou dă. uit „Zilele scriito
rilor zărăndeni" ? Organiza
torilor — comitetele județeon 
și orășenesc Brad de cultu
ră și educație socialistă, Bi
bi oteca orășă.nească Brad — 
sau gazdelor, neîntrecutelor 
gazde de la Curechiu și 
Gu'oborza, C.rișon și Brod ? 
Cui să mulțumim — scriito
rilor, dascălilor și copiilor 
din Curechiu. gospodarilor 
din Bucureșd. R.bița și Brod, 
seu tutu'or oamenilor de pe 
aceste locuri, ce s-cu do
vedit. și acum. suflet din 
sufletul neamului ?

A izvodit, in aceste zile, 
pe vetrele Apusenilor, o Cn- 
tare adusă țării d ntotdeo'jno. 
României de astăzi.

LUCIA LICIU

Apariția, în ultima vre
me. a numeroase volume 
de poezie, ne face să ne 
punem întrebarea, fireas
că in food, dacă nu cum
va anamiți poeți trec mat 
repede pragul spre recu
noaștere prin abordarea 
unor modalități sau. să le 
zicem, tehnici de ultim 
ceas ? în ceea ce-l pri
vește pe loan Evu („Fără 
armură- — Ed. Albatros. 
■f€4X. .rla-i ~ prin „Nin
sori la Clopotiva- sau. 
-Mărfar cu miei", poet 
al unei adolescente dacă 
nu trăită în poezie la mo
dul naiv, cel puțin pro
puse ca un univers emble
matic, el vine dintr-o 
..provincie nescrisă", vor
ba lui Melville, în nici 
o hartă, deci, cu atît mai 
autentică, din Candoria, 
despre care mai așteaptă, 
intr-un univers cotidian, 
zadarnic vreo veste...

La turnirul poeziei con
temporane, el vine fără 
de armură ; loan Evu nu 
simte niciodată nevoia 
să-și mascheze sentimen
tele, după cum nu încear
că nici reversul, adică 
să-și mimeze sentimentul 
pentru a se putea socoti

absolvit de un anumit 
gen de poezie. Rămîne 
in picioare în schimb i- 
deea că poetul, dacă nu 
maschează sau nu mi
mează sentimentul, îl în
scenează. Uneori' vom îri- 
tilni la modul reușit con
struită poza unui senti
ment, într-o manieră de 
sorginte romantică, așa 
cum se întîmplă în „Po- 
em-declarație“ : „Sub ce- 
; ul zilnic preschimbat în 
ring/ eu nu mai dau în 
floare.- nu mai ning.../ Biet 
peregrin în secolul ocult/ 
am vr-rt puțin dar mi s-a 
cat p-ea mult./ Pot de- 
ciara deschis, așa precum 
și zic :/ Sint mulțumit de 
toate, nu-mi trebuie ni
mic ! / Doar o caleașca 
verde trasă de șapte flu
turi/ să pot în tihnă trece 
spre vămile din luturi.."/, 

loan Evu desfășoară în 
universul său liric sim
boluri care sint în fond 
ale imaculării, adevărate 
embleme ale candorii. E- 
le devin referențiale : în
tr-o poezie cum este „Cal- 
darimul cu vrăbii" dis
cursul aparent detașat și 
aparent prozaic devine 
pretext pentru afirmarea 
unor permanențe : „Un 
cal murind în plină au
tostradă/ un cal alb ca o 
catedrală prăbușită/ lîngă 
lanul de mașini diminea
ța"...

Să mai reținem o în
cărcătură metaforică deo
sebită a poeziei lui loan 
Evu, care deschide ne
bănuite profunzimi spre 
unitatea interioară a tex
tului. Argumente mi se 
par excelentele poeme: 
„Cuvintele și Marea", 
„Catedrala sub ape", 
„Braconierii", „Apoteoza 
melcilor".

Pentru plăcerea de ci
titor ne permitem să no
tăm, la modul antologic 
preferat de un scriitor 
contemporan, versuri ca
re ni s-au părut că sus
țin poezia în volumul 
„Fără armură" : „Ascul
tă cum foșnesc pădurile/ 
prin ziare de mare ti
raj..." (Semne de primă
vară). Ori : „Cine cu fie
rul înroșit în flacăra/

prinfbrdială ne-a incrustat 
în sînge/ semnul acesta 
de pasăre/ ce nu-și mai 
află odihnă-n vreun cîn- 
tec ?■■ (Violoncel căzut). 
Sau : „Iarăși va ninge, 
iarăși vom urni / cu sufle
tele noastre de copii/ ma
șina sîngelui lor gri / Ia
răși va ninge, iar vom lu
neca/ Pe lama unui vis 
spre alteîndva/ pre cînd 
ne însoțeam cu flacăra..." 
(Zăpada veacului XX).

Dintre cele aproape pa
truzeci de poeme pe care 
le-a adunat loan Evu în 
recentul său volum, al 
doilea după "debutul prin 
„Fereastră de apă", ma
joritatea se prezintă ca 
poezie autentică, poezie 
care devine un argument 
pentru propunerea lui 
loan Evu că poet de o 
indiscutabilă valoare.

MIRCEA MOȚ
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Autorul recentei pro
ducții a studiourilor „Mos- 
film", regizorul Nikita 
Mihalkov, este cunoscut 
publicului, românesc și 
mondial, pe care l-a în- 
cîntat cu fascinantele pe
licule : Sclava iubirii, Pie
să neterminată pentru pia
nină mecanică, Cinci seri, 
Cîteva zile din viața lui 
Oblomov.

Eroina principală din 
„Rubedeniile" este o 
bunică, femeie simplă de 
la țară, face o vizită fa
miliei sale, oameni cu da
re de mină, care locuiesc 
la Moscova. Este o per
soană simpatică, sponta
nă, încurcată puțin de 
„noutățile" intîlnite, dai' 
gata să li se adapteze cu 
acel cunoscut spirit ro
bust țărănesc. Ce găsește 
ea la aceste „rubedenii" 
este catastrofic: bărbații

Rubedeniile
— ginerele și soțul — be
țivi sau crai ; fiică-sa, Ni
na, duce o viață superfi
cială, de nesfîrșitc petre
ceri ; nepoțica răspunde 
ireverențios apostrofărilor 
maică-si. Femeie mîndră, 
voluntară, plină de bun 
simț funciar, Maria nu 
poate înțelege mentalita
tea acestor oameni care 
trăiesc la oraș și care, 
deși au de toate, sînt veș
nic nemulțumiți. Bunica 
vrea să-i cumințească, să-i 
trezească Ia o viață nor
mală, rațională.

Motivul „rubedeniei" 
dobîndește pe rînd cind 
reflexe comice, cînd tra
gice sau înduioșătoare. Pe 
chipul actriței, extraordi

nara Nonna Mardiukova 
(rolul Măriei), trec ful
gerător umbrele șireteniei, 
umilinței, cochetăriei, dez
nădejdii, speranței, satis
facției, milei și indignă
rii. „Ce fel de oameni 
sînteți voi ?“ — întreabă 
și se întreabă femeia. Am 
reținut replica pentru 
simplitatea tăioasă a pa
tetismului ei.

Filmul se vrea, și reu
șește să fie, o meditație 
asupra raporturilor dintre 
generații și relațiilor din
tre oameni, asupra firelor 
invizibile, indestructibile, 
care leagă pe fiecare om 
de rudele sale, de cei a- 
propiați lui

O temă majoră și difi
cilă, psihologică, tratată 
într-un stil subtil ironic.

VERONICA PALADE
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întru inima limbii române
Eterne ritmuri pulsează în vatră, în gînd 
de la începutul lumii pe tainic, mioritic 

Plai ;
Cuvintele-și înalță seva în mult dulce grai 
trecut, prezent, viitor străluminînd.

E însăși inima neamului neastințita-i limbă 
de frumuseți și minuni atotizvorîtoare 
și toate cîte sînt sub soare 
pe sub latinele-i arcane se înnimbă.

A noastră mumă sfintă în veci ne naște 
cu fiece Cuvînt mereu mai puri, 

nemuritori, 
sub cerul nostru preaplin de sori 
înalta Lumină vibrînd ne recunoaște.

ROMULUS CONSTANTINESCU

Un orb privind din Odiseea
Nu poate fi fericire mai mare 
decît calda privire a acestui 
orb nespus de bătrîn 
căruia timpul i-a împietrit 
carnea și oasele, dîndu-Ie 
tăria și grandoare» marmorei.
Nu poate fi bucurie mai mare 
decît blinda privire a acestui orb 
albăstrind cu ochii lui apele mării Egee, 
cu ochii lui scăldîndu-ne ființa în azur.

IONEL AMĂRIUȚEI

Izvor de cîntec
Luceferi purtam cu mine, 
străluminîndu-mS, 
in răcoarea noptatecă, 
în valea aceea aproape secată, 
cînd am plecat 
spre izvor de cîntec.

VALERIA CHIRCU

Cuceritorii
Dacă am lărgi această lume 
îneît toate armele de pe pămint 
în plină acțiune să ne doară 
atît cit ne-ar atinge un strop 
prelins pe gulerul streașinei, 
explozia maximă 
s-o auzim ca pe o frunză 
ce țipă înainte de a se prăbuși în galben...

CONSTANTIN STANCU

Aici e patria
Aici e ea,
Patria — izvorul
ce curge
din cremenea istoriei, 
potolitorul secetei noastre, 
zămislitorul 
de sfinte ctitorii 
ce ne vor lega 
de veșnicie.

IONEL DRĂGĂNESCU

Pe altarele neaflatului Kogaion
Turle, suliți svelte, trup de efeb svîcnind 

spre 
azururi, ori cupole, mulcome unduiri leneș 

transparente, 
printre zidiri albe romane, sau cenușii ca 

bărbile dace 
o \eghe lucidă infuzată de nedeslegate 

mistere 
continuă alunecare pe funiile istoriei 
pînă Ia vămile nedescifrate 
hohote, strigăte de apocalipsă smulg 

arborii de pe 
munți, copite fără potcoavă bat spațiile 
și inima, inima, imensă purpură, hartă 
rotundă a unui pămînt chip uriaș 
al zeului cerînd jertfa pe altarele 

neafiatului Kogaion.
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Animalele vor ieși in curînd la pășune
CUM SÎNT PREGĂTITE TABERELE DE VARĂ?

în această perioadă se 
fac ultimele pregătiri în 
vederea scoaterii animale
lor la pășunat. în legătu
ră eu această problemă, 
tovarășa .Măria., Crețu, coor
donatoarea activității zoo
tehnice, în cadrul Consiliu
lui unic agroindustrial Că
lan, ne spunea:

— în toate unitățile a- 
gricole din zonă se acțio
nează cu seriozitate și răs
pundere pentru punerea la 
punct a taberelor pentru a- 
nirhale, astfel îneît să se 
asigure- toate" - condițiile 
pentru obținerea de pro
ducții sporite (ie lapte, un 
număr cît mai -ftiare = de 
viței ș;u.

în majoritatea unitățilox 
agricole din C.U.A.S.C. Că
lan, în acest an se voi u- 
tiliza taberele de vară or
ganizate în anii trecuți. In 
aceste .condiții s-a acționai 
pentru punerea la punct a 
amenajărilor ce există aici. 
Astfel, la C.A.P. Batiz, în 
cele două tabere de vară 
de la Piesa și Vîrtop au 
fost reparate instalațiile de 
adăpat, adăposturile pentru 
îngrijitori' și padocurile. La 
C.A.P. Bretea Strei și Vîl- 
cele pășunea ce va f'i folo
sită în vară se află în a- 
propiej-ea fermelor zooteh
nice, așa că adăparea ani
malelor și adăpostii ea lor 
pe timp de noapte nu pu
ne probleme deosebite. La 
C.A.P. Ruși, unde adăpa-

rea animalelor ridică une
le probleme, fîntîna a fost 
adîncită și < urățată. La 
C.A.P. Strei, în pășunea 
numită „La Corn‘!, se lu
crează în prezent, în cola
borare cu ferma din Călan 
a întreprinderii județene 
de’ exploatare și îmbună
tățire a pajiștilor, la cap
tarea unor izvoare de apă 
și la montarea unui adăpost 
ixmtru îngrijitori, ia ame
najarea unei împrejmuiri

C.U.A.S.C. CĂLAN 
i

pentru animale. Lucrările 
trebuie însă grăbite.

Probleme mai serioase ri
dică organizarea taberelor 
de vară din pășunea nu
mită ..Fundoane“. Aici ur
mează să pășuneze anima
lele C.A.P. Nădăștie și 
C.A.P. Sîntandrei- In pă
șune există o fîntînă. dar 
debitul ei este mic, așa că 
nu face față solicitărilor. 
Unitățile agricole ce folo
sesc această pășune ar tre
bui să colaboreze în efec
tuarea unor lucrări de cap
tare a noi izvoare sau în 
sporirea debitului sursei 
de apă existente.

Mulsul și preluarea lap
telui din taberele de vară 
se poate realiza in bune 
condiții. întrucît există căi 
de acces pentru mijloacele

de transport, în majorita
tea unităților agricole din 
zona Călan. Doar tabăra 
de vară pentru vacile cu 
lapte ale C.A.P. Batiz fa
ce excepție. De aici laptele 
va fi dus la sediul fermei 
zootehnice cu căruța, ca și 
în anii trecuți, iar unita
tea dispune de cai și mij
loace de transport adec
vate. In schimb^ ou este 
rezolvată asigurarea cu re
producători în taberele de 
vară. In ultima perioadă 
au fost procurați, prin in
termediul oficiului jude
țean de reproducție și 
lecție a animalelor și 
treprinderii județene 
industrializare a cărnii.
-furi, dar nici în aceste 
condiții 
problema. 
Consiliul

se- 
in- 
~ae 
opt

nu s-a rezolvat 
Unitățile din 

unic agroindus
trial Călan ar mai avea 
nevoie de 10 reproducători 
pentru a fi duși in tabe
rele de vară. Procurarea 
lor trebuie să preocupe in 
mai mare măsură consiliul 
unic agroindustrial, condu
cerile unităților agricole, 
consiliile populare pentru 
a se asigura, în toate ta
berele de vară, condiții op
time pentru desfășurarea 
unei activități care să du
că la creșterea producției 
de lapte și a unei repro
ducții corespunzătoare.

TRAIAN 8ONDOR

întreținerea 
culturilor

(Urmare din pag. 1)

—, la cei peste 60. de ani 
ai săi este o harnică coo
peratoare. NU șe dă în lă
turi de la nici o treabă. 
Muncește și în cîrap și la 
zootehnie, oriunde este ne
voie. Notăm și alți oameni 
vrednici, care și în aceas
tă primăvară și-au făcut 
printre cei dinții datoria: 
Eugenia Voinea, Margare
ta Dan-Turcu, Lenuța Dan, 
Margareta Damian, Gheor- 
ghe Popa-de Sus, Maria 
Horvath și, bineînțeles, bri
gadiera de cîmp Marioara 
Grunințan, car^mereu este 
în frunte. Aicl*iiiai exis
tau și cîteva parcele pline 
de buruieni pe care nu s-a 
lucrat deloc. De ce ? Fiind
că, aflăm, Traian Haiduc, 
Aurica Jurj și Golomboș 
Ladislau nu vor să fie în 
rînd cu ceilalți oameni din 
sat și încă n-au catadicsit 
să-și efectueze obligațiile 
față de cooperativă.

în Cîmp, la brigada Nan- 
dru, se aflau la prășit pa
tru oameni. La brigada 
din Valea Nandrului nu 
se afla insă nimeni. In rest, 
nimic de consemnat despre 
activitatea în C.A.P. Nan- 
dru în acea zi bună de lu
cru.

• - •

CONDAMNATĂ
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Puternică 
mooilizare

(Urmare din pag. 1)

ta +5. Se muncește în rit
muri intense. Echipa con
dusă de Dumitru Gherghe 
se ocupă de montarea grin
zilor și platformei la sta
ția de concasare, Szocs Io
sif cu colegii lucrează la 
zidăriile intermediare de 
la turnul de capăt, iar Ra
dar Iosif și oamenii din 
formația sa — la execuția 
planșeului la cota 38 m 
a turnului de capăt. Pînă 
la sfîrșitul anului lucrări
le la acest important obiec
tiv vor fi terminate.

La turnul de răcire nr. 2, 
din lipsa forței de muncă 
(dulgheri) și aprovizionarea 
slabă cu materiale, nu s-a 
putut începe pășirea supra
structurii. Prin măsurile 
luate, in scopul redresării 
activității și recuperării 
restanțelor lă acest punct 
de lucru, activitatea s-a 
înviorat, existînd condiții 
ca la 30 decembrie turnul 
să fie predat beneficiaru
lui. Intr-un spirit de pu
ternică angajare la muncă 
susținută, colectivul brigă
zii CET Deva-Mintia este 
hotărît să respecte terme
nele de predare la toate 
lucrările de investiții din 
planul acestui an.

DE 15 ORI

Horean Rodica 
s-a dedat de mai 
comiterea sistematică a unor furturi 
de obiecte de valoare, inclusiv bani 
din locuințele și apartamentele unor 
cetățeni ai Devei și 
învecinate. Pentru faptele săvîr’șite 
a fost condamnată , ___
între 1 și 2 ani închisoare. In final, 
Judecătoria din Deva a dispus să 
execute pedeapsa cea mai aspră, 
respectiv 2 ani, sporită pentru reci
divă cu încă 2 ani închisoare. Pentru 
faptele sale execută acum 4 ani 
închisoare.

Recursul declarat de inculpbtă a 
fost respins, sentința rămînînd defi
nitivă.

din Hunedoara 
multă vreme la

ai localităților

la 15 pedepse

NU 2, CI 3 ANI Si 4 LUNI 
ÎNCHISOARE

Judecătoria din Hunedoara l-a 
condamnat recent pe Gheorghe Tă-

*

Dialogul cu oamenii—direct, neîngrădit 
de programul orelor de audiență

— Cetățenii din satele 
aparținătoare comunei Ilia
— ne spunea Ana Maria 
Ticușan, primarul comunei
— ni se adresează cu în
credere ori de cîte ori au 
de rezolvat probleme ale 
obștii ori personale. încer
căm să le dăm răspunsuri 
cît mai operative, să gă
sim soluții pentru a nu a- 
mina ceea ce se poate fi
naliza cu bine pentru oa-

cînd ce- 
incadrea- 
explicăm 
înțelesul 

de ce anume. 
Foarte mulți membri coo
peratori din Brîznic. Sirbi, 
sau Bretea Mureșană, spre 
exemplu, solicită 
rea unor loturi in 
schimbarea celor 
le dețin. In mare 
s-au rezolvat aceste cereri. 
Dar potrivit Statutului 
C.AJ’., cei care nu și-au 
realizat normele in C.A.P. 
sau dețin terenuri în plus 
față de prevederi n-au 
dreptul să mai primească.

Deoarece mulți cetățeni 
doresc să discute eu pri
marul problemele care-i 
frămintă, n-am transformat 
orele de audiență intr-un 
orar rigid, de la care nu 
se poate devia. Dimpotri
vă. dialogăm cu oamenii 
ori de cîte ori ne depla
săm prin sate și, pentru 
a nu-și mai pierde vremea 
cu deplasările la Ilia, le

meni, iar atunci 
reriie lor nu se 
ză in legalitate le 
cu răbdare, pe 
fiecăruia.

atribui- 
plus, ori 
pe care 
parte li

în locul justificărilor
(Urmare din pag. 1)

ne adaptăm cerințelor con
structorului.

— Ce spun beneficiarii 
despre modul în care îi 
serviți ?

— Vă dăm cîteva exem
ple : Coloana de la Rovi- 
nari are în luna mai rea
lizări deosebite — 134 la 
sută tone transportate. De 
la Rîu Mare-Retezat șf ba
lastiera Bretea Strei am 
primit mulțumiri pentru 
modul în care muncesc oa
menii autobazei noastre.

Cu toate greutățile care 
mai sînt, la autobaza din 
Hunedoara trebuie subli
niată atmosfera bună, an- 
gajantă în muncă, spiritul 
muncitoresc, de ordine și 
disciplină în care se ac
ționează pentru a învinge 
greutățile și a îndeplini 
exemplar sarcinile zilnice 
de transport, atît la marfă 
cît și la călători. Primele 
autobuze adaptate consu
mului de gaze naturale 
pentru transportul călăto
rilor s-au realizat aici. A- 
cum sînt opt și vor mai 
fi adaptate șase anul a- 
cesta. Și sînt tot mai rare 
suspendările de curse pe 
ruta Hunedoara—Deva, una 
dintre cele mai solicitate.

Pentru a înlătura stațio
nările, 
mis la 
velope

Este 
tabil: 
resc de la autozaba 
Hunedoara, avîndu-i mereu 
în frunte pe cei 160 de 
comuniști, 
răspundere 
pentru îndeplinirea sarci
nilor zilnice, așa cum a re
comandat secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la ple
nara Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii din 
4—5 mai a.c. Lucrători 
cum sint Ioan Donea, loan 
Mihai, Aron Popa, Liviu 
Măniuț, Vasile Mitroiu, 
Constantin Nistorescu, Ma
rin Paraschiv, Petru Og- 
neanu, Remus Buțuțoi, loan 
Dumitrică, Pompei Buzan, 
Emil Vets, Gheorghe Făl- 
cică, Alexandru Ambrozie, 
Traian Ghiura și alții poar
tă de ani și ani de zile 
însemnele hărniciei în mun
că. Modul serios în care 
se acționează la autobaza 
din Hunedoara, ca și ini
țiativa lansată aici pentru 
„Cel mai eficient și îngrijit 
autovehicul^ se cer genera
lizate la toate celelalte au
tobaze din județ.

anul acesta s-au tri- 
reșapare 497 de an- 
-vechi.
un adevăr incontes- 
colectivul muncito- 

din

acționează cu 
și pricepere

nașă la 2 ani 
abandon familial. Inculpatul, tată a 
4 copii, domiciliat în Hunedoara, era 
cioban și realiza venituri importan
te din meseria pe care o practica. 
Avea deci posibilități să plătească

închisoare pentru PENTRU FURT DIN AVUTUL 
OBȘTESC

FAPTE DIN INSTANȚA
pensie de întreținere pentru copiii, 
care se aflau în întreținerea fostei 
sale soții. Dar n-a făcut acest lucru.

Pentru alte fapte ilegale, Tănase 
Gheorghe a mai fost condamnat dar 
a beneficiat de grațiere. Neținînd 
seama de legile în vigoare care 
prevăd că în cazul în care timp de 
3 ani de la grațiere condamnatul 
săvîrșește o nouă infracțiune inten
ționată, pedeapsa grațiată se adau
gă la cea aplicată, va executa acum 
nu 2, ci 3 ani și 4 luni închisoare.

Printr-o sentință penaiă a Jude
cătoriei din Hunedoara, inculpatul 
Murgilă Florea a fost condamnat, 
pentru infracțiunea de delapidare pre
văzută și pedepsită de articolul 223, 
al. 1 din Codul penal, la 8 luni în
chisoare cu executarea prin muncă 
corecțională, urrnînd să desfășoare 
o activitate productivă.

S-a reținut că inculpatul, care a 
îndeplinit funcția de șef al secției 

C.L.F. Hune- 
magazia uni- 

pe care l-a 
din Simeria.

îndeplinit funcția de 
răcoritoare din cadrul 
doara, a sustras din 
tații un sac de zahăr 
vîndut unui cetățean 
Fapta sa a fost însă descoperită de 
către organele de miliție, inculpatului 
aplicîndu-i-se pedeapsa cuvenită.

Rubrică realizată cu sprijinul 
Tribunalului județean
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ascultăm doleanțele, fră- 
mîntările. Unele se pot re
zolva favorabil. în scurt 
timp, altele, dimpotrivă, 
n-au temei legal pentru a 
se finaliza în folosul celui 
audiat. De pildă, pensio
narul Ioan Barbu din sa
tul Brîznic a solicitat un 
lot pentru folosință perso
nală. Răspunsul primit a- 
tît din partea conducerii 
C.A.P. cit și a consiliului 
popular esțe negativ de-

Problemele ridicate 
în audiențe 
și scrisori - 

cercetate operativ, 
rezolvate temeinic

oarece nu este membru 
cooperator și nici n-a rea
lizat norme la C.A.P.

Cetățeanul Dan Ștefan 
din satul Sîrbi a cerut să 
fie desființat drumul pe 
care sînt duse animalele 
la pășune și care trece pe 
lingă grădina sa, pretin- 
zind 
cînd 
înd legătura cu cetățenii 
mai 
aflat 
colo 
le la 
sura 
drum, astfel ea terenul să 
nu-i fie degradat.

Din evidența scrisorilor 
și audiențelor, rezultă că 
oamenii ridică unele pro
bleme mai complicate de 
muncă și de viață. Reți- 
nînd ideea că o _ atenție 
deosebită se dă rezolvării 
problemelor acelor femei 
care sînt întreținătoare de 
familie, sau lucrează pe 
schimburi, stăm de 
cu cîteva dintre ele.

— Am două fetițe 
spune Lenuța Coste 
Bacea și am rămas 
ținătoarea lor. Eram 
că și aveam nevoie să lu
crez undeva. M-am adre-

că n-ar fi fost nici- 
drumul pe acolo. Lu-

vîrstnici din sat. am 
că dintotdeauna pe-a- 
s-a mers cu animale- 
pășunat. S-a luat mă- 

amenajării acestui

vorbă
— ne 

din 
între- 
casni-

f
sat consiliului popular și

• în seurtă 
anunțată 
tocmesc 
drare ca 
ficat la

— Lucrez ca bucătar la 
complexul de alimentație 
publică cu cazare din Ilia; 
— ne spunea Marinela1 
Chici. Locuiam în Bretea' 
Mureșană și cum uneori 
programul schimbului doi 
se încheie noaptea tîrziu,' 
mi-era tare greu să fac 
naveta. Am solicitat un a- 
partament aici in centrul 
de comună. Sînt mulțumi
tă că mi s-a- rezolvat a- 
ceastă cerere de către bi
roul executiv ai consiliu
lui popular. _

— De nenumărate ori — 
ne spunea Zorica Drăghi- 
cescu — am cerut S.G.C.L. 
să-mi remedieze defecțiu
nile instalațiilor de apă 
pentru că din cauza aceas
ta se semnalează infiltrații 
în pereți și igrasie. Au ve
nit doar după ce m-am ,a- 
dresat consiliului popular. 
Au făcut reparații, dar 
n-au ținut decît două zile. 
Probabil că trebuie schim
bată complet instalația.

în rezolvarea doleanțe
lor cetățenilor sînt de foar
te multe ori implicați, du
pă cum se vede, și alți 
factori. Cu toate că orga- ' 
nele locale au intervenit 
la S.G.C.L. în rezolvarea a- 
cestui caz, reparațiile s-au 
executat de mîntuială. Ca 
urmare, Zorica Drăghines- 
cu, contabil la centrul de 
protecția plantelor, mamă 
a două eleve, este pusă din 
nou în situația să se adre
seze consiliului popular. în 
apartamentul său din blo
cul S2, strada Tudor Vla- 
dimirescu, S.G.C.L, trebuie 
să remedieze de urgență toa
te defecțiunile care îngreu
nează încălzirea camerelor, 
care produc umezeală și 
întrețin un aspect nedorit.

ESTERA ȘINA

vreme am fost 
acasă să-mi in

formele de înca- 
muncitor necali- 

Spitalul din Ilia.

în cadrul secției tricotaje 2 a întreprinderii de tricotaje 
din Hunedoara lucrează și muncitoarea Elena loniță. Reali- 
zindu-și conștiincios sarcinile de plan, contribuie la situa- 
rea schimbului său pe locul 1 în întrecerea socialistă.

DREPTUL DE ÎMPUTERNICIRE ASUPRA 
ECONOMIILOR LA C.E.C.

Mai mulți cetățeni solicită 
informații privind dreptul 
de a împuternici alte per
soane să dispună de sumele 
depuse spre păstrare la C.E.C. 
Pentru a clarifica această 
problemă, am primit de la 
Sucursala C.E.C. Deva ur- 

i mătorul răspuns :
Consfințind dreptul exclu

siv și nelimitat al depună
torilor de a dispune după 
cum doresc de sumele depu
se spre păstrare la C.E.C., 
legea prevede și dreptul a- 
cestora de a împuternici alte 

5 persoane să dispună, alături 
de ei, de sumele păstrate la 
Casa de Economii și Con- 
semnațiuni, ca și dreptul de 
a lăsa moștenire sumele de
puse după cum cred de cu
viință.

Astfel, titularul unui libret 
de economii nominal, al unui 
cont curent personal sau al 
unui depozit de obligațiuni 
C.E.C. cu cîștiguri depuse 
spre păstrare poate cere ori
cine! înscrierea în libret, în- 
tr-un spațiu anume rezervat 
sau în formularul de deschi
dere a contului curent per
sonal, respectiv a depozitu
lui de obligațiuni, a unei 
clauze, prin care împuterni
cește și alte persoane (cel 
mult două) să dispună de 
sumele depuse.

Clauzele de împuternicire, 
pe timpul vieții titularului,

pot fi de asemenea modifi
cate sau anulate or roind de 
către titular.

în afara clauzei de îm
puternicire^, care are vala
bilitate numai în timpul vie
ții titularului, se pot stabili 
și ,,dispoziții testamentare“ 
valabile după decesul titula
rului. Prin dispoziția testa
mentară, care se înscrie în 
fișa de cont a titularului, 
dreptul de dispoziție asupra 
depunerilor poate fi acordat 
unui număr nelimitat de 
persoane.

Dispozițiile testamentare 
pot fi revocate sau modifi
cate numai de către titularii 
depunerilor. Dispoziția tes
tamentară se poate introdu
ce concomitent cu o clauză 
dțj împuternicire pe timpul 
vieții titularului.

Depunerile asupra cărora 
nu s-au dat dispoziții testa
mentare se eliberează de Ca
sa de Economii și Consem- 
natiuni moștenitorilor legali, 
pe baza certificatelor de moș
tenitori eliberate de organe
le competente.

Minorii care efectuează de
puneri pe numele lor pot in
troduce clauză de împuter
nicire numai dacă au îm
plinit vîrsta de H ani, iar 
dispoziții testamentare nu
mai dacă au împlinit vîrsta 
de 1<> ani și se întrețin sin
guri.



DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

Comunicatul notabilităților palestiniene 
în legătură cu atacul israelian asupra 
taberei de refugiați de la Ain Heloue

Numeroși primari, repre
zentanți sindicali și alte 
notabilități palestiniene 
din Cisiordania aflată sub 
ocupația Israelului au de
nunțat atacul lansat de forțe 
israeliene asupra taberei de 
refugiați palestinieni de la 
Ain Heloue, din sudul 
Libanului. Noile asasinate 
constituie o continuare a

Realități social-economice din 
țările occidentale

VIENA 18 (Agerpres). 
— Volumul construcțiilor 
de locuințe continuă să 
scadă în Austria, ceea ce 
atestă prelungirea rece
siunii cu care e confrun
tată țara. Potrivit datelor 
Direcției centrale de sta
tistică de la Viena, anul 
trecut volumul construcții
lor de locuințe s-a redus 
cu 11 la sută față de 1962. 
în capitala țării, acest in
dicator a fost de 41 Ia sută.

E
Pe stadionul „Dinamo- 

din Capitală se va des
fășura astăzi meciul din
tre echipele Dinamo și F.C. 
Argeș Pitești, partidă res
tanță din etapa a 27-a a 
campionatului diviziei A 
la fotbal.

Jocul va începe la ora 
17,30,

★
Stadionul „23 August- 

din Capitală va găzdui 
duminică, 20 mai, întîl- 
nirea internațională de 
rugby dintre selecționa
tele României și Scoției.

Partida va începe la 
ora 17,00 și va fi condusă 
de arbitrul irlandez O. E. 
Doyle.

(Agerpres).

★
VARȘOVIA 18 (.Ager

pres). — Finala „Cupei 
Poloniei-* 1 la fotbal se va 
disputa, la 24 iunie, intre 
echipele Lech Poznan ți 
Wzsla Cracovia.

terii prime, cum sint Indo
nezia, Malayezia. Filipice
le ți Thailanda, au avut de 
suferit pierderi serioase, ca 
urmare a scăderii preturi
lor Ia mărfurile expo-1ai
de ele pe piața mondială.

Africa trece printr-o mar
cantă deteriorare a condi
țiilor economice. Grava se
cetă rare a cuprins nume
roase țări a continuat, rata 
creșterii economice a state
lor de pe continent redu- 
eiadu-se pini Ia 2 ia sută, 
anul trecut, in timp ce da
toria lor exte'nî a ajuns 
la 68 miliarde dolari. Rit
mul inflației a atins, tn 
multe țări africane, peste 
10# procente.

mănesc de dezarmare, un 
set de măsuri cuprinză
toare, concepute de la sim
plu la complex, menite să 
asigure eliberarea omenirii
de coșmarul nuclear. In
tre acestea se cer mențio
nate interzicerea folosirii 
armelor nucleare, sistarea 
producției de armament 
nuclear, reducerea și, in 
final. eliminarea stocuri

lor de arme nucleare și a 
mijloacelor de transportare 
a lor la țintă, crearea unor 
zone denuclearizate în di
ferite părți ale lumii, in
clusiv în Balcani, acorda
rea unor garanții cores
punzătoare statelor nepose- 
soare de arme nucleare, 
accesul neîngrădit al tu
turor statelor la bineface
rile aplicării în scopuri 
pașnice a energiei nucleare.

Pornind de la marile 
concentrări de armament 
nuclear existente în Euro

în meciurile retur ale 
semifinalelor, Lech Poz
nan a învins cu 3—0 pe 
Ruch Chorzow, iar Wlsla 
Cracovia a întrecut cu
2—0 pe Stal Mielec.

Dezarmarea nucleară — o prioritate absolută
Dată dezarmarea repre

zintă o condiție esențială 
a păcii și progresului tu
turor popoarelor, dezarma
rea nucleară s-a impus în 
zilele noastre ca un im
perativ arzător și ca o 
prioritate absolută, care 
trebuie să dețină primul 
foc îh toate negocierile 
din sfera dezarmării și in 
eforturile tuturor statelor, 
ale tuturor guvernelor și 
popoarelor, ale oamenilor 
de bună-credință de pe 
întreaga planetă, dacă se 
dorește cu adevărat elimi
narea unui holocaust nu
clear atotpustiitor.

Prioritatea dezarmării nu
cleare, este de altfel, de 
mei mulți ani statuată *in 
numeroase documente in
ternaționale. Ea este recla
mată cu tărie de realită
țile vieții internaționale, 
în primul rînd de perico
lul pe care îl reprezintă 
stocurile de arme nuclea
re acumulate, care conti
nuă să sporească, deși ele 
«nmagazinează deja de 
mai mulți ani o așa-numită 

masacrelor de la Sabra și 
Chatila și vizează lichida
rea mișcării palestiniene și 
Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, se arată 
într-un comunicat dat pu
blicității de notabilitățile 
palestiniene și citat de 
agenția France Presse.

(Agerpres)

LISABONA 18 (Ager- 
pres). — Agricultura Por
tugaliei este confruntată 
cu o criză serioasă. ceea 
ce a dus la diminuarea 
veniturilor oamenilor mun
cii din această ramură a 
econor-ei naționale. Po
trivit datelor publicate 
Ia Lisabona, deși populația 
rurală reprezintă 273 la 
sută din populația țării, 
acesteia i-au revenit, tn 
1963. doar 8.6 la sută din 
produsul național.

PRAG A 13 (Agerpres).
— Rezultate înregistrate 
în prima zi a turneului 
internațional masculin de 
volei de la Banska 
Bystrica (Cehoslovacia): 
Bulgaria — Finlanda 3—1; 
S.U.A. — URSA B
3—1 ; Cehoslovacia A — 
Cehoslovacia B 3—2.

★
MOSCOVA 18 (Ager

pres). — în ziua a doua 
a turneului internațional 
de polo pe apă de la 
Tbilisi, seiecțiows R mâ
niei a în tH nit formația 
RSJ1 Gruzine, pe care a 
învins-o cu scorul de 
14—11.

într-un aii joc. repre
zentativa OR-SA a în
trecut eu 12—4 echipa 
Bulgariei.

★
BUDAPESTA 18 (.Ager

pres). — Partidele dis
putate in prima zi a com
petiției internaționale 
masculine de volei de la 
Szekesfeherv ar (Voga: ia) 
s-au încheiat cu următoa
rele rezultate : Ungaria — 
Austria 3—1 (15—5, 15—2. 
14—16, 15—4); Iugoslavia
— Dinamo Vorosilovgrad 
3—0 (15—1. 15—7. 15—12).

„capacitate de suprauci- 
dere". mult mai mare decit 
este „nevoie-1 pentru ani
hilarea vieții pe PăminL

Pe aceste temeiuri poli
tice, juridice și morale, 
pe aceste realități se ba
zează demersul ferm și 
consecvent al României 
socialiste, personal 
al președintelui Nicolae 
Ceausescu în favoarea dez

COMENTARIUL ZILEI

armării nucleare, in favoa
rea adoptării unor măsuri 
care să conducă Ia circum
scrierea și in final la eli
minarea pericolului nu
clear. Manifestînd o înaltă 
răspundere față de desti
nele poporului nostru, ale 
tuturor popoarelor lumii, 
țara noastră, conducătorul 
partidului și statului nos
tru au meritul de a fi a- 
vansat și promovat con
secvent de-a lungul anilor, 
ca parte constitutivă prio
ritară a programului ro-

■ MOSCOVA. - La 
librărip ..Casa cărții* dir 
Mosco.-c a fost inaugu-ato 
c expozițe de ca'te politică 
ți științifică a Edituri: „Per- 
gamor. Press*.

La ioc de frunte snt 
expuse < olumul „Nicoioe 
Ceausescu — Constructorul 
României modeme - om de 
stei de talie internațională* 
și lucrarea „Poiimerizarec 
stereo specifică a izopre- 
nului* a to.arășei acade
mician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, apărute in edi
tura britanică in 1983.

■ GENEVA - La înche
ierea celei de-a 37-a se- 
siuni a Adunării Mondiale 
a Sănătății — aie corei lu- 
crări s-au desfășurat Ic 
Geneva — participantă au 
adoptat o rezoluție prin 
care se cere statelor mem
bre aie Organizației Mon 
diate a Sănătății să sprijine 
eforturile de i mbimctati r e

Depășirea dificultăților economice
în ultimii ani — rela

tează _B--.Jiaz Review- — 
ritmul de creștere economi
că în țările Înmii a treia 
s-a redus drastic, ajungind 
ta 9.6 la saci ia H83. Ță
rile din regiunea Asiei ți 
Pacificai Bă eveptind Chi
na, India și alte câteva sta
te. au cunoscut o încetini
re a activități, economice. 
Țări exportatoare de ma-

DIN PREȘ 

a asistenței sanitare in 
țările in curs de dezvoltare. 
A fost aprobat de aseme
nea. un program pe ter
men iu-rg — „Sănătate 
pentru toți pina in anul 
2 000' —. ca-e cuprinde mă
suri destinate extinderii re
țelei sanito-e și de ocrotire 
a sănătății in lume.

| ALGER. — In capitala 
Algeriei s-au încheiat lu
crările Consiliului General 
al Organizației Unității Sin- 
<£cale Africane. Au fost 
exo—■-«te p'obleme legate 
de lă-g -ea și întărirea miș
cării si-dicoie pe conți-

■ RIAD. - Intr-o decla
rație difuzată de secretarul 
generai ol Organizației 
Conferinței Inslamice 
(O.CJ ), Habib Chatti, este 
exprimată îngrijorarea se
rioasă a O.C.L in legătură 
cu încercările Israelului de 
a schimba statutul și com
ponenta demografică a le- 
rusabmufui și este reafir
mată solide-ta tea lumii >s- 
dmiee cu locuitorii ocestui 
oraș.

Problema cea mai acută 
a Aznericii Latine rămîne 
masiva datorie externă a 
țărilor din zonă. Totalul 
datoriei țărilor Iatino-ame- 
ricane in curs de dezvol
tare este de aproape 350 
miliarde dolari, din care 
Braziliei. Mexicului și Ar
gentinei le revine circa o 
treime.

Cauza fundamentală a

STRĂINĂ

gravelor dificultăți econo
mice ale țărilor în curs de 
dezvoltare o constituie ve
chea, neraționala ordine e- 
conomică internațională. 
Aceste state subliniază ne
cesitatea Îmbinării luptei 
pentru reașezarea pe noi 
principii a ordinii econo
mice internaționale cu 
lupta pentru rezolvarea ce
lor mai urgente probleme 
economice ale lor.

Dată fiind interdepen
dența dintre relațiile in
ternaționale, statele dez
voltate nu mai pot neglija 
situația țărilor in curs de 
dezvoltare, de a căror pia
ță sint legate tot mai mult.

(Agerpres)

pa, precum și de la faptul 
că pe continentul nostru 
au fost aduse noi rachete 
nucleare cu rază medie 
de acțiune. România consi
deră că acum de cea mai 
mare urgență sint oprirea 
desfășurării de noi mij
loace de distrugere nu
cleară și renunțarea la con- 
tramăsurile anunțate de 
U.R.S.S., angajarea de ne
gocieri serioase care să 
conducă la reducerea și, în 
final, la eradicarea peri
colului nuclear din Europa.

Prin poziția sa militan
tă în problemele dezarmă
rii, prin demersurile — 
multe la număr — în fa
voarea dezarmării nuclea
re, prin propuneri și ini
țiative concrete cu această 
finalitate. România și con
ducătorul ei își aduc o 
contribuție de primă mă
rime, larg apreciată pe 
arena internațională, la e- 
forturile pentru edificarea 
finei lumi a păcii și colabo
rării, fără arme și fără 
războaie.

MIHAI FABIAN
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0 MOSCOVA - In cursul 
lucrărilor de construcție a 
magistralei feroviare Baikal 
— Amur specialiștii sovietici 
au descoperit, de-a lungul 
traseului, no! zăcăminte mi
nerale care vor îmbogăți 
baza de materii prime a 
economiei naționale — rela
tează „Economiceskaia Ga
zeta'. Astfel, s-au întocmit 
pină acum hărțile geologi
ce ale zăcămintelor de cu
pru de la Udokan, de 
minereuri polimetalice de la 
Ho'odnen și de epatită de 
la Selegdar. Totodată, au 
fost confirmate geologic ză
căminte de fier în regiuni
le Cearo-Tokin, Tarînah, 
Desav și Taej și de căr
bune cocsifîcabii la lujno— 
lakutsk.

0 SOFIA — Colectivele 
de oameni ai muncii din 
Bulgaria depun eforturi sus
ținute In vederea economi
sirii materiilor prime, ma
terialelor, combustibilului 
și energiei. In cursul anului 
trecut au fost economisite, 
astfel, aproximativ 500 de 
milioane de kWh de ener
gie electrică, 230 000 de 
tone de cărbune și peste 
300 000 de tone de com
bustibil lichid. Beneficiile 
obținute prin realizarea a- 
cestor economii s-au ridicat 
la aproape 600 milioane 
de leva

0 VARȘOVIA - Portul 
polonez Szczecin își conso
lidează poziția de impor
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ASOCIAȚIA ECONOMICĂ DE STAT 
Șl COOPERATISTĂ SERE SÎNTANDREI 

ÎNCADREAZĂ

• ifronist-graiferist-rutierist
• tractorist rutierist.
Informații telefon 21052

GRUPUL ÎNTREPRINDERILOR
DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ 

Șl LOCATIVĂ HUNEDOARA-DEVA
Str. V.l. Lenin, Nr. 6

ÎNCADREAZĂ URGENT
• CONTROLORI POARTĂ (paznici) - bărbați : 

cu îndeplinirea următoarelor condiții:
- absolvenți de școală generată
- stagiul militar satisfăcut
- domiciliul stabil în Deva
- vîrsta 21-40 ani

publicitate
VINZAR1
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• Vind casă, gaze (grădi
nă). oeupabilâ imediat. Hune
doara, str. Rotarilor, 62 A, te
lefon 17169.

• Vind apartament trei
camere. Deva. Aleea Patriei, 
bloc E 3, etajul II, apartament 
27. Telefon 11681 și 15058, după 
orele 19. (763)

• Vind apartament două
camere. Deva, Dacia, bloc 29, 
scara C, apartament 26, telefon 
28464. (784)

• Vind convenabil aparta
ment două camere; Deva, 
telefon 22403, după orele 15.

(759)
• Vind apartament trei 

camere, confort I, etajul I. 
Deva, telefon 23553, orele 17—20.

(753)
• Vind apartament trei

camere, cărămidă, gaze, etajul 
I. Deva, telefon 20812, după 
orele 16. (752)

• Vind apartament mobilat,
două camere. Deva, bulevar
dul Dr. Petru Groza, bloc A, 
etajul I, apartament 26, orele 
16—19. (777)

• Vind Dacia 1 300, stare
bună. Hunedoara, telefon 15463, 
după orele 16. (761)

• Vind IMS Gaz 69, stare
bună. Deva, strada Dimitrie 
Cantemir 30. (754)

Vind Dacia 1 300. Deva, 
bulevardul Decebal, bloc 35, 
apartament 56, orele iȘrslm 

. <783)_„
• Vind Skoda S100. D$Va,

----- N. Grigorescu, nr. 27.
(781)

□ Vînd Volga M 20, stare
perfectă, la bord 100 000 km. 

I
A

I
X-

• V
I strada
A

I •I perl

tant punct de tranzit de 
pe litoralul Mării Baltice. 
Zilnic, zeci de nave acos
tează sau pornesc în larg 
de la danele sale, trans- ț 
portînd mărfuri care fac nu 
numai obiectul comerțului 
exterior polonez, ci trec 
prin port in tranzit din alte 
țări nelimitrofe Mării Bal
tice.

In acest an, la Szczecin 
vor fi transbordate cu peste 
220 000 de tone de mărfuri 
mai mult decît în 1983. O 
mare atenție se acordă me
canizării lucrărilor portuare.

0 BEIJING. — Creșterea 
producției de energie elec
trică în provinciile din estul 
Chinei, unde se află și 
marele centru industrial 
Shanghai, constituie unul 
dintre obiectivele prioritare 
ale economiei chineze în 
actuala etapă. După cum 
relatează agenția China 
Nouă, în provinciile Jangsu, 
Zhejiang și Anhui, pe te
ritoriul cărora au intrat în 
funcțiune sau se află în 
construcție unități indus
triale de mare importanță, 
se află în curs de edifi
care opt centrale termoelec
trice. După ce ele vor de
veni operative, începînd cu 
anul 1985, capacitățile in
stalate pentru producția de 
energie electrică a întregii 
zone va spori de la 12 
milioane KW, cit este în 
prezent, la 17,55 milioane 
KW.

Deva, telefon 11118, după orele 
20. (778)

• Vind Trabant 601 combi. 
Deva, telefon 14162, zilnic.

(783)
• Vind bicicletă semicursie-

ră pentru piese. Deva, tele
fon 28928, orele 18—21. (757)
• Vind familii de albine. 

Brănișca 149, Gabor Victor.
(711)

• Vind acordeon Hohner, 44
bași. Deva, Micro 15, bloc 51, 
apartament 72. (776)

• Vind urgent mobilă. Df* 
va, telefon 28778, orele 18—2*7

(775)
• Vind planetare noi, fran

țuzești, pentru Renault. Orăș- 
tie, telefon 42948, orele 16—22.

(771)
• Vînd nutrii^ mature, pui 

și cuști. Deva, 'telefon 14689.
(762) 

PIERDERE
• Pierdut carnet de membru 

cooperator, nr. 21010333, al Coo
perativei de credit „Decebal* 
Deva, pe numele Ardelean 
Valeria. îl declar nul.

(755) 
ANIVERSARI

• Soția Eleonora, copiii Gas
par, Petre și Cătălina, gine
rele Petru, nurorile Olivia 
și Monți urează dragului lor 
tată, socru și bunic Peter Ursa, 
cu ocazia pensionării, ,»La 
mulți ani* și multă, multă 
sănătate.

• Copiii și nepoții îi urea
ză dragei lor Forro Marga
reta, cu ocazia aniversării a 
60 de ani „La mulți ani î“«

w (W) .
" ' COMEMORARE
• Cri zece copii anunți 

comemorarea, Ia Băcia, a 7 ani 
de la decesul tatălui lor Si- 
mion Cibian șl a 1.4 ani de la 
decesul mamei — Maria.

Nu-i vom uita niciodată.
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