
PROLETARI DIN TOATE TARILE. UNIȚI-VA!

O.SOCIALISMULi
încheierea vizitei oficiale de prietenie 

în țara noastră a președintelui
Republicii Togoleze, 

Gnassingbe Eyadema
i

ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR OFICIALE

Prin mobilizare exemplară
mai mult cocs in fiecare schimb!

— Ați scris în luna fe
bruarie despre schimbjil de 
coesari condus de maistrul 
Stelian Furca — ne-a In- 
tîmpinat inginerul Candin 
Trifan, șeful cocserieis»I-ați 
lăudat că erau fruntași. 
Rîndurile apărute în ziar 
i-au bucurat pe unii și i-au 
ambiționat pe alții. în 
scurtă vreme, pe locuri de 
frunte s-au situat alte 
schimburi. în ultima pe
rioadă, cu cele mai bune 
rezultate în creșterea pro
ducției de cocs este schim
bul condus de Adorjany 
Levente și Teodor Crișân. 
Au cu peste 100 piloți de 
cocs mai mult decît ce
lelalte schimburi. Deși în
că nu ne realizăm planul, 
am crescut de la 99 de 
piloți, la 119 pe zi. Sîiit 

mai numeroase zilele 
care obținem 1 700 to- 
cocs de bună "alitate. 
realizări remarcabile, 

continuă creștere, se

prezintă și schimbul con
dus de subinginerul Nico
lae Costache și de maistrul 
Petre Luchini, care zile 
în șir își realizează grafi- 
cul de 48 piloți' de cocs.
Căderea schimbului-condus Sîntem
de maistrul Furca se dato- mîndouă

contribuție de seamă la 
creșterea producției zilni
ce de cocs — continuă 
ideea subinginerul Nicodim 
Oargă, secretarul comite
tului de j..............

Vineri, 25 mai, s-au în
cheiat, Ia Palatul Consi
liului de Stat, convorbirile 
oficiale între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, și general Gnas
singbe Eyadema, președin
tele fondator al Adunării 
Poporului Togolez, pre
ședintele Republicii Togo
leze.

în cadrul ultimei runde 
de convorbiri, cei doi pre
ședinți și-au manifestat sa- . 
tisfacția față de caracterul 
deosebit de rodnic 
zitei, al dialogului 
într-o atmosferă de 
litate și prietenie, 
tnînd încrederea că 
gerile convenite cu 
prilej vor conferi noi di
mensiuni și vor da o lar-

CEREMONIA 
SEMNĂRII 

DOCUMENTELOR

partid al cocseriei. 
mobilizați pe a- 

.. „ --------— ..— ________  bateriile de cocsi-
rează și faptului că el a ficate și pînă la sfîrșitul

C.S. „Victoria" 
Călan

al vi- 
purtat, 
cordia- 
expri- 
înțele- 

acest

(Continuare în pag. a 4-a)

PLECAREA DIN BUCUREȘTI

lipsit două săptămîni, vre- . 
me în care s-au produs a- 
bateri disciplinare și teh
nologice, absențe nemoti
vate de la lucru.

— Trebuie să precizăm 
că și personalul muncitor 
de la întreținere are o

ctitorii mărețe ț 
. .. .. .. . . )

Iricam—poartă de inimă j
HUNEDOARA

în anii SOCIALISMULUI

acestei luni vom încheia 
programul de reparații, a- 
sigurînd toate condițiile 
pentru a realiza zilnic 
peste 1700 tone cocs. îm
preună cil specialiști de la 
G.S. Hunedoara și C.S. Ga
lați, care au. fost alături 
de noi' în amplul proces 
de redresare, dovedind 
înalt Spirit de întrajutora
re muncitorească, s-au re- . 
marcât la repararea, bate-, 
riilor de cocsificare ingi
nerul ț Octaviai. Vintilă, 
tehnicianul loan Radu, 
muncitorii Mihai 
Gheorghe Mlâdin, 
Sobol, . Dufnitru

Vineri, 25 mai, s-a în
cheiat vizita oficială de 
prietenie pe care a între- 
prinș-'o în țara noastră, 
la invitația, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președinte
le Republicii Socialiste 
România, generalul Gnas
singbe Eyadema, președin
tele fondator al Adunării 
Poporului Togolez, pre
ședintele Republicii Togo- 
leze.

Vizita a reprezentat, prin 
rezultatele fructuoase la

care s-a ajuns, prin docu
mentele. semnate, un mo
ment de cea mai mare în
semnătate în relațiile ro- 
mâno-togoleze. Dialogul la 
nivel înalt româno-togolez 
a consfințit hotărîreă celor 
două țări de a dezvolta o 
Conlucrare . tot mai activă 
între ele, atît pe planul 
relațiilor bilaterale, cit și 
în Viața internațională, 
spre binele popoarelor ro
mân și togolez, al cauzei 
păcii, înțelegerii și coope
rării internaționale.

(Continuare in pag. a 4-a)

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
și general Gnassingbe Eya
dema, președintele fonda
tor al Adunării Poporului 
Togolez, președintele Re
publicii Togoleze. au sem
nat, vineri dimineața. în 
cadrul unei ceremonii, care 
a avut loc la Palatul Con
siliului de Stat, Declarația 
comună privind întărirea 
prieteniei și dezvoltarea
colaborării dintre Republi
ca Socialistă România și 
Republica Togoleză și A- 
cordul - program privind 
dezvoltarea pe termen lung 
a cooperării economice și 
a schimburilor comerciale., 
între Republica Socialistă 
România și Republica ~ 
goleză.

După semnare, cei 
președinți .și-au strîns 
căldură mîinile. s-au 
brățișat, s-au felicitat re
ciproc.

To- . *

doi 
cu 

îm-

l
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și cerului i 
I

adincui ui
Ar trebui să mărturisesc 

că aceste rînduri, despre 
primul oraș socialist al ju
dețului Hunedoara, despre 
așezarea dintre munții se
meți, ca nifte turnuri, 
mi srnt scrise de reporter, 
ti de Pantelimon fodea al 
lui lovan, bătrrnul cu Hic 
și opinci strinse-n nojițe de 
cînepă împletite, de omul 
acesta de-o virstă cu le
genda, care privește viața 
cea nouă cu ochii mari, 
Ipcbrcănați de uimire, . de 
dincolo de crestele „șlea- 
hu4ui“, din satul său de 
pieri, Cîmpu lui Neag, a- 
cum una cu Uricanrl. Ina- 

_ mte de săparea primei 
„guri de lat", batrînii din 
„Cimp" nici mt se osteneau lui, odată, cu prima tonă 
să „pogorască* pe tiu la de cărbune scoasă din mă- ț 
vale I Acum, după osfafta- runtaiele Terrei la lumină, i 
rea „cărării", drumul e mai ta cazul locuitorilor de aici ’ 
tentant. Cum s-ar spune : 
toa te drumurile duc la mi
na „cea veche", de acum 
aproape 40 de <w', și ta 
cea nouă din „Valea de 
Brazi", ori id sus spire'Xd- 
riera" deschisă soarelui.

Uricanii, primul oraș țle a cărbunelui cocsitka- 
construit din temelii in d- bîl a atins 42 ta sută din 
nii socialismului, e o ațe- producția de cărbune coc- 
zare care erupe, un vulcan silioabti ă Văii liului, siiu- 
a cărui energie se revarsă înd mina Uricani pe locul 
pp neașteptate planuri, de al doilea In rindul unități- 
aceea, descrierea lui part •- - • - .
reporterului o încercare de
șartă, Nici un călător în 
drum spre „munții i' 
basm", în răspîntii cu cp- ____  ____
chetele cabane „Valea de 25 de milioane de tone de 
Pești", „Buta", ‘ -v' ' -
Neag", spre care zeci de acestei cantități ar ti ne- 
cărări descitise de oamenii cesară o garnitură de « 
locului peste creste și văi 470 000 de vagoane de ca- 1 
îl poartă, nu s-a obîștiM le ferată, în lungime de l 
cu aceasta: Udcanil nu 630 km. Poate că niciunde £ 
este, cum s-ar spune, o a- ca aici • nu se descifrează, > 
șezare ,^e tind .1U- DUMITRU DEM TONAȘCU ) 
mea". Locul — pînă acum •'.... I
,40 de ani - era o (Continuare în pag. a 3-a) ’

gigantică pajiște, în care, 
din loc in loc, risipite pe 
sub dîmburi, se împfîntau 
colibe de oieri ascunse in 
umbra brazilor. De fapt, 
locurile au intrat in dialog 
cu timpul ți istoria, au de-

venA o replică a trecuta-

Vesa, 
Ștefan 

__ __ . _ ___ Filip, 
maistrul loan Sechel cu 
oamenii din subordinea lui 
— Ion Văsile, Ionel Crin- 
toaie, zidarii Vasile Mo- 
mir, Andrei Cerchezan, 
Ștefan Gogan,

, — Eșențial în acțiunea
de redresare și creștere a 
producției zilnice de cocs 
este și modul în care se 
dirijează regimul termohi- 
draulic la cele două bate
rii de cocsificare — ne spu
nea inginerul Vaier Ștezar, 

. directorul, uzinei nr. 1— 
cocsochimice. Toată lauda 
pentru modul în care îșl 
îndeplinesc sarcinile aici 
muncitorii Gheorghe Ma- 
tea, Ilie Vîlcelan, Gruia 
Sțoicoi, Vladimir Todor, 
David Munteanu, Minei 
Ienășoi, Florea Jimborea- 
nu.

— in majoritate „vroituri", 
cum li se spune prin partea 
tocului minerilor venițl de 
pe alte meleaguri înce
putul a fost un examen tot 
așa de greu ca șl în acest 
an ciad volumul de extrac-

— Dovadă că -putem pro
duce cocs mai mult și mai 
buh este și faptul că ne-am

(Continuare in pag. a 3-a)

Cu prilejul inaugurării 
Canalului Dunăre — Ma
rea Neagră, obiectiv eco
nomic de însemnătate deo
sebită pentru economia 
noastră națională, mărea
ță izbîndă a poporului ro
mân în epoca de făurire 
a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în 
România, prin Decret ăl 
Consiliului de Stat a fost 
instituită Medalia come
morativă „Canalul Dunăre 
— Marea Neagră".

în semn de înaltă apre
ciere ă contribuției și ro
lului hotărîtor la conce
perea și realizarea aces
tei grandioase lucrări de 
mare importanță națională. 
Consiliul de Stat a hotă- 
rîț conferirea medaliei co
memorative „Canalul Du
năre — Marea Nea
gră" tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul ge
neral al partidului. pre
ședintele Republicii Socia
liste Romania '

Prin decret prezidențial 
a fost conferită această me
dalie unui mare număr de

le-au fost înmînate, de p 
delegație a Uniunii Tine- 

Uniunii 
Asociațiilor Studenților Co
muniști din România și a 
Șantierului național al ti
neretului, cu prilejul a- 
propiatei inaugurări a Ca
nalului Dunăre — Marea 
Neagră, Plachetă omagială 
și insigna Șantierului na
țional al tineretului de la 
Canalul Dunăre — Marea 
Neagră, câ simbol al pro
fundei stime și recunoștin
țe pentru eroica și neobo
sita activitate pusă în sluj
ba necontenitei propășiri 
a României socialiste. (A- 
gerpres).

muncitori, ingineri, tehni
cieni, tineri brigadieri, mi- _ .
litari, cercetători și , pro- retului Comunist, 
iectanți; oameni de știință, 
activiști de partid și de 
șțat, care, prin munca des
fășurată, au adus o con
tribuție deosebită la. rea
lizarea Canalului Dunăre — 
Marea Neagră, important 
obiectiv al dezvoltării so
cialiste a României.

★
Tovarășului NICOLAE 

CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Co
munist Român. președinte
le Republicii Socialiste 
România, precum și tova
rășei ELENA' CEAUȘESCU

Transmisiune directă la posturile 
de radio și televiziune

Astăzi. în jurul orei 12.00, posturile de radio și 
televiziune - vor transmite direct de la Agigea, Marea 
adunare populară prilejuită de inaugurarea oficială 
a Canalului Dunăre — Marea Neagră.

Swr.

La întreținerea culturilor și recoltarea furajelor, nici o oră
bună de lucru să nu fie irosită !

descrierea lut para lor furnizoare. Din prima 
~ >• b. a existenței sale, timpul 
..I minier din coasta Reteza- 

de tuful a livrat pînă acum e-.... V
conomiel naționale peste £

. ----- ;-ie de 1
,:,§impu iul cărbune. Pentru transportul )

• vtSșJ'y i , afJt'Șv cvUI AltxSS-lvJv
cărări deschise de oamenii cesară

și Hațeg s-a încheiat irebL- bat, joi, 24 mai a.c., meca- 
lonarea cartofilor. în toate nizatorii. Ștefan Zoraa, Doi- 

.. nel Munteanu și loan Zo
ran munceau,- sub îtidru- 

_ _____ ____ marea lui Traian Miha, șe-
precum șt prima-coasă la ful fermei, la recoltarea

fecmele I. A.S.7 se desfășoa
ră'intens i’ecoltarpa' orzu
lui și secarei uriașă Verde,

Lucrătorii din îhțreprin- 
■ deriie agricole de stat, ăc- 

ționînd în spiritul îndem
nurilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, și chemărilor 
din Hotărîreă-Apel a ple
narei Consiliului Național
ăl Agriculturii, Industriei 7 

■ Alimentare, Silviculturii și 
Gospodării Apelor, mun
cesc cu hărnicie și răspun
dere pentru a obține în a- 
cest an producții agricole 
record. Astfel, pînă acum, 
în toate unitățile agricole 
de. stat •: a' fost finalizată 
prima prașilă mecanică la ’ 
sfeclă, iar ia I.A.S. Simeria

în unitățile agricole de stat

lucerhî-—i lucrări care cu- secarei masă verde și 
nose, -de âsemenea;;uo pu
ternică mobilizare de for
țe mecanice și umane. La
I.A.S. Mintia; s-au însilozat
200 - tone masă .verde.

La ferma -din Rîu Băr-

. i în- 
silozarea acesteia. Se lucra 
cu hărnicie, cu grijă pen
tru a nu se pierde nimic 
din recoltă. în terenul eli
berat au intrat în brazdă 
plugurile și s-a trecilt la

însămînțarea porumbului 
furajer.

La fermă din Bățălâr am 
stat de. vorbă , ou Geprgeta 
Mircea, inginer cu baza 
furajeră, care ne-a spus :

— .pin cele 45 ha cu orz 
și secară am recoltat 25 
ha, iar din 55 ha cu lu- 
cernă am cosit mecanic 
10 ha. -I-aș remarca pe Ilie 
Miclăuș, Ioan Nagy și Ioan 
Petroescu, oameni pricepuți 
.și . harnici.

TRAIAN SONDOR

(Continuare in pag. a 3-a)
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1 Un coleg intr-âie. se 
1 .lui îm! reproșa c~: 

in articolul de săptâ 
l trecută, vorbind de 
’- . lipsa, de audiență o 
} concert simfonic, n:crm
l menit nimic despre abserl- 
r ța publicității. Așa este . 
I publicitatea se află încă Ic 
i. voia intîmplării și a -neom-

• pefențef. E u-n adevăr care 
trebuie spus. Așa se ex
plică acele capodopere ale 
zădărniciei și umorului in
voluntar, precum cunoscu
tul slogan „comercial" : 
„Cumpărați pantofi Io ma
gazinele de încălțăminte /“ 
Sau nemuritoarele versuri 
care fac dovada perempto
rie că românul e născut 
poet: „Nici o zi din cele 
șapte/ Fără lapte !“ Dar nu 
despre publicitatea comer
cială e vorba acum, ci 
despre cea a spectacole
lor și concertelor Aic' si
tuația e puțin mai diferen
țiată. Căci organizatorii de 
șu șa ne le „bune pentru pro
vincie" își cunosc foarte 
bine interesele. Ei știu să 
se anunțe azvirlind buzdu
ganul cu mult Înainte de a 
sosi: orașul se umple de 
mari afișe pe care se răs
față numele unor „colabo
ratori ai Radiotelevz'unii 
Române" de care însă ma'

VII
i

I
I

n rren .--a auz-.i Ceea ce, 
pe de a ă pa-e> rămine 
de ne țe.cs este constata
rea că ace.eo care par a 
nu-și cu roaște interesele 
sint tocmai inst tuțiile de 
prestigiu, propagatoare ale 
culturii. majore : teatrale și 
filarmonici le. Ci rd, de pil
dă, .Teatrul de Stat „Valea 
Jiului" vine cu o premieră

(dar nu numai atunci) tot 
orașul ar trebui să lie im- 
plnzit cu panouri publici
tare, cu afișe frumoase, a- 
tractive, sugestive, pînă în 
holurile instituțiilor, școli
lor, întreprinderilor, chiar 
și de fluturași vestitor-' de 
care să dai prin magazine, 
restaurante și autobuze. De 
asemenea in cazul unui 
concert deosebit, cum tre
buia să fie cel al Filarmo
nicii timișorene, care s-a 
anunțat însă doar prin 
două, trei afișe prizărite 
prin locuri discrete, aproa
pe conspirative. Pentru ca 
după animarea concertului, 
pentru noua dată care s-a 
fixat, afișele să dispară cu 
desăvîrșire. Să ne mai mi-

râm ai ar ci că publicul abia i 
a .. ~p'ut lumălate.- de sa- ’ 
'5-’? ' ' •• '

Spectacolul sau concer
tul unei instituții de -artă 
trebuie să se detașeze În
că prin publicitate de toa
te șușele și incropelile . ne- 
chemaților. El trebuie să fie 
un veritabil eveniment pen
tru Oraș, să-l scoată din 
rutina cotidianului, să-i o- 
fere o seară de elevație 
spirituală, să-l incite, 
rămînă în memoria 
vă. Dar. pentru a 
aici, opinia publică 
pregătită din timp, 
di-n inerție, chiar 
puțin, 
cit 
cu inteligență, cu gust și 
nu în ultimul rînd cu con
secvență : publicitatea în
țeleasă ca profesiune.

Evident, nu vreau să 
spun că publicitatea rezol
vă totul. Relația public- 
specta-col e complexă și 
dependentă de muiți fac
tori dintre care nu poate 
fi nici o clipă subest-mată 
educația estetică a mare
lui public. Pentru orice re
zolvare am in-cerca insă, 
publicitatea reprezintă În
ceputul. Cine cunoaște a- 
cest 
mei 
cine 
rită

să-i 
alecti- 
ajunge 
trebuie 
smulsă 
șocată 

N-o poate face de- 
publicitatea realizată

pas deține cheia pri- 
uși a succesului. Iar 
nu l-a învățat își me- 
soarta.

RADU CIOBANU
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Ioan vasiu „Cîmpiile de germinare"
După o ucenicie de a-., 

proape 18 ani exersată 
cu răbdare și talent în 
paginile majorității revis
telor literare, loan Vasiu 
debutează editorial cu o 
elegantă plachetă de ver
suri,* prezentată, pe ulti
ma copertă, de frumoase 
cuvinte ale criticului loan 
Adam.

Cititorii vor observa 
singuri, poetul a ajuns la 
o ^severă disciplină a li-. 
rei*.“, a ajuns să atragă 
atenția asupra poeziei 
sale „prin neta- persona
lă de nesilită modernita
te cu care sînt reluate so- 
nuri tradiționale...". Cita
tele aparțin severului cri
tic de la „Scînteia" și au 
darul de a-1 surprinde pe 
poetul hunedorean în 
chiar esența mișcării sa
le lirice, a acestui prim 
volum.

în sine, debutul edito
rial are darul de a răs
plăti din plin răbdarea 
autorului, pune în lumi
nă în primul rînd o con
știință poetică formată, 
atrage atenția lectorului 
asupra existenței în tî
năra poezie românească a 
unei ramuri lirice care 
nu refuză tradiția.

în primul ciclu din vo
lum, „Crez", rostirea poe
tică este a unui elegiac 
transilvănean încercat de 
obsesia spațiului natal, 
de vitalitatea creației și

Viața literar-artisticâ
• Ștafeta „Căutătorii de 

• omori"
’.iilor artistice 
comunei Luncoiu 
punerea in scenă 
noi elemente din tradiția 
folclorică a zonei.
eforturile artiștilor amatori 
instruiți de Zina Faur și 
Mărioara Benea — grupu
rile vocale, brigada artis
tică, montajul literar-muzi- 
cal și formația de teatru 
popular — au fost din plin 
răsplătite cu aplauzele pu
blicului spectator prezent 
în sala de spectacole a că
minului cultural 
litate.

• înfrățiți în 
in cînt" a fost

a prilejuit forma- 
din satele 

de Jos 
a unor

Astfel,

din loca-

muncă și 
genericul 

reușitului program artistic 
găzduit de căminul cultu
ral din Jeledinți, comuna 
Mărtinești. Români și ma
ghiari — locuitori ai comu- 

inei — au demonstrat și cu

acest prilej deplin,! înțele
gere și unitate de idea
luri ce-i animă atit in mun
ca lor. cit și în exprima
rea valorilor spirituale, tn 
fața întregii suflări a sa-

tului au 
spectacol 
armonie.

• artistice,

evoluat, într-un 
caracterizat prin 
membrii brigăzii 

formațiilor de 
dansuri populare maghia
re, teatrul popular, monta
jul literar-muzical, soliștii 
vocali de muzică populară 
românească și maghiară.

DIALOG HAȚEGAN

Faza de masă a celei 
de-a V-a ediții a Festi
valului național „Cînta
rea României" continuă 
să se afirme la Hațeg 
prin dialogul permanent 
al 
din unitățile 
și social-culturale ale o- 
rașului. Recent, la ram
pa întrecerii s-au prezen
tat formațiile cooperati
velor meșteșugărești și 
cele din unitățile comer-

formațiilor artistice 
economice

ciale. Montajele literar- 
muzicale „Țara poemului 
meu" și „Deplin stăpîni 
pe vise și destine", pie
sa de teatru într-un act 
..Salopeta" de I.D. Șer- 
ban, dansurile populare, 
grupurile vocale, suita de 
soliști de muzică popu
lară și folk, momentele 
de creație literară au re
levat un dialog artistic 
in care mesajul s-a în- 
tîlnit fericit cu interpre
tarea de valoare.

a tonului și atitudinii 
poetice se prezintă auto
rul în cel de-al doilea - 
ciclu al cărții — „Colete

. Parcur- ' 
gjnd eu atenție cele două 
cicluri ce. deschid două 
direcții poetice distincte, 
ne este greu să ne mani
festăm opțiunea.

în „dulcele stil clasic" .. 
sau în tentativele ștren- 
gărești-suprarealiste de 
genul : „Tu care treci
prin viața mea/ ca ■ un 
rapid printr-o haltă de 
munte/ Tu care ai- luat 
toamna la purtare/ ca pe ■ 
o pelerină de ploaie/ mîn- 
cată de moliile disperă- . 
rii/ Tu care mai speri că 
poeziile tale/ se vor vin
de la licitație/ în piețele 
publice...", poezia din 
„Cîmț>iile de germinare" 
impune un poet stăpîn 
pe uneltele liricii sale.

De remarcat în acest 
volum, alături de cîteva 
frumoase 
părinților 
poemele : 
„De pace 
„Buletin de știri 
lete de melancolie' 
din de zi", inspirate im
nuri dedicate păcii, vieții 
pe pămînt.

Este vorba așadar de 
debutul editorial al unui 
valoros tînăr scriitor hu- 
nedorean, prilej de satis
facție pentru noi.

VALERIU BARGÂU

a. naturii. Poez’a îi este 
alimentată de neliniștea 
eroilor, de puritatea iu
birii, de freamătul încăr- ___
cat de adinei semnificații ~ dg melancolie".

IOAN VAS IU

CIMPIILE 
DE 
GERMINARE

al lumii eterne : „Cînd 
simți cuvîntul cum dos
pește/- ca mugurul flă- 
mînd pe ram/ vrînd să se 
dăruie luminii/ ca-ntr-un 
suprem epitaiam/ Cînd 
simți că porți ca pe o 
haină/ iubirea semenilor 
tăi/ cînd reușești să te 
faci punte/ între cei buni 

. și-ntre cei răi..." (Crez).
Din acest tumult inte

rior al naturii, de la a- 
cest semn obsesiv al mi
tului blagian al semin
ței, de la patul cald de 
germinare al realului se 
ridică facla vie a poeziei 
lui Vasiu.

Cu o vădită schimbare

poezii dedicate 
și celor dragi, 

„Tratative", 
vorbește-mi", 

„Co- 
", „Or-

Prea cald pentru luna mai• <<
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Titlul filmului vrea să 
sugereze că eroii poveștii 
trăiesc la o „temperatu
ră" sufletească mult peste 
cota obișnuită. Așa să fie 
oare ?

Miza dramaturgică a 
filmului „scris" de Petre 
Sălcudeanu și „pus în 
scenă" de Maria Callas- 
Dinescu este o banală în- 
tîmplare, un gest incon
știent, declanșator de 
consecințe nebănuite. în 
preajma examenelor de 
bacalaureat, la o petre
cere „în absența părinți
lor", Matei Cruceanu, pre
miantul clasei, băiatul 
„frumos" și „de bani ga
ta", lovește — și acci
dentează grav — o tre
cătoare, cu niște farfurii 
aruncate „în joacă" pe 
fereastră. Consecințele în- 
tîmplării (generînd o an
chetă judiciară) repre
zintă cîteva aspecte in

vestigate cu vervă de ex
perimentatul scenarist —

scriitorul Petre Sălcu
deanu.

Meritul incontestabil al 
regizoarei — secondată 
cu succes de operatorul 
Vivi Drăgan Vasile — 
este .descoperirea, lansa
rea și punerea în valoa
re a unei întregi „pro
moții" de studenți ai 
I.A.T.C., care împrumu
tă fizionomiile lor expre
sive și adecvate partitu
rilor încredințate : Maria 
Procopie și Maia Mor
genstern, Dan Puric, Ste- 
lian Nistor sau Adrian 
Păduraru, „susținuți" (și 
secondați) de foștii lor 
profesori Olga Tudorache 
și Octavian Cotescu.

Prin sensibila-i apro
piere de un univers de 
probleme importante pen
tru tînăra generație, re
gizoarea prezintă agrea
bil o lecție „de viață", 
nu originală ca formulă 
cinematografică, dar ne
obositoare și utilă. Spre

pledoaria etică — domi
nantă dramaturgică a 
filmului — ne orientează 
chiar precizarea Măriei 
Callas-Dinescu : „Acești 
elevi sînt surprinși în- 
tr-o situație limită, în 
care fiecare se descoperă ( 
pe sine în confruntare cu 
ceilalți, dar mai ales cu 
propria conștiință. Filmul 
își propune să dezvăluie 
și consecințele grave pe 
plan uman și social la 
care duc necinstea, lași
tatea și îngăduința față 
de incorectitudine. Vreau 
ca tinerii de pe ecran să 
rîdă, să danseze, să se 
certe, să viseze, să iu
bească, să fie lirici sau 
gravi, inteligenți, spon
tani, creatori, adică să. 
fie ei, așa cum îi știm 
din viață".

„Prea - cald pentru- lu
na mai" ? Suportabil, 
s-ar putea spune.

VERONICA PALADE

revista cenaclurilor Azi, cenaclul „Flori de niină“ Uricani
Lumină Logodna

Adîncul mi-e îndemn Ia drum de 
bărbații, 

Izvor de frunți topite de sudoare 
Cumpăna curajului între viață și moarte 
Unde flacăra firii niciodată nu moare.

Tînjire de albastru cu zvon de ciocîrlii, 
Răsunet în inimi cu un ecou de soare, 
Unde-ncleșlat cu stîncile din hăuri mi-am 

propus 
Să nu ucid un vers de pasăre cîntătoare.

Dă-mi mina
fată cu muguri in păr 
împodobește-ți surîsul 
cu albul dantelat al zorilor 
scutură-ți bruma din plete 
și hai să-ntîmpinăm zburdălnicia 

frunzelor
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Cînd gurile securei din trunchiuri mușcă 
dulce 

truda e-o vibrare de tînăr demiurg, 
veșnică nesupunere din brațe tari 

răsare 
nopți obositoare prin palme aspre-mi 

curg.

Si 
O

Și

Prin mine

La porțile știute 
ne-ntimpină cei dragi 
să ne vegheze zborul 
și freamătul dospirii
Dă-mi mîna, fată cu 
și hai să ne logodim 
la poarta adîncului 
unde minerii 
din bulgări de timp 
au zămislit

Buchete de

muguri în păr

faptă și cuvînt 
dornic să-l închin, 
de sub pămînt ! 
fiule din gind ;
— puhoaie — 
surîzind

te-ndoaie ! 
veghem, 
vreo vină,

Și fruntea

urcă totul cînd spre adine 
cobor 

ochi de zare mi-e ardere 
deplină 

palmă cu jar de bătături,

lumină.
ION ȚIGANTELE

Și fiecare
In tihna noastră este un mugur de 

lumină.
AUGUSTIN ȚANCA

Mîndria noastră
Noi am crescut pe-o vale carpatină, 
Innobilată-n legendare steiuri, 
Și-n aura mareii de lumină,

Ce-i sprijin-anotimpul în temeiuri ! 
Animă-ți veghea precum șoimul zarea, 
Tu serile peste abisuri și viitori, 
.Unde-și doinesc undirile chemarea,
Dind semn despre noptatice comori ; 
Zidesc fintîni, în plaiuri de baladă, 
Ca un exod spre-o nouă galaxie, 
Să urce fluviul tunetu-n cascadă, 
Din mîini de bărbătească ctitorie ! 
Pe-armura svelt-a noului destin. 
Turnir de cer în 
Ce-animă versul 
Acestor temerari 
Alungă-ți teama 
Fobia insolitelor 
Culege griul erei
Nicicînd o cumpănă să nu 
Noi cei de-acasă-ncrezători 
Și nu-ți aducem nicidecum 
Sîntem, chiar mîndri deși nu ne-arătăm, 
Căci zarul tău e soare și lumină 
Mai... ia aminte... fiule iubit
Că-n mină nu-i furtună ca pe mare. 
Ci ai de-nfrînt doar valul împietrit, 
De dincolo de timp și ezitare, 
Să-nmănunchi truda-n lupta unei minți 
In sbatere acerbă, creatoare, 
Fără obidă și scrîșniri de dinți, 
Innobilînd armura de sudoare !
Să sapi din zori în vad de curcubee, 
Ca cerbul înspre tulnice de dor,

Ori ca albina-n cîmp cu orhidee, 
Sporind lumina-n herb și tricolor, 
Căci patria-i columna veșniciei, 
Cu trunchi și rădăcini în subpămînt, 
Iar torța din „Cîntarea României" 
O prea mărim, ca pe-un tezaur sfînt!

DUMITRU NECHIFOR

Rădăcina
Rădăcina mea un timp trecut spre viitor. ■ 
Sînt arbore crescut din oase,
La umbra iui strămoșii mei mă dor 
Și-i priveghez cu amintiri pioase.

Zalmoxe și-a primit ofranda, 
Cîmpia Elisee este plină. 
Traian și Decebalus per Scorilo 
S-au sărutat pe-o geană de lumină.

învinși ; 
fac

Nu sînt învingători și nici 
Romanii legămînt de nuntă
Copii de pe columnă sînt desprinși, 
Acuma Marte
Iar barba Iui

și Jupiter tac, 
Zalmoxe ninge pace.

SEVER CONSTANTIN RÂDUICĂ
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Anul trecut comuna-Bu
ceș a ocupat în întrecerea 
dintre consiliile populare 
un binemeritat Toc trei. La 
obținerea lui au contribuit 
mai multe elemente, dar 
depășirea sarcinilor de 
predare la fondul de stat 
la carne cu peste 32 de 
tone, iar la lapte, cu 40 de 
hectolitri sînt o contribu
ție meritorie, indiferent de

dinafară. Prin munca lor 
și-au făcut cămin cultural 
la Buceș—Vulcan, alimen
tare cu apă a școlii și că
minului și împrejmuirea 
lor. Din valoarea de 300 
mii lei a lucrării, s-au fo
losit de la buget 50 mii 
lei. Diferența este- munca 
oamenilor, atît la construc
țiile propriu-zise cît și la 
procurarea materialului.
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numărul de puncte pe ca- 
re-1 aduc în clasamentul 
în întrecere. Buceșul este 
comuna cu 3,4 capete de - 
animale mari pe fiecare 
gospodărie, cu 5 oi și cu 
1,6 porci.

„Trebuie să sporim în a- 
cest an numărul bovinelor 
cu peste 700, al porcinelor 
— la 1 600, dar trebuie să 
creștem substanțial numă
rul oilor — cu aproape 
1 400. 58 dintre gospodă
riile comunei nu au po
sibilități de a crește bovi
ne (oameni de vîrste foarte 
înaintate sau bolnavi) — 
afirmă primarul Simion 
Chifor. Vom insista deci 
mai mult asupra 
podăriilor care au 
sibilități să crească anima
le. Iată de ce problema pă
șunilor și a fînețelor nu o 
putem lăsa în seama pro
prietarilor lor ci trebuie 
să coordonăm noi rezolva
rea ei în bune condiții".

Buceșul este una dintre 
primele comune care a 
trecut la autofinanțarea 
propriilor acțiuni economi- 
co-sociale, treptat reușind 
să dea și excedent la bu
getul județean. Asta pen
tru că, atuncî cînd și-au 
propus să facă ceva pen
tru comuna lor, buceșenii 
nu așteaptă numai sprijin

lemn, piatră, var. La Gro- 
hoțele era nevoie de ma
gazin sătesc. Și l-au făcut 
oamenii din contribuție în 
bani dar mai cu seamă în 
muncă, pentru că materia?- 
le locale se găsesc pe aict 
Trei sate-— După Piatră, 
Tarnița și Grohoțele — 
și-au . unit forțele pentru

a realiza construcția Că
minului cultural de la Du
pă Piatră.

Comuna are o brutărie 
dar nu-i de ajuns. Satele 
Mihăileni. Stănija și Bu
ceș—Vulcan nu se pot fo
losi în bune condiții de ea 
și au hotărît să mai con
struiască în acest an încă 
o brutărie. Deputați și 
cetățeni ca Viorel Jorza și 

. -Elena-Boe .din -Grobete- 
le, -Traian Jorza și Avram 
Cristea la După Piatră. Teo- 

•'dora Brădean și Ion Igreț 
din Tamița, Viorel Baltă 
din Stănija. Tatiana Mi- 
clăuș din Buceș—Vulcan 
sau Viorica Poenar — 
președinta comitetului co
munal al femeilor au fost, 
după spusele localnicilor, 
aceia care s-au situat me
reu în fruntea concetățe
nilor lor la toate acțiunile.

iON CiOCLH

Luna educației politice 
și culturii socialiste pentru tineret

gos-
po-

Ultima săpiemină a edi
ției a XVl-a a Lunii educa
ției politice și culturii so
cialiste pentru tineret — de
dicată muzicii și poeziei 
patriotice - a fost mccată 
de numeroase manifestări 
politico-educative și cultu
ral-artist ce.

• La Deva, Hunedoara,
Petroșani, Brad, Orăștie, 
Simeria, Ilia, Baia de Criț. 
Totești, Beriu ș.a„ au avut 
.loc intilniri ‘ "
membri ai 
terare din 
muzică și 
literare.

• Festivalul-concurs in
terjudețean „Voci tinere", 
dotat cu trofeul „Costești 
1984", a început, ieri, la 
Casa de cultură din Deva.

ale tinerilor cu 
cenaclurilor E- 
județ. seri de 

poezie, șezători

Și Io ediția <Sn acest an 
participă nc~e'oși tineri 
interpret Oe muzică ocpu- 
lară, venrți din 17 județe 
ate țârii. Prima ti a con
cursului a dezvăluit multe 
talente. Urmează ca astăzi, 
la încheierea celei de a 
doua zile de concurs, ju
riul să decidă pe cei moi 
buni din cei buni, ca*e «or 
evo’ua la Costeșt. in cadrul 
Ga iei laureați'or.

• Tot astăzi, in sala 
mica a Casei de cultură 
din Deva va avea loc con
cursul interjudețean ol crea
torilor de poezie patrioti
că și revoluționară «Sub 
flamuri de partid biruitoa
re". Participă 71 de tineri 
poeți din 20 de județe ale 
țării.

Prin mobilizare 
exem Iară —

mai mult cocs în 
fiecare schimbi 

n(Urmare din

coase rie 
mai rrnl

ji

eladoi

spirit

ana

re lună alți 3-4 corsari ti
neri solicită să fie primiți 
in rlndurile partidului.

— Lor le von» încredin
ța bateriile de cocsificare 
3 și 1 aflate m pBn pro
ces de construcție — a ți
nut să precizeze tovarășul 
Nicodim Oargă.

— Așa este — întărea 
ideea directorul uzinei, in
ginerul Vaier Ștezar Pen
tru că paralel cu realizarea 
producției de cocs avem o 
mare răspundere de a ne 
pregăti să preluăm cele
lalte două baterii de cocsi
ficare, să le exploatăm la 
parametri înalți, pentru a 
asigura furnalelor cocsul 
de care au trebuință și a 
reduce importul, așa cum 
ne-a 
neral 
rășul 
cînd 
lucru 
siderurgică a Călanului.

cerut secretarul ge- 
al partidului, tova- 

Nicolae Ceaușescu, 
a fost în vizită de 
pe nouă platformă

CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ
La întreținerea culturilor și recoltarea furajelor, 

orâ buna de lucru sâ nu fie irositâ!nici o
(Urmare din pag. 1)

Ferma nr. 11 din Bretea 
Română, specializată în 
îngrășarea tineretului tau
rin, are semănate 50 ha 
cu orz și secară masă ver
de, 65 ha cu lucernă șî 40 
ha cu trifoi; suprafețe' ce 
trebuie recoltate în aceas
tă perioadă.

— Ce s-a recoltat pînă 
în prezent ? l-am întrebat 
pe Dimitrie Oțel, inginer 
cu baza furajeră.

— 25 ha cu orz și se
cară și 15 ha cu lucernă. 
La recoltat mecanizatorii 
Ștefan Petroiu, Victor Ar- 
dean, loan Vasiu, Gheor- 
ghe Munteanu și Stan Pa-

nă lucrează cu răspundere.
— Ați început întreține

rea porumbului ?
— Nu, că nu avem cul

tivator. Așteptăm să în
cheie lucrarea celelalte fer
me, după care vom înce
pe și noi.

Am aflat, apoi, că I.A.S. 
Hațeg dispune de cultiva-

toare suficiente — ferma 
din Bățălar, de pildă, are 
două. în aceste condiții 
se impune să i se reparti
zeze unul și fermei nr. 11 
pentru ca și aici să se 
treacă de urgență la între
ținerea culturii de porumb, 
lucrare ce trebuie efectua
tă în aceste zile.

Urseam—poartă de mimă j
adînculuî

l
7

șl cerului
părtași la o demonstrație 
nouă, abstractă, ' pe care 
aveam s-or înțeleg mjzlt 
mai tîrziu. Și mai puneți 
la socoteală, notă econo
mistul, cei 8 000 de lei 
pentru gratuități- la chirie, 

’ .-f' Flțt SSllP.î &■
consumuT de 'energ'p*.'elea-': 
trică pe care ii primește 

.minetul anual și aveți ta
bloul exact ai cîștigului. Lo,- 
cuitorii ce/or peste' 2'00'0 de 
apartamente și case-vile; că
rora li se vor adăuga în d- 
cest an încă 350 - de apar
tamente, au .beneficiat nu
mai în cele 4 luni trecute 
din acest an de 5 000 de 
zile de odihnă pentru re- i 
facerea forțelor la cocheta 
cabană Cimpu lui Neag, J 
care le aparține, suportind 
infima sumă de 14 lei pen
tru dormit.

Aici, 
ani de libertate au pus 
pecetea ' 
pus locurilor și oamenilor di
mensiuni noi. Și totuși, „ac-

. ... .,....... ..... ....... tul de naștere" ai orașuldi,
Era un jdu-te vino ca într-o inima și rațiunea Iul se a- 

flă înscrise in cărbune. Un 
reportaj despre Uricani și 
locuitorii Iul, lețele negre 
cu zîmbet clătit in strălu
cirea „diamantului negru", 
nu poate fi încheiat aici. 
La casa de cultură, clubul 
tineretului sau căminul cul
tural din Cimpu lui Neag 
am participat la discuții 
despre pictura lui Nicolae 
Grigorescu, sau poezia lui 
Marin Sorescu și Nichita 
Sțănescu, despre „Uitarea 4 
și neuitarea inocenților", ’ 
romanul lui Corneliu Radu
lescu. Aș fi putui asculta 
un disc, sau să văd un 
film. Dar : Plinea/ Păstrea
ză gustul Pămintufuij Pe a- 
ceste simple podoabe/ Le
gate cu rugii/ Din miriștea 
griului/ imi odihnesc frun
tea,/ Cu ele traversez tim
pul,/ Fortific puterea spre 
a smulge/ Din întunericul 
pămîntului/ Petala kimii...“, 
scrie cel mai tînăr poet al , 
Uricanilor, electrolăcătușul i 
Ion Țigantele, pentru care ] 
orașul și cărbunele rămfne i 
inima și rațiunea viitorului, i

(Urmare din «pag. 1)

~'c. car nuanța de „verti
ginos*, față de așezările 
minerești cu tradiție. As- 
ce.ns j-,ea orașulu este ge- 
ne:a ă. es:e continuă, este

II căutăm pe Gh'eor- 
ghe Drănău, .de 
.’u.ng“, abataj cu 

cărbune cît

la
front 

de cărbune cît strada 
„Narciselor", 'om'uj care la 
îndemnul inimii, cum avea 
să - ne mărturisească mai 
tirz'u, și-a adus tot ■ satul 
la Uricani, fără să-și uite 
frații, lucru care n-a tre
cut; neobservat de Traian 
Pop, Andrei Takes, Lauren- 
țiu Kelemen, 
Dudă și chiar 
Scorpie - și de alții, mi
neri ca și el. Praf de căr
bune, zumzăit de ventilatoa
re, iumina fosforescentă se 
strecoară cu greu și totuși, 
în sfirșit, într-un tîrzîu l-am 
găsit și pe Gheorghe Scor
pie. „Unii veneau, alții 
plecau, ne spune minerul

Gheorghe
Gheorghe

unde cei 40

noului, au

I
I

de

im-

Una din sarcinile de ma
re. răspundere ce revine 
legumicultorilor este reali
zarea integrală și pe sorti
mentele stabilite a planu
lui de cultivare a legume
lor, în scopul asigurării în
deplinirii în cele mai bu
ne condiții a obiectivelor 
prevăzute în programul ju
dețean de autoaproviziona- 
re. înfăptuirii acestei ce-

rințe trebuie să-i subordi- 
neze toate eforturile con
ducerile C.A.P. și fermelor 
legumicole din Sîntandrei, 
Unirea și Beriu care, pî- 
nă acum, deși timpul este 
mult înaintat, nu au însă- 
mînțat legumele rădăci- 
noase sau dovleceii în cul
tură intercalată în livezi 
pe cele cîte 10—20 hecta
re planificate.

în același timp, este ne
cesar să fie mobilizate 
toate forțele de care dis
pun unitățile pentru plan
tarea răsadurilor, 
tind sortimentele stabilite, 
pe toate suprafețele, 
plantarea tomatelor, 
deiului sau vinetelor 
tinuă să înregistreze 
mari restanțe o serie de 
cooperative agricole, între 
care amintim pe cele din :

respec-

La 
ar- 

con- 
încă

Tîmpa, Batiz, Hărău, Ra- 
poltu Măre, Beriu, Aurel 
Vlaicu și altele. De ase
menea, se impun măsuri 
hotărîte din partea condu
cerilor C.A.P. Bobîlna, Ha
țeg și Tîmpa în vederea 
realizării grabnice a pla
nului de însămînțâre a fa
solei, cunoscînd că orice zi 
de întîrziere se soldează 
cu pierderi din recoltă.

j
I 
j

I

gară. Ce mi-am zis : Mă 
Gheorghe, n-ai fi om dacă 
nu rezolvi și problema asta. 
Cum spun, mă duc în con
cediu, nu în stațiune, nu,
ci în sat la mine. Intîl
i-am luat in primire pe ai 
mei. Frați. Cu ei am în
ceput. Și i-am convins. A-
cum ne zice, în loc de bri
gadă, „strada lui Scorpie" !
Continuăm o discuție, înce

pută undeva la ziuă, pe stra
da principală a orașului, cu 
Cornel Bololoi, primarul 
Uricanilor. „Cînd spun că 
avem de toate, în primul 
rtnd mă gindesc la oameni, 
asta înseamnă că avem în 
vedere și viitorul. Cine s-ar 
fi gindit acum aproape 30 
de ani cînd producția minei 
era de 200 tone cărbune 
la uriașul salt de astăzi ? 
Anul cel mare, că așa e 
socotit 1984, aduce Uri ca- 
ni ului cea mai mare inves
tiție : 1,5 miliarde lei, su
mă investită în deschide
rea unei mine noi, a unei 
preparații de înnobilare a 
cărbunelui, a unui spital 
cu 500 de locuri și policli
nică, o stație C.F.R. Pînă 
în 1986, populația orașului 
care astăzi numără 12 000 
de locuitori, va crește cu 
încă 15 000 de locuitori. 
Viitorul e și rămîne al nos
tru, al oamenilor". Și dia
logul continuă : „...Avem o 
carieră și mina asta, la cea 
nouă abia am început des- visat poate cîndva, 
chiderea, asta înseamnă a- 
nual 1,6 milioane de tone 
de cărbune cocsiticobil". 
Cuvintele minerilor au tîl- 
cul lor, pentru că ei au 
primul cuvînt în extracția 
de cărbune și-n gospodă
ria orașului. 
Ion Geană 
bloc-noteswl și a schițat în 
cîteva cifre, 
contabile sigure, 
mediu lunar: 5816 lei pe 
om în fiecare abataj. Cifra 
nu ne-a surprins, deși ni 
s-a părut că sîntem luați

in extracția

Economistul 
mi-a cerut

cu precizări 
cîștigul

Nu cred ca vreunul dintre l 
participanții la activitățile ’

j

i 
(

i
i

așezămintelor de cultură să 
li uitat cum se taie cărbu
nele, cum se sădește o floa
re, fiecare dintre ei, 
fie că e vorbo de ti
nerii mineri Dan Voi- 
cu, Grigore Coiocăriu, Va- 
sile Cobirzan sau alții, s-au 

. . . _ ziua
sau noaptea tirziu, ctitor, 
cînd orașul se zărea prin
tre lumini, aștepvmd zorile. 
Ei, dar cine poate pune 
grnd’ului stavilă și ce fur
tuni pot opri ginduJ să cu
teze la prosperitatea ora
șului lor ? l-am văzut așa
dar în această ardere, ce 
se continuă cu entuziasmul 
primilor deschizători de dru
muri ; aici stă de fapt 
profunda tinerețe a aces
tei așezări ascunsă în um
bra munților și totuși pe 
culmi.

în cadrul manifestărilor 
sportive omagiale organizate 
in întîmplnarea măreței săr
bători de la 23 August, Con
siliul județean pentru educa
ție fizică și sport, Consiliul 
județean ai sindicatelor și re
dacția ziarului „Drumul so
cialismului" organizează com
petiția de fotbal Cupa .,A 40-a 
ANIVERSARE".

întrecerea se organizează cu 
participarea selecționatelor 
A-B și a două selecționate C 
liunedorene, alcătuite pe cri
terii geografice: Valea Mure
șului și Valea Jiului.

Meciurile tur vor avea loc 
Ia Deva, stadionul „Cetate", 
în 30 mai, iar partidele re
tur se vor juca Ia Petroșani, 
In 6 iunie.

în vederea desfășurării com
petiției au fost stabilite urmă
toarele loturi ale celor 4 se
lecționate.

SELECȚIONATA DIVIZIO
NARA A-B „VALEA MURE-

A 40-a aniversare
ȘULUI4» : Alexa (Corvinul),
Rus (Aurul) — portari; Vlad, 
Nicșa, Dubinciuc, Bogdan, Co- 
lesniuc (Corvinul), Prigorie, 
Faur, Costar (Aurul) — fundași; 
Petcu, Nan, Moldovan, Oncu 
(Corvinul), Lăcătuș (Aurul) — 
mijlocași; Cojocaru, Stoica, 
Tîmoveanu (Corvinul), Tirchi- 
nici, Ștefănescu (Aurul) — a- 
tacanți. Antrenori : NELU
NUNWEILLER și TOTH MI
HAI.

SELECȚIONATA DIVIZIO
NARA A-B „VALEA JIULUI»»: 
Cavai (Jiul), Grigore (Minerul 
Lupeni) — portari; Petre Gri
gore, Popa Mircea, Florescu, 
Stana (Jiul), Sebeșteyn, Tc-

reche (Minerul) — fundași ; 
Varga, Găman (Jiul), ‘Popa 
Petre, Popa Viorel, Dina (Mi
nerul) — mijlocași ; Băluță, 
Lasconl, Stoinescu (Jiul), Să- 
lăjan, Mușăt (Minerul) — a- 
tacanți. Antrenori : GOGU
TONCA și PETRE LIBARDI.

SELECȚIONATA DIVIZIO
NARA C „VALEA MUREȘU
LUI" : Alexoi (Victoria Călan) 
și Sava (Mureșul Explorări 
Deva) — portari; Novac, Ștef, 
Mechinici (Mureșul), Mateș 
(Certej), Chirocet, Badea (Me
canica Orăștie), Stredic (Da
cia Orăștie) și Toderici (Vic
toria Călan) — fundași; Po-

pescu Lucian (Mecanica), Bi- 
cu (Certe j), Badea (Ghelari), 
Strimbeanu (Dacia), Pâlăcea- 
nu (Mureșul), Dănâlață, Pop 
(Mecanica) — mijlocași ; Olo- 
șuteanu, Popa (Mureșul) și Ji- 
guran (Certej) — atacanti. 
Antrenori: LADISLAU VLAD 
șl PETRE DĂSCĂLIȚĂ.

SELECȚIONATA 
NARA C „VALEA 
Grecan (Minerul 
Olteanu (Minerul știința Vul
can) — portari ; Is pir, Leleșan, 
Stanei «Minerul Paroșeni), Ene, 
Popa, Filip (Minerul Vulcan) 
— fundași; Pocșan, Hadirean 
(Aninoasa), Lăzăroiu, Birzan, 
Gitan (Paroșeni) — mijlocași; 
Popescu (Paroșeni), Postelni- 
cu, Topor, Chirițoiu (Vulcan), 
Lumperdean (Aninoasa) — a- 
tacanți. Antrenori : 
COȘEREANU și PUIU

De la orele 16,15 au 
ciurile selecționatelor

S-a încheiat turneul 
zonal pentru calificare 

în divizia B feminin

DIVIZIO- 
JIULUI" : 
Paroșeni),

ANTON 
BENEA,
Ioc me- 

C, iar 
de la 18,ÎS ale selecționatelor 
A-B.'

Ieri s-au disputat la Sala 
sporturilor din Deva ulti
mele două partide din ca
drul turneului final de ca
lificare în divizia B, volei 
feminin. Jocurile s-au în
cheiat cu următoarele re
zultate: Electrica Arad — 
Electronica Bistrița 3—0 ; 
Vulturii Textila Lugoj — 
Corvinul Dacia Deva 0—3. 
în urma acestor rezultate, 
clasamentul final se pre
zintă astfel : 1. Corvinul
Dacia Deva — 6 p. ; 2. E-

lectrica Arad — 5 p.; 3. 
Electronica Bistrița — 4 p.; 
Vulturii Textila Lugoj — 
3 p.

După <Șim se vede, echi
pa deveană Corvinul Dacia, 
care pe parcursul tur
neului a avut o compor
tare foarte bună, cîștigînd 
toate partidele jucate, s-a 
situat pe locul întîi, cali- 
ficîndti-se, împ eună cu a 
doua clasată. în turneul 
final (I. Horvat, corespon
dent).
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încheierea vizitei oficiale de prietenie 
în țara noastră a președintelui

Republicii Togoleze, Gnassingbe Eyadema Iti
I

AUTOBAZA TRANSPORT AUTO 
PETROȘANI
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(Urmare din pag. 1)

gă perspectivă raporturilor 
româno-togoleze.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și generalul 
Gnassingbe Evadema au 
hotărît. să continue consul
tările și schimbul de ve
deri la nivel înalt asupra 
intensificării și aprofundă
rii colaborării dintre 
România și Togo pe plan 
politic, economic și în alte 
domenii de activitate, pre
cum și în legătură cu dez
voltarea conlucrării dintre 
cele două țări pe plan in
ternațional, în folosul și 
spre binele ambelor popoa
re, al cauzei păcii și coo
perării între națiuni.

(Urmare din pog. 1)

Gaassingbe

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se 
transmită poporului togo- 
lez sentimentele de priete
nie și solidaritate ale po
porului român, urări de 
noi succese pe calea da- 
voi tării sale ecocom ico- 
sociale. libere și indepen
dente.

Președintele
Eyadema a exprimat. încă 
O dată, cele mai vii mul
țumiri pentru ospitalitatea 
de care s-a bucurat în tim
pul vizitei Ia România, 
pentru primirea deosebit 
de călduroasă ce i s-a fă
cut. pentru spiritul de în
țelegere și solidaritate în 
care au decurs convorbi
rile la nivel înalt.

Schimb de mesaje intre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășul Wojciech Jaruzelski
VARȘOVIA 25 (Ager

pres). — Din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român,

* președintele Republicii So
cialiste România, au fost 
transmise tovarășului Woj
ciech Jaruzelski, prim-se- 
cretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Munci
toresc Unit Polonez, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Popu
lare Polone, precum și con
ducerii P.M.U.P.. un căl
duros mesaj de salut și 
cele mai bune urări de 
succes poporului polonez 
pe calea construirii socie
tății socialiste.

Tovarășul Wojciech Ja
ruzelski a mulțumit pentru

mesajul primit și a rugat 
să se transmită tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu un 
călduros salut. împreună 
cu cele mai bune urări de 
sănătate și fericire perso
nală. iar poporului român 
prieten noi împliniri în 
opera de edificare a so
cietății socialiste multila
teral dezvoltate.

Schimbul de mesaje a 
avut loc cu ocazia primi
rii de către tovarășul Woj
ciech Jaruzelski a tovară
șului Ștefan Bîrlea, mem
bru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Co
mitetului de Stat al Pla- 

onificării, care a efectuat 
vizită în R.P. Polonă.

încheierea sesiunii extraordinare 
a Consiliului O.N.U. pentru Namibia 

na accesul la independen
ță al poporului namibian. 
în document este reafirma
tă necesitatea soluționării 
pe cale politică 
mei namibiene. 
rezoluției 435 a 
lui de Securitate 
subliniindu-se
constituie unica bază de 
acțiune pentru realizarea 
independenței Namibiei.

BANGKOK 25 (Agerpres). 
— La Bangkok au luat 
sfîrșit lucrările sesiunii ex
traordinare a Consiliului 
O.N.U. pentru Namibia. A 
fost adoptată o declarație 
în care participanții con
damnă ocuparea ilegală a 
teritoriului Namibiei de 
către Republica Sud-Afri
cană și încercările regimu
lui de la Pretoria și ale 
aliaților săi de a condițio-

a proble- 
conform 

Consiliu- 
al O.N.U..

că aceasta

BEIJING 25 (Aserores). 
— După eum relatează 
agenția China Nouă, în 
1983 valoarea producției 
industriale a orașului 
Beijing a crescut cu 9,6 
la sută,: comparativ_ cu 
anul precedent. Insă conr 
sumul .de energie nu a 
sporit decît cu 2 la sută. 
Se apreciază că acest re
zultat pozitiv se datorea
ză în mare măsură intro
ducerii în unitățile eco
nomice ș 242 instalații 
ou un cofisum redus de 
energie, fapt care a con
dus ia economisirea de 
curent electric echivalent 
cu 107060 tone cărbune.

★
HAVANA 25 (Agerpres). 

— La sfîrșitțjl acestui se
col, 20 la sută din ener
gia consuin,ată în Cuba 
va fi asigurpță de surse - -r --------——
nepetroliere r- a de'cla-'' la sută mai thic față de 

/ rat. la Havana, Ramon anii 1973 și.

1

Ceremonia plecării șefu
lui statului togolez a avut 
loc pe aeroportul OtopenL 

Președinții Nicolae 
Ce-aușescu și Gnassingbe 
Eyadema au sosit împreu
nă la aeroport, s

O gardă militară a pre
zentat ooocuL Au fost in
tonate imnurile de stat ale 
Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Togoleze, 
în timp ce erau trase 
de salve

Cei doi 
trecut în
oooane. _

în continuare, șeful sta
tului togolez ș»-a luat ră
mas bun de la persoanele 
oficiale române venite la 
aeroport.

de artilerie, 
șefi de stat 

revistă garda

21

Bucureșteni veniți la ae
roport au ovaționat pentru 
prietenia dintre țările și 
popoarele noastre, expri- 
mîndu-și satisfacția pentru 
rezultatele fructuoase 
dialogului la nivel 
româno- togolez.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a salutat, apoi, 
pe membrii delegației to
goleze care l-au însoțit pe 
președinte In vizita In țara 
noastră.

La scara avionului, șeful 
statului român și-a luat un 
călduros rămas bun de la 
șeful statului togolez. Cei 
doi conducători și-au strîns 
mlinile cu căldură, s-au 
îmbrățișat cu prietenie.

La ora 10.30 aeronava cu 
care călătorește șeful sta
tului togolez a decolat.

Lucrările Congresului 
Partidului Comunist Finlandez

HELSINKI 25 (.Agerpres). 
— Vineri s-au deschis la 
Helsinki lucrările celui 
ăe-al XX-lea Congres al 
Partidului Comunist Fin
landez. L3 congres partici
pă delegați și invitați, pre
cum și reprezentanți ai u-

BiEBsSa
9 NAȚIUNILE UNITE. - 

Consiliul Economic și So
cial al O.N.U. a ales, m 
unanimitate, România ca 
membră a Consiliului Exe
cutiv al Fondului Națiuni
lor Unite pentru Copii — 
UNICEF.

Alegerea in conducerea 
acestui o'gonsm speoa'»- 
zat al O.N.U.' constituie o 
nouă recunoaștere a con
tribuției active și multila
terale o țarii noastre la 
soluționarea p-oblemeior 
internaționale majore. in 
ansamblul oct>vrtăț.:or 
O.N.U. și ale organizații
lor internaționale, o expre
sie a aprecierii de oare x 
bucură grija permanentă 
pe care partidul și statul 
nostru o manifestă pentru 
asigurarea celor mai bune 
condiții de viață și de edu-

Agendă energetică
Pomes, membru al Aca- 1979. Raportul relevă că 
demlei cubaneze de știin
țe. El a precizat că 15
la sută din necesitățile _tinuare pentru reducerea 
energetice urmează ’să fie 
furnizate de' centralele 
nucleare,' iar 5 la sută 
se va realiza prin valori
ficarea resurselor _- rege
nerabile — solară, eolia
nă, geotermică, biomasa, 
forța mareelor — infor
mează agenția Prensa La
tina.

★
BRUXELLES 25'(Ager- 

pres). — în raportul a- 
nual asupra politicii ener
getice, al Comisiei Pieței 
Comune se subliniază că 
în 1983 consumul de ma
terii prime energetice al 
„celor 10“ a fost cu 6—12

ale 
înalt
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nor partide comuniste și 
muncitorești din Europa.

Partidul Comunist Ro
mân este reprezentat de 
tovarășul Iosif Banc, mem
bru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.

core a copiilor, a tinerei 
generații.

■ BERLIN. - După cum 
transmite ogerrtia ADN, la 
Berlin au avut loc lucrările 
celei de-a 8-a plenare a 
Comitetului Central al 
P3.U.G. Raportul Biroului 
Politic al CC al P.S.U.G. 
□ fast prezentat de Kurt 
Hoge». membru al Birou
lui Po <tic. secretor al GG 
al PiU.G, care a relevat 
rezultatele pe primele pa
tru tuni ale acestui an ob- 
țimate de economia națio- 
noiă a R.D.G. și a analizat 
aspecte majore ale situa
ției internaționale.
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țările comunitare trebuie 
să depună eforturi in coa-

dependenței lor de impor
turile- de resurse energe
tice. Fină 
mează să 
43 la sută 
petrol, dar

- sumul de cărbune și com
bustibil nuclear. La în
ceputul deceniului urmă
tor, 80 la sută din ener
gia electrică a țărilor 
Pieței Comune — subli
niază raportul — va fi 
obținută, din cărbune și 
combustibil nifclear.

★
PARIS 25 (Agerpres). 

■— Criza de energie — re
simțită astăzi pe plan 

_ __ internațional, datorată
respectiv, - mai ales prețurilor ridi-

în 1990. ur
se reducă cv 
importurile de . 
va crește con-

cate impuse de campanii
le transnaționale — lo
vește cu prioritate- țările 
in cur* de dezvoltare, a- 
ceasta este concluzia unei 
analize făcute de revista 
franceză _La Recherche".
De asemenea, este scoa
să ta evidență discrimi
narea existentă la scară 
planetară în consumul de 
produse energetice. - La 
petrol, de pildă, datele 
furnizate de revista fran
ceză sînt elocvente.
cele 2,7 miliarde _____ 
petrol produse în lume 
în anul 1982, cvasltotali- 
tatea lui — 96 la stltă 
— a fost consumată de 
către un grup tie țări» în- '■ 
sumînd mai puțin 'de 50 
la sută din populația lu
mii, în timp ce unui sfert 
din omenire i-a revenit 
mai puțin de 1 la sută 
alin această cantitate.

.Dia 
tone

• ȘOFERI - TRANSPORT PERSOANE, cu ca
tegorii de conducere C și D.

Informații suplimentare la sediul autobazei, 
telefon 42040, 42041.

I. C. R. M. DEVA
str. Lenin nr. 8, telefon 17018,

ÎNCADREAZĂ

• LUCRATORI GESTIONARI
• PAZNICI - bărbați
Condiții le de încadrare în conformitate cu 

Legea 22/1969, Legea 12/1971 și Legea 57/ 
1974.

Pentru funcția de lucrător gestionar» con
cursul se va ține la data de 12 iunie a.c., la se
diul întreprinderii.

Panaite, eliberată de E.M. Ghe
țari. O declar nulă. (c. 21)

publicitate
V I N Z A R I

Vind urgent apartament 
camere, confort I. Deva. 

Bălcescu 18, bloc
• 

trei 
bulevardul
B, apartament 2, telefon 28641, 
zilnic. (830)

• Vind casă, 
dărești (grădină 
strada Centuria 
noi. (827)

• Vind casă,

anexe gospo- 
mare). Deva, 
nr. 15, Viile

I
*

I
%

I
%

I
I
1,. Fofila gospodărie Medr< 

formații Circo Nicolae,

«

I
i

|l
■ *

I

I -

• Pierdut legitimație de ser
viciu pe numele Tudoran Ro
mulus, eliberată de întreprin
derea 
clar

„Vidra" Orăștie. O 
nulă. (3)

ANIVERSARI

Părinții și bunicii ii

_ trei camere,
incilzire centrală, anexe gos
podărești, fintină (grădină, 
pomi fructiferi, vie). Satul 
Mintia nr. 11! A. ocupabilă 
imediat. (83!) a

• vind casă mare,- gaze (gră
dinii. Hunedoara, strada Sar- _ 
mlzegetusa nr. -41. (837)

• Vind sau Închiriez in sa
tul Șes uri-Hunedoara o ju- 
măiate casă, (grădină mare, 
pomărie), anexe gospodărești. 
Fosta gospodărie Medrea. In- 
'__ __" '—___ r"-------- , vecin.

(844)
• Vind easă cu gaze, apt. 

încălzire. Hunedoara, stradă 
Aleea Pădurii nr. 14. (c. 2»)

• Vind Skoda 1!« L, la bord "
ÎS 004 km. Toteștt, telefon Cir- : 
nevii ». (828) .................
• Vind Dada u«4, stare bu

nă. Hunedoara, strada H De
cembrie, bloc CM l. aparta
ment rr, după orele 14. (e. 13) - mama.
• Vind motocicletă MZ 1ZS. > 

Covrig Adrian, Hunedoara, . 
Piața Eliberării 4,'S. (e. B!)
• Vind ataș motoddetă Ju

piter, pistoane, segmenți. Că-■ 
Un, telefon - MtW. ' ■ :
• Vind picturi de Donld - 

schițe de Știubei. Deva, tde- 
fon ns»!, după orele 1«. (MS)
• Vind abrichi pentru tim

purie. SfemecU, strada Liberi 
tații nr. w.. («»)
• Vind mașină tricotat LVe-

ritas 3«0“. Telefon (S7/1SW1. •- 
rele 1S—1». (e. !« t.

I
w

I
*
ț
*

I
I*I
| v*. O ’declar nul*. (822)
. • Pierdui legitimație de ser-
» viciu, pe numele Anghcluf*

PIERDERI

de-

u-
reazi dragei lor Cristina Bu- 
zatu din Hunedoara, 
zia împlinirii 
tâ sănătate, 
mulți ani !“.
• Familia 

țeg urează fiilor Olivia 
Artur, „La mulți ani !“, mi 
tă fericire, sănătate c« ocazia 
zilei de naștere, 26 mai. (c. 1)

, cu oca- 
a 6 anișori, mul- 
fericire si „La 
(843)
Manga din Ha- 

fiilor Olivia șî 
iul-

e DIVERSEI

• Mulțumesc din suflet co
lectivului medico-sanitar de 
la Spitalul T.B.C. Deva, con
dus de dr. Victor Vilceanu, 
pentru 
omenia 
temerii

deosebita Îngrijire șt 
dovedite in timpul in- 
mele. Florien Moldvai.

(MU»

COMEMORARE

4

• Familia Rusul anunța cu 
profund* durere Împlinirea 
unui an de la dispariția dra
gei lor Florlca Rusul.

Nu te vor uita niciodată 
tata, frații țl colege- 

( le de la cooperativa „Mure- 
■ »ul«. . *

Comemorarea va avea loc
la2T măi, ih Deva, , strada A-" 
vram lăncii. (Slîț. -*>.• ”

• Pierdut ua cal sur, un
cal negru, una tninză matură 
neagră cu stea in frunte, țu-, 
goj, telefon 14231. Ofer recom
pensă. - (833) ; r ; 5 2/
• Pierdut legitimație de ser- . 

viciu, pe numele Aelenei Con
stantin, eliberată de I,t. De- ■_

• Colectivul de munci 
din Banca Național* Hune
doara anunț* cu nespus 
regret Încetarea din viață 
a celui ce a fost lin mi
nunat coleg, inspector 

Oprlș Horia.
Sintem alături de familia 

Îndurerată. (*«>

• Familiile Franțescu șl 
Profeanu anunța cu pro
fund* durere. Încetarea «lin 
viațg a «lai care a fosl 

Franțescu Octavian.
tnmorraintarea are loc 

azi, orele ÎS. la cimitirul 
din Călaa. -•

• , .r ' • - "•
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