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CAMPANIA AGRICOLĂ DE VARĂ
z

în grădinile de legume — activitate 
neîntreruptă, dar și unele sincope

în grădinile de legume 
este acum de efectuat un 
volum mare de lucrări. 
Trebuie mobilizate forțe 
sporite Ia întreținerea plan
telor, la asigurarea apei 
necesare evoluției cores
punzătoare a acestora, la 
recoltarea legumelor de 
sezon. Activitatea ce se 
desfășoară în fermele le
gumicole din Băcia, Sime- 
ria și Ferma nr. 1 a Aso
ciației .horticole Deva este 
relevantă din acest punct 
de vedere.

La C.A.P. Băcia. planta
rea țelinei s-a încheiat ieri 
și au fost mobilizate nu
meroase forțe mecanice și 

umane la întreținerea cul
turilor. Mecanizatorul loan 
Secheleanu finalizează as
tăzi prașila mecanică pe 
cele 10 ha cultivate cu 
roșii și ardei. în acest 
timp, cooperatoarele Silvia 
Drijman, Rozalia Georges
cu, Andrei Georgescu, Ro
zalia Costescu, Ânica Co- 
ciș și alții lucrează la în
treținerea culturii de cea
pă. Echipa condusă de An
drei Toma asigură buna 
funcționare a instalațiilor 
de irigat.

— Lucrul în grădină ar 
putea merge și mai bine 
— ne spunea Ioan Barb, 
președintele cooperativei. 

Avem unele suprafețe 
unde buruiana e mare, ra- 
pița înăbușind plantele. 
Oamenii din sat vin la lu
cru, dar n-are cine le co
ordona activitatea deoa
rece n-avem șef de fermă 
și nici economist.

— Ce ar trebui făcut ?
— Să se rezolve proble

ma cadrelor de conducere 
la ferma de legume și, în 
același timp, să fim spri
jiniți mai mult de consi
liul popular în mobilizarea 
cooperatorilor, în organi-

8. TURDEANU
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Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, vineri, 22 iunie, a avut 
loc ședința Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a examinat 
și aprobat proiectul Directivelor Congre
sului al XÎII-lea al partidului cu privire 
la dezvoltarea economico-socială a Româ
niei în cincinalul 1986—1990, Raportul cu 
privire Ia proiectul Planului național unic 
de dezvoltare economico-socială a Repu
blicii Socialiste România pe anul 1985, 
precum și Raportul cu privire ts proiec
tul Planului de dezvoltare i agriculturii, 
industriei alimentare, gospodăririi apelor 
și silviculturii în anul 1985.

Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă 
apreciere rolului hotăritor și contribuției 
esențiale a secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la am
pla activitate de fundamentare, stabilire 
și elaborare a orientărilor și obiectivelor 
acestor importante documente, care asi
gură ridicarea pe o treaptă superioară a 
întregii activități economico-sociale în 
țara noastră, mersul neabătut înainte pe 
calea socialismului, creșterea generală a 
nivelului de viață și civilizație al întregu
lui popor.

Adoptind, în unanimitate, prevederile și 
orientările acestor documente, Comitetul 
Politic Executiv a hotârît ca ele să fie 
supuse dezbaterii și aprobării Plenarei Co
mitetului Central al partidului.

în cadrul ședinței, Comitetul Politic 
Executiv a adoptat, de asemenea, unele 
propuneri de măsuri cu privire la pregă
tirea și convocarea Congresului al XIH- 
lea al P.C.R., care urmează a fi supuse 
spre dezbatere și aprobare plenarei Co
mitetului Central al partidului.

Comitetul Politic Executiv a aprobat 
de asemenea, propunerea privind institui
rea medaliei jubiliare „A 40-a aniversare 
a revoluției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialistă".

In continuare, în cadrul ședinței, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a prezentat o 
informare în legătură cu lucrările Con
sfătuirii economice îa nivel înalt a țări

lor membre ale Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc.

Comitetul Politic Executiv a dat o înal
tă apreciere contribuției deosebite aduse 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, de Româ
nia socialistă, la buna pregătire și desfă
șurare a Consfătuirii, subliniind că. prin 
documentele și hotărîrile adoptate, prin 
direcțiile de acțiune și principiile afirma
te, aceasta deschide perspectiva ridicării 
la un nivel superior a colaborării și con
lucrării reciproc avantajoase, in cadrul 
C.A.E.R., atit pe plan bilateral, cit și 
multilateral, in interesul dezvoltării mai 
accentuate a economiilor naționale ale 
țărilor membre, al creșterii forței și pres
tigiului socialismului pe arena mondială. 
S-a apreciat că punctul de vedere al de
legației române — exprimat în cadrul 
Consfătuirii la nivel înalt și al ședinței 
a XXXVIII-a extraordinare a sesiunii 
C.A.E.R. — este in deplină concordanță 
cu hotărîrile Congresului al XU-lea și 
Conferinței Naționale ale partidului, cu 
întreaga politică a partidului și statului 
nostru de întărire a prieteniei și colabo
rării cu țările socialiste, de amplificare 
și adincire a conlucrării dintre țările 
membre ale C.A.E.R.

Comitetul Politic Executiv a aprobat 
întru totul documentele adoptate de Con
sfătuire și a apreciat că ele creează un 
cadru larg și eficace pentru întărirea 
conlucrării între țările membre ale 
C.A.E.R., pentru intensificarea schimburi
lor comerciale și a colaborării în toate 
domeniile activității economice, pentru 
soluționarea, cu forțe unite, a unor pro
bleme de mare importanță pentru pro
gresul economic și social al țărilor mem
bre, cum sînt asigurarea necesarului de 
materii prime și energetice, extinderea 
cooperării și specializării în producția 
principalelor ramuri industriale, dezvol
tarea agriculturii și asigurarea bazei ali
mentare în scopul satisfacerii în condiții 
tot mai bune a cerințelor de consum ale 
populației, precum și a unor nevoi de 
materii prime pentru industrie, promova
rea susținută a progresului tehnic.

ÎN SPIRITUL SARCINILOR SUBLINIATE DE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU LA PLENARA CONSILIULUI 

NAȚIONAL AL OAMENILOR MUNCII

Organizarea temeinică a muncii — 
„pod trainic" spre cimpul de minereu

sionist în materie): „în 
primul rînd organizarea lo
cului de muncă și disci
plina fermă a tuturor son- 
doiflor. Apoi predarea ac
tivității, între toate cele 
trei schimburi, direct lin
gă utilaje, astfel că instala
țiile nu se opresc deloc, 
nici duminica și nici în 
alte sărbători legale" !

Așadar, foc continuu în 
activitatea de foraj ! Mun
ca minerilor nu este mai 
prejos. La Troița — Bolca
na, grupa de mineri — din 
care se remarcă Vasile 
Zăvoianu, loan Ancău ș.a. 
— a executat ample lu
crări de cercetare prin ga
lerii de coastă (fiecare cu 
lungimea de un kilome
tru) la orizonturile + 50 și 
+ 100, ajungînd în corpul 
de minereu. Peste puțin 
timp urmează să fie ataca
tă galeria de la orizontul 
+150. ultima. întreaga lu
crare trebuie predată la 
începutul cincinalului vii
tor, zăcămîntul de la Troi
ța fiind capabil să furni-

MARIN NEGOIȚĂ

(Continuare in pag. a 4-a)

Orașul Brad are o veche 
și recunoscută tradiție în 
cercetarea geologică. Nici o 
altă localitate a „Apuseni
lor" nu ar fi fost mai 
potrivită pentru reședința 
brigăzii geologice com
plexe de aici. Inginerul 
Florin Todea. șeful bri
găzii, preciza : „Ne aflăm 
la distanță egală de Ciun- 
gani, Curechi. Troița, Va
lea Bradului, Dealu Mare 
și alte zone pe care le 
cercetăm. Atunci cînd e 
cazul să intensificăm lucră
rile într-un perimetru, pu
tem transfera urgent acolo 
forțele necesare"...

Este un prim aspect al 
bunei organizări de care 
beneficiază munca desfășu
rată de colectivul brigă
zii. Primim și exemple 
concrete: numai în'tr-o zi. 
formația de sondori eon- 
dusă de Traian Tuhuț s-a 
deplasat cu utilajele de Ia 
Troița la Bucureșci —.Ro
vina, unde este necesar ca 
programul de cercetare să 
fie încheiat mai repede.

— Ce s-a făcut pînă 
acum în perimetrul Bu
cureșci—Rovina ?

— In zăcămîntul de aici, 
ne-a răspuns geologul loan 
Refec, secretarul organiza

ției de partid, au fost fina
lizate orizonturile Remetea 
I și Remetea II. Lucrări
le miniere au fost executa
te în termenele planificate 
de grupa condusă de Gheor- 
ghe Dărăbanț. Acum, mine
rii execută lucrări pregă
titoare pentru sondori...

Sondorii conduși de sing. 
Cornel Strce vor efectua în 
subteran foraje verticale, 
orizontale și ascendente. 
Formația lui Tuhuț a rea
lizat deja o viteză de 275 
m în luna aprilie și 285 m 
în hina mai. Vitezele de 
foraj în minereuri atinse 
de sondorii Brigăzii geolo
gice complexe Brad sînt 
cele mai mari din țară. 
Frații Iosif și Vasile Miclea, 
maiștri de foraj, care con
duc grupele de sondori din 
zona Ti-oița — Bolcana. 
realizează lunar viteze me
dii de 280 m, față de 250 m 
cît prevăd sarcinile de 
plan. In luna februarie 
a c. au reușit chiar 403,3 
metri, depășindu-și sarcini
le de plan cu 61 la sută. 
Care este explicația acestor 
viteze de foraj, cele mai 
mari din țară ? Ne-a răs
puns Iosif Miclea (consi
derat de conducerea brigă
zii ca un adevărat profe (Continuare în pag. a 3-a)
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Rapoltu Mare 

mare prin
Rapoitu Mare se trezește 

toarte de dimineață in fie
care zi de lucru. Căci oa
menii din comună, aproape 
toți bărbații apți de rmin-, 
că, dar și multe feme', 
muncesc fie la Simeria, la 
Combinatul siderurgic din 
Hunedoara, sau in unită
țile economice și pe șan
tierele Devei, Orăștiei ș.a. 
Șl peste tot unde sini 
incadrați se dovedesc a fi 
lucrători harnici, ce pun cu 
nădejde și conștiinciozitate 
umărul la progresa! econo- , 
mico-social al patriei. Des
pre oameni precum Solomon 
Rad, loan Stefan, Dumitru 
Poenar, Octavian Merme- 
zan, loan Măglaș, Avram 
Săbău, loan Adam Băluca, 
loan June și foarte mulți 
alții se aud numai cuvin
te de prețuire, de stimă și 
apreciere pentru modul cum

- o comună ce devine...
munca locuitorilor săi

iși fac datoria Ia locul de 
muncă.

După ce pleacă navetiș
tii - in jur de 650 — in 
Rapoitu Mare viața conti
nuă să pulseze în ritm in
tens. Gospodinele trebălu- 
iesc prin ogrăzi, dau de 
mincare la animale, le 
adapă, li scoală pe copil 
și-i pregătesc pentru școa
lă. Apoi ies și ele, îm

preună cu cei mai virstnici, 
cu sape sau furci pe 
umeri și se duc spre locui 
unde se află in- desfășu
rare lucrările agricole. 
Printre primii la sapă, la 
adunatul și depozitatul fu
rajelor se află Sabina Mert, 
Maria Luțescu, Victoria Stă- 
nilă, Victoria Nuțiu, Letiția 
David, Ana Morar ș.a.

Imaginile de mal sus au 
fost culese intr-o dimineață 
a acestui iunie, dar ele se 
repetă - modifîcindu-se 
după anotimp, evident — în 
fiecare zi lucrătoare.

La mijlocul deceniului 
al V-lea al acestui secol, 
deci imediat după victoria 
revoluției de eliberare so
cială și națională, antifas
cistă șl antiimperialistă, 
Rapoitu Mare era o locali
tate cum erau mai toate

satele din România acelor 
vrem'. Pămintul era puțin 
pentru marea majoritate a 
familiilor. Viața oamenilor 
— grea, plină de nevoi. Ca
sele mici, insalubre, neincă- 
pătoare. A început epopeea 
industrializării și mulț' oa
meni din Rapolt, Boiu, Foit 
și Rcpoițel s-au dus la 
lucru pe marile șantiere 
ale construcției socialiste. 
Păminturile au fost adunate 
la un lac in cele două coo
perative agricole de pro
ducție din Rapolt și Bobil- 

Noul bloc de locuințe din comuna Rapoitu Mare. Foto: N. GHEORGHIU

na. Munca in agricul
tură s-a aliat cu mecani
zarea, cu tehnica și știința 
modernă. Oamenii ciștigau 
tot mai bine la locul lor 
de muncă, pămintul produ
cea tot mai bogat. Astfel 
că locuitorii Rapo!tulu: 
Mare au ridicat frunțile din 
umilință și nevoi și s-au 
înscris, ei și localitatea lor, 
dirz și entuziast în edifica
rea vieții noi în România. 
Acest proces s-a adinclt 
perpetuu, in specia! in pe
rioada de cînd in fruntea 

partidului și statului nos
tru se află cel mai iubit 
tiu al poporului român, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
revoluționarul înflăcărat și 
înțelept ce conduce na
țiunea noastră pe calea 
luminoasă a societății so
cialiste multilateral dezvol
tate. In perioada pe drept 
și cu mindrie numită „Epoca 
Ceaușescu" comuna s-a

TRAIAN BONDOR 

(Continuare în pag. a 3-a)
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Demnitate TEL

Orașul
Deva e un oraș care a 

avut un tel al său de a 
străbate prin ani. O lungă 
vreme i-a „boicotat"; apa 
s-o apucat să „ardă eta
pele", ca să folosesc două 
expresii consacrate de Lu
cian Blaga și cit se poate 
de potrivite aici, îl știu 
bine, orașul, din urmă cu 
exact patruzeci de ani. 
cind era pentru mine un 

l punct obligatoriu de escală 
și tronsbordore către la- 
rondul vacantelor. Spre 
Bă-ța circula doar „cursa 
lui Trufi Gabor', un auto
buz motusoiemic, cum nu
mai prin vreun trim cu 

I Femandel se ma- poate 
vedea. Pleca din spaiete 
hotelului, de pe actuala 

l stradă Karl Mart Statuia 
Iul Decedai veghea și a- 
tuner intrarea în porcul Ic 
lei de frumos ca și azi 
Casa doctorului Petru Gro
ta era și atunci un punct 
de respectuoasă atroețe 
Orașul se alcătuia din so
lide case. bătrinești și din 
grădini tabuloose. Ș: din 
birouri. Căc’ își avea tra
diția și orgoliul său admi
nistrativ. Nu, Deva nu era 
un oraș nici mizer, nici 
Insalubru. Dar nu era Io 
drept vorbind oraș, ci o ti
pică „orăștre transilvană', 
cum spune lorga. Nu lip
sită de o anume prestanță

și anii
nici intr-un caz insă sor
didă Evenimentele ei cele 
moi de seamă erau tir- 
gurile de miercuri care se 
țineau in Piața Unirii de 
azi, pavată cu mori pietre 
neregu'ate. Avea Deva pe 
atunc’ aproape 13 000 de 
locuitori.

Cind opo', in urma Cu 
douăzec- de ani, am deve-

^PRIVELIȘTI
nit cetățean al Deve-, 
„orâșba' se aria în pi no 
evo.uțe spre cond ta de 
oroș. Nou' centru, căruia 
ari începe să • se spună 
vechi, era term.not, dor 
mogczriec- aba ~ se Ou- 
rseou morile geamuri ole 
vitrinelor încă nu ei-sicu 
Casc de cu’tură hote u 
„Șarm s*. mogaz-nw „UI- 
ora". Au răsărit pe riad, 
in următori- 10—15 ani. Am 
avut P'hr^eghfl — ovet-os 
pentru un prozator - de a 
urmor Jn d>ect* schim
barea la lato o une vech- 
așezăr ce pă-ea delmt-v 
rinduită -n t'oorele e: tra- 
dlțlorrole Am -r cu
melancolie tf'sporiția unor 
case sou o no copac 
cu care e-orr or e en. dor 
m-am bucura: cc ae un 
succes persor-a ic I eccre

nouă izbîndă U'ban stică a 
acestor dcuâ decenii. Pri
vesc acum niște broșuri și 
pliante ed'tcte ir urmă 
cu cinc; ani. Intăt șeazo 
evoluția orașului. Mă felicit 
că le-am păstrat și nu mă 
pot minuna îndeajuns cit 
au deven.t de nactuale 
Coc- de prin 1979SC în
coace, Deva oferă ori-ve- 
■ stea une veritabile explo
zii foto de care tot ceea 
ce prezentau acele mate- 
dole de propagandă e'ecto- 
■a.o e depășit: orașiA a 
dob'nd-t intr-odevă’ rifăți- 
șorea unu mui e piu demn 
de ce 30 OOC de locutOf 
pe care u are. Un salt 
g’eu de crezut pentru ce 
ce nu i-au văzut cu propriii 
lor ochi.

Ar t* riteresontă ș* ex
trem de eocventâ o eipo- 
zte care să înfățișeze de- 
ven.rea orașului in trlt mu 
patruzeci de am. Dar mo. 
ales «n uit mii douăzeci. 
Dor na oies in ultimi 
cinci. Vederi din Deva de 
od-r oară s-or ma: alia 
Puse alături de perspective- 
•e e'egcr.te de azi, ce 
efecte contrastante s-ar 
obț ne! Văzindu-ie, poate 
s-a' conv nge și copiii că 
superbul ior oraș a fost 
oină nu demult o patr-arhală 
„orăst'e transilvană" Coc 
e intr-odevăr greu de 
crezut—

RADU CIOBANU

de patruzeci de ani 
a prins contur 
cuvintul DEMNITATE 
sub Hamurile sale 
pășim încrezători 
freamătă împlinirea 
in corola milenară 
Dunărea a făcut 
un pas în vecii 
Omul seînteiază 
plăsmuind 
noi drumuri temerare 
peste obrajii gliei

spicele se îndoaie 
hulubi își iau zborul 
spre cele patru zări 
frunzele de laur 
prinse pe fruntea țării 
străjuie prin vremi 
vatra incandescentă 
de patruzeci de ani 
prin sacra libertate 
sîntem stăpîni pe soartă.

LUIZA LANDT J

vetustă, tihnită și solemnă.

VIAȚA LITERAR-ARTISTICÂ
• Expoziții. Holul Casei 

de cultură din Deva găz
duiește trei expoziții, rod 
al creației copiilor hunedo- 
reni. Este vorba de expo
ziția de afișe tematice „35 
de ani de la crearea Orga
nizației Pionierilor"— rea
lizată de membrii cercului 
de artă plastică de la Casa 
pionierilor și șoimilor pa

triei Deva (cerc condus de 
prof, loan Șeuk expoz'tia 
de desene pe aceeași temă 
(acuarelă și Imogravu-S). 
din care se detașează lu
crările apa-ținind ?aseio- 
pionierilor din Hunedoara. 
Deva. Hațeg și Valea J'u- 
lui, precum și expoziția de 
creație tehnică -tart spre 
viitor". Trei expoziții — un

I VALERIU BÂRGĂU
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„PLANTELE DIN FEREASTRA"
Recent apărutul volum 

de versuri al lui Valeriu 
Bârgău este, de fapt, un 
prelung și patetic discurs 
despre Cuvînt: „Suspen
dat de o realitate inco
loră / mi se întîmplă să 
plîng / în fața bătrînului 
cuvînt" (Cîntec despre 
cuvînt). Crezînd în forța 
purificatoare a Cuvîntu- 
lui, poetul se vrea a fi un

>>:i ieri ti hifrxita

pluntele din 
fereastră

i’dihir ii albatros

artilerist „la bateriile de 
coastă ale cuvîntului" 
spre a veghea la purita
tea lumii.

Poemele sale „se coc pe 
ramuri de gheață roșie" 
și astfel imagistica versu
rilor lui Valeriu Bârgău 
este într-atît de șocantă, 
de’ violentă, îneît pune 
cititorul în situația boxe
rului martelat în colțul 
ringului de un adversar 
mult mai puternic, că
ruia îi trebuie momente

de răgaz și reculegere 
pentru a pricepe exact ce 
se întîmplă eu el: „O 
izbitură între ochii vii 
ai imaginației. / O pădure 
tînără în care rîul de clo
rofilă / geme. Se sufocă. 
Năvălește peste marginile 
vasului / naturii. Umple 
ochii / unor idei simple / 
în care poemul e o linie 
curbă / autobiografică..."// 
(Cîntec biografic). La pia
tra rece a kilometrului 
zero, „viteza supersonică 
a clorofilei metalelor / ne 
irigă simțurile"//.

Poetul are o obsesie a 
metalului (firească, de 
fapt, la urma urmei) și 
poemele sale cînd nu stau 
sub semnul exuberanței 
vegetale, se află sub 
acela al adevăratului său 
zeu tutelar. Căci e un 
unghi original — și com
plementar — acela din 
care studiază poetul rea
litatea : metalul, trecut 
de poet în alt regn decît 
acela căruia îi aparține, 
devine pulsatoriu de sevă 
și — cum am mai văzut 
— chiar de clorofilă. 
Avem de-a face cu o șter
gere completă a bariere
lor dintre regnuri ale că
ror elemente constitutive 
sînt preluate într-o vi
ziune unificatoare, sub 
semnul izbăvitor al Cu
vîntului. Este o atmosfe
ră de început de lume, în 
care haosul primordial e 
pe cale a se ordona pe 
categorii existențiale deli

*

*
ț
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univers al maturității co
piilor.

• Intilnire. Biblioteca ju
dețeană a organizat, la 
Geoagiu-Bai. o intilnire a 
tinerilor eu scriitorul Petri
lor Cio obea. Dialogul pe 
tema creației litera e pen
tru tineret a fost susținut 
de prezentarea unui frag- 
men din viito ul • oman al 
scriitorului și dv un reci
tal de poezie patriotică.

mitate. dar acest proces 
de limpezire și separare 
e abia la început. Poetul 
e-n centrul furtunii. înar
mat doar cu aparent fra
gilul Cuvînt poetic și a- 
sistă cutremurat la cople
șitorul fenomen cosmic ce 
se derulează în juru-i : 
„Din jiletci ușoare de 
plumb. Privim / Cuvintul. 
Marginile lui zimțate. Su-

Bucuria unui destin
Priviți, stimați cititori, 

risipa de frumusețe și 
sensibilitate a acestui 
chip, unicitatea lui de a 
primi și-a emana lumina. 
Este munca de o primă
vară a Norei Hruban. 
Iar noi am spune : e pri
măvara însăși. în felul ei 
ciudat de a întineri pă-

1 mintal, de-a aduna viață, 
de-a semăna îneredere în 
sufletele noastre trecute 

: de vremea zăpezilor.
Priviți, stimați cititori, 

acest bust. Se simte în 
fiecare detaliu lunga ză
bavă a unei mîîni înco
ronate sub semnul frumo
sului. puterea de-a sur
prinde firescul între limi- 

[ tele sale, bucuria unui 
destin de-a se descoperi.

Un pumn de pămînt, 
trecut printre degetele și 
prin sufletul Norei Hru
ban — artista din Ilia, 
deținătoarea a trei lo
curi I pe țară la faza 
republicană a precedentei 
ediții a Festivalului na
țional „Cîntarea Româ
niei" — se transformă în- 
tr-o ființă vie. capabilă 
de a sugera ș- de a trans
mite stări ale existenței.

Priviți, stimați cititori 
acest ehip. Cît de comu
nicativă e veghea ochi
lor, transparență a unei 
priviri înțelegătoare ui
mită în fața realului. Apoi 
expresivitatea feței, trâ- 
dînd liniștile și neliniș
tile interioare, forma 
buzelor — gata să rosteas
că cuvinte, linia grațioa
să a gîtului sugerînd o 
mișcare felină.

în timp ce lucrează cu 
migală de artizan, cu răb
darea pe care natura 
însăși a avut-o în lunga 
sa evoluție. Nora Hru
ban simte și nevoia de a 
se exprima în cuvînt. 
Iată ce spune în :

„INSCRIPȚIE PE UN VAL

vela întinsă 
pe firul’ albastru 
âtît de fragil 
degetele culeg mărgăritare 
din undele mele limpezi 
le presară în mare

cît mai în larg 
mai în adîncuri 
unde durerea preasimte 

lumina 
unde timpul cu liniștea lui 
le veghează împlinirea 
așteptînd chemarea 
corăbiilot de

pretutindeni".

E aici o definiție a 
eului său creator, care 
metamorfozează durerea, 
transfomînd-o în lumină 
și .bucurie. 'O trudă fru
moasă închinată omului 
și existenței, pămîntului 
și vieții, pentru că. pri
vită prin sehii aceștia 
curați, lumea e mai bună 
și mai puțin trecătoare, 
fericirea mai aproape.

în mîinile Norei Hru
ban crește un fir de iarbă, 
se aurește un spic de 
grîu, se îmbracă în zbor 
diminețile unei păsări.

Despre Nora Hruban nu 
putem vorbi. Vorbește 
lutul: „Mireasă din Oaș", 
„Joc de pe Valea Mure
șului", „Muncitor la căile 
ferate", „Mireasă din pă- 
durenime", vor vorbi 
„Fetele de la Căpîlna", 
jocul ardelenesc, căruia, 
în această vară aniver
sară. Nora Hruban îi va 
da. prin lut,-monumenta
litatea.

LILIANA PETRUȘ 
LUCIA L1CIU

de susținere a întregului 
eșafodaj ideatic, așa cum 
anwnițî arbori sînt plan
tați pe dealuri defrișate 
sau pe nisipuri mișcă
toare, spre a le consolida. 
încrederea în puterea ar
tei este ideea generoasă 
care străbate voltrnui de 
la un cap la celălalt, chiar 
și atunci cînd poetul pare 
a fi un insurgent față de

m^.seEna«ECRouL
=  Zi

fletul rostogolit / între 
pietre încinse. Ne ațîță 
nările. Stăm revoltați / 
într-o imensă oglindă. 
Apa rece. Pustiu fără 
margini/— (Pregătirea 
pentru poem).

în mijlocul acestei în
volburări poetul cheamă 
in ajutor arta și întîlnim 
în volum cîteva poeme 
revelatoare, pe care, la 
început, la prima lectură, 
aș fi fost tentat să-i 
reproșez autorului că nu 
le-a adunat într-o sec
vență separată. Abia ulte
rior mi-am dat seama că 
poetul a „risipit" pe par
cursul întregului volum 
poeme cum ar fi: Con
stantin Noica scriind des
pre Zorba Grecul, Elegie 
pentru doamna Maria Tă- 
nase, Tabloul Iui Hamlet, 
bâtrin, Decor cu Venus 
din Milo, Secolul Mal- 
raux, ca pe niște stîlpi

„MEXICUL ÎN
Coproducție cu triplă 

participare (U.R.S.S. — 
Mexic — Italia) — evo-

„ființele planturoase ale 
poemelor / tradiționale*, 
dorindu-se mai degrabă 
a fi un inovator în al său 
atelier. unde, cu brațe 
atletice, scufundat în 
subconștient să sfideze 
„teoriile uscate. Osificate. 
Disciplina / încăpățînată 
a materiei. Zgomotul ei / 
puternic"— (Atelierul ino
vatorului).

Departe de a fi plante 
de seră, poemele lui Va
leriu Bârgău au vitalita
tea abundentă, explozivă 
a vegetației tropicale, col
căind de seve șî sensuri 
fabuloase, acumulate cu 
disperare de poet și arun
cate cititorului cu risipa 
caracteristică florarului, 
într-atît de concentrate 
îneît pot oricînd constitui 
puncte de plecare spre 
alte teritorii poetice.

ANATOL GHERMANSCHI

FLĂCĂRI"
care a revoluției mexica
ne izbucnite în 1910 —
este creația unuia dintre

cei mai imporianti ci
neaști ai timpului nostru, 
-egîzoriil sovietic Serghei 
B mdarciuk Să amintim 
doar peliculele: soarta 
unui om. Război și pace, 
Ei au luptat pentru patrie 
și faptul că Stepa — ca
podopera sa — a devenit 
deja „material" didactic 
în institutele de film.

Filmul are, „morfolo
gic", o factură deosebită. 
Povestitorul este ziarist, 
celebrul John Reed, mar
tor ocular și, de la un 
anumit moment, comba
tant în luptele conduse 
de legendarii' generali 
Francisco (Pancho) Villa și 
Emiliano Zapata. Gazeta
rul — corespondent al 
unor mari ziare din S.U.A. 
— avea să scrie o carte 
impresionantă, un „best
seller" — Mexicul răscu
lat — din care Bondar- 
ciuk, coautor al scenariu
lui, inspirîndu-se, scoate 
un film al cărui perso
naj central este chiar 
John Reed.

Filmul, structurat pe 
un fragment din epopeea 
revoluției mexicane, a- 
vansează cîteva idei de 
etică SQcială, afirmate în 
„textul" filmului : „Re
voluția este un lucru bun. 
după ce se va termina 
nu vom mai suferi de 
foame", spune un personaj, 
și Pancho Villa își face 
cunoscut. în puține cuvin
te, țelul luptei sale : 
„Vom lua de la cei care

au prea mult și vom da 
și celor care n-au deloc; 
Vom face in Mexic o 
dreaptă cumpănire a ave
rilor".

Respe< tind „rigorile- 
rețetei, stipe-producția a- 
mintește. prin întregul 
arsenal de mijloace finan
ciare și artistice puse in 
mișcare. de fabuloasele 
montări hollywoodiene. 
Filmul afișează pe gene
ric doi actori cu nume 
de rezonanță pentru ma
rea masă de spectatori : 
Franco Nero (onest în ro
lul ziaristului, la o vîrstă 
care nu concordă cu cea 
a fantasticului John Reed 
care, pe vremea Mexicu
lui răsculat, avea doar 
26 de ani) și Ursula An
dress (în rolul iubitei 
acestuia, Mabel Dodge).

Filmul abundă în sce
ne de luptă, bine lucrate 
și cu măiestrie inserate 
în structura filmului, con- 
ferindu-i necesara doză 
de spectaculozitate.

Pentru forța de penetra
ție a sugestiilor, pentru 
frumusețile plastice gîndi- 
te și izbutite de Serghei 
Bondarciuk, filmul — 
inspirat dintr-un mure 
moment istoric, revoluția 
mexicană 
fie văzut, 
ținut la
ternațional de la Karlovy 
Vary ar putea servi drept 
argument în plus 
comandării noastre.

— merită să 
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Fiecare membru al biroului - 
un comunist activ, de frunte

Discutăm cu tovarășa 
Maria Bokos, secretarul bi
roului organizației de bază 
din secția de velur de la 
întreprinderea „Vidra" O- 
răștie, despre modul în care 
este condusă organizația, 
despre munca biroului. îi 
destăinuim că organizația 
a fost recomandată ca 
exemplu pentru modul în 
care lucrează biroul și în
tregul efectiv de partid din 
secție, întrebînd-o. pentru 
început, în ce mod este 
concepută activitatea.

— Avem o organizație 
care cuprinde 84 de comu
niști, mai ales femei, iar 
biroul este format din 9 
tovarăși. Am făcut re
partizarea responsabilități
lor pe domenii de activita
te, astfel încît să asigurăm 
acoperirea tuturor laturilor.

în calitate de secretar, 
am ținut să se respecte cu 
strictețe principiile și re
gulile statutare, să ținem 
cu regularitate ședințele de 
birou, să participe activ la 
m.,nca colectivă toți cei 
aleși, să pregătim cu toa
tă răspunderea nu numai 
adunările generale, ci toa
te acțiunile pe care le în
treprindem, să explicăm cu 
răbdare comuniștilor, tu
turor lucrătoarelor din sec
ție. rațiunea și sensul a tot 
ce facem, pentru a convin
ge că este nevoie ca toți 
să punem umărul, după 
puteri și pricepere, dar cu 
hotărîre. la soluționarea 
problemelor cu care ne 
confruntăm.

— Să ne oprim la cîteva 
exemple. De acord ?

— Da, deși n-ar fi prea 
drept să ne referim doar 
la nna-două tovarășe. Un 
exemplu bun îl dă tovară
șa Floarea Zagom, secretar 
adi net cu problemele or
ganizatorice. Se ocupă eu 
multă grijă de detaliile or

ganizatorice ale pregătirii 
adunărilor generale, a do
sarelor de primire în 
partid, încasarea la timp a 
cotizației și toat celelalte. 
Cînd urmează să discutăm 
în adunare o problemă de 
natură organizatorică își 
convoacă la timp colecti
vul de sprijin, consultă un 
important număr de comu
niști asupra aspectelor con
crete ce trebuie tratate în 
raport, urmărește cu aten
ție soarta propunerilor pre
zentate de comuniști în a- 
dunările generale.

VIAȚA DE PARTID

— Cine se ocupă în birou 
de problemele economice 
ale producției ?

— Secretar adjunct cu a- 
ceste probleme este șeful 
secției, maistrul Viorica 
Micu, femeie de o rară 
energie și putere de muncă, 
de cuprindere, care, într-o 
conlucrare permanentă cu 
întregul birou, C.duce o con
tribuție mare la rezolvarea 
problemelor zilnice și de 
perspectivă.

întrebarea pe care mi-ați 
pus-o are insă și alt sens, 
la care vreau să mă refer 
în continuare. Mai la obiect, 
ca să zic așa, de probleme
le economice se ocupă, de 
fapt. întregul birou al or
ganizației de bază. înțele- 
gînd că. așa cum in
dica tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Consfătuirea 
de la Mangalia, tot ce între
prindem trebuie să subor
donăm îndeplinirii sarcini
lor de plan. Așa proce
dăm și cînd avem de-a 
face eu problemele de pro
pagandă. de conducere a 
organizațiilor de masă 
ș.a.m.d.

— Vă rugăm să vă sus
țineți ideea mai convingă
tor.

— Să mă refer la un 
exemplu mai recent. De cu- 
rînd, am primit o coman
dă mare pentru export. 
Ne-am consultat, întregul 
birou, cu comitetul de 
partid și conducerea între
prinderii, și am acționat 
în consecință, recurgînd la 
o organizare a producției și 
a muncii adecvată cerin
țelor acestei comenzi. Și 
acum lucrăm la executarea 
comenzii. mobilizîndu-ne 
prin schimburi prelungite, 
prin întărirea unor forma
ții și a controlului pe în
tregul flux tehnologic.

Firește că aici a fost 
nevoie să discutăm cu fie
care lucrătoare, să le an
trenăm la rezolvarea bună 
a lucrurilor, atît în raport 
cu cerințele producției, cît 
și cu faptul că unele au 
copii, pe ce schimburi își 
au soții, altele frecventează 
liceul sau sînt navetiste și 
multe alte asemenea pro
bleme. Aici au intervenit, 
deei, munca de la om la 
otn, cea organizatorică. 
Fapt este că nu avem pro
bleme din punctul de ve
dere al răspunderii în 
muncă. Lucrătoare cum 
sint comunistele Maria Co- 
tîrlea. Violeta Bădăluț. Ida 
Bercea. Raveca Vulpe. 
Mariana Rusu. Ileana Me- 
drea — ca să dau doar 
cîteva exemple — s-au si
tuat, ca de fiecare dată, 
în fruntea acțiunilor ce 
le-am întreprins. Fenome
nul pozitiv însă este gene
ral.

Aș vrea, totuși, să le 
amintim și pe alte membre 
ale biroului care lucrează 
bine: Cornelia Cornea, Ana 
Filimon. Elisabeta Cădariu, 
Veronica Rad. tot biroul.

CORNEL ARMEANU

Organizarea temeinică a muncii
(Urmare din pag. 1)

zeze o puternică bază de 
materii prime pentru uzi
nele de prelucrare. în altă 
zonă, la Colnic, formația 
de mineri condusă de sing. 
Mircea Faur execută lu
crări de prospecțiuni prin 
nu mai puțin de 50 puțuri 
de cercetare de suprafață 
(adîncimea 10 m) pentru 
descoperirea zonei cu mi
nereu de impregnație. La 
Măgura Țebii se cercetea
ză în adîncime, prin ga
lerii de coastă și foraje 
subterane mai adinei (400 
m), zona de mineralizație 
polimetalică în brecia vul
canului Caraci. Aici este 
prezentă grupa de mineri 
condusă de tehnicianul 
Cornel Pădureanu, din care 
se evidențiază în mod deo
sebit echipa lui Petru Năs- 
tase,

Cu astfel de oameni 
nu este de mirare că Bri
gada geologică complexă

Brad a ocupat în întrece
rea socialistă pe 1983 locul 
I pe întreprindere, iar 
după perioada care s-a 
scurs din acest an ocupă 
tot primul loc, cu 576 
puncte. Iată și depășirile 
obținute la indicatorii de 
plan, comunicate de Mihai 
Pogan, normatorul brigăzii: 
la galerii, cu 14,82 la sută, 
la foraj, cu 18,58 la sută 
și la puțurile de cercetare, 
cu 70 la sută.

întreg colectivul de 
muncă al brigăzii geologi
ce, în frunte cu comuniștii, 
este hotărît să răspundă 
prin fapte de muncă sar
cinilor formulate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al parti
dului, la plenara Consiliu
lui Național al Oamenilor 
Muncii — de a identifica 
și pune în valoare cît mai 
multe cîmpuri de mine
reuri, pentru creșterea 
bazei de materii prime a 
țării.

Cristurul - un sat ce aspiră la un 
loc fruntaș în întrecere

Pe omul cu care stau de 
vorbă îl cunosc de mulți 
ani. Se numește Zasloți 
Francisc și este secretarul 
organizației de partid din 
Cristur. sat aparținător 
municipiului L«.ra, o loca
litate pe care e păcat să 
nu o vizitezi. A muncit 
pină în urmă cu 17 ani în 
combinatul siderurgic hu- 
nedorean. De atunci este 
pensionar și tot de atunci 
secretar de partid în a- 
ceastă localitate mică, dar 
bogată în realizări. Din cele 
440 familii lucrează cel pu
țin cite 1—2 persoane la 
C.S.H. Dar aproape că nu 
e familie de cristurean să 
nu participe și la activita
tea din C.A.P- care se 
dezvoltă pe zi ce trece.

Nu-i deci de mirare că 
în satul Cristur sint numai 
gospodării prospere, cu 
grădini și loturi pomicole 
de unde cetățenii localității 
iși asigură. cu mici ex
cepții. necesarul de legu
me, zarzavaturi și fructe 
vînzind chiar și pe piețele 
Hunedoarei sau ale Devei 
importante cantități de a- 
semenea produse.

Caracteristic cetățenilor 
de aici este și modul în 
care se ocupă de gospodă
rirea și înfrumusețarea sa

tului. Nu exagerăm de loc 
afirmînd că localitatea 
pare o grădină înflo
rită. Străzile sînt asfal
tate. fațadele clădirilor, 
grădinile și livezile — mi
nunat amenajate. în a- 
ceeași notă se prezintă 
magazinul universal din 
sat, școala, terenurile de 
sport și de joacă pentru 
copii, amenajate prin mun-

nu trecem însă cu vederea 
că la intrarea din șoseaua 
națională în sat, la ies:rea 
din sat spre Deva și Hu
nedoara aspectul edilitar- 
gospodăresc nu e același 
ca în sat. Și nu sînt prea 
mari porțiunile de șanțuri 
și de drumuri care trebuie 
mai bine gospodărite. Este 
de datoria organizației de 
partid, a deputatului co-

LOCALITATEA - OGLINDA 
SPIRITULUI GOSPODĂRESC

ca voluntar-patriotică a 
cetățenilor. Hărnicia cris- 
turenilor și-a pus am
prenta peste tot.

— Pe cine am putea evi
denția în activitățile de 
gospodărire și înfrumuse
țare ? — l-am întrebat pe 
tov. Zasloți Francisc care 
curînd va împlini 15 ani 
de cînd este secretar al 
organizației de partid din 
localitate.

— Harnici , sînt toți și 
buni gospodari la fel, în 
combinat, la ferma zooteh
nică și la cea vegetală, la 
toate activitățile.

Am enumerat cîteva as
pecte care dovedesc spirit 
gospodăresc și hărnicie. Să

munei, școlii, să acționeze 
mai activ și pe această 
linie. Să dea și porților de 
la intrarea și ieșirea din 
sat un aspect mai atrăgă
tor. Ar fi păcat ca ase
menea aspecte să denatu
reze noțiunea de bună 
gospodărire. Deocamdată 
am primit asigurările secre
tarului de partid că în 
scurt timp se va rezolva și 
această problemă și că sa
tul Cristur se va situa 'pe 
un loc de frunte in între
cerea socialistă pentru cele 
mai frumoase și bine gos
podărite localități.

VASILE PAȚAN

CAMPANIA AGRICOLĂ DE VARĂ fî

în grădinile de legume — activitate 
neîntreruptă, dar și unele sincope
(Urmare din pag. 1)

zarea muncii în legumicul- 
tură.

La ferma legumicolă a 
C.A.P. Simeria vin zilnic 
la lucru un mare număr 
de oameni — printre care 
Violeta Cătană, Viorica 
Bălșan, Viorica Ocnean, 
Sofia Adam și alți coope
ratori. Mecanizatorii Iulius 
Uțuțuc și Nicolae Băițatu 
își fac datoria cu hărnicie, 
iar cei ce deservesc insta
lația de irigat — Nicolae 
Cristea și loan Pepenar — 
asigură funcționarea în bu
ne condițiuni a motopom- 
pelor și aripilor de ploaie.

— La ce se lucrează as-

I.P.L. Deva, secția mobi
lă Brad. Șeful de echipă 
Florea Cor, din sectorul 
mașini 2, se preocupă în 
permanență de calitatea 
produselor pe care le fa
brică. Un mare număr de 
modele sînt contractate de 
beneficiari din străinătate.

tăzi ? — am întrebat-o pe 
Elena Cîmpean. șefa de 
fermă.

— Plantăm țelina. Am 
cam întîrziat cu această lu
crare deoarece femeile care 
muncesc in grădină au a- 
vut de sapă la sfeclă, po
rumb, cartofi și n-au pu
tut începe lucrarea pină 
nu și-au terminat suprafe
țele repartizate pentru 
prășit.

— Ferma n-are formații 
permanente ?

— Nu. Se discută mult 
de acest lucru la nivelul 
conducerii cooperativei, dar 
încă nu s-a trecut la fapte, 
în legumicultura este de 
lucru foarte mult tot tim
pul.

în legătură cu modul de 
folosire a instalațiilor de 
irigare a legumelor în pe
rioadele cînd este nevoie 
de apă la culturi, interlo
cutoarea ne-a spus :

— Dispunem de o electro- 
pompă și de trei motopom-

pe, dar avem aumai patru 
aripi de ploaie eu- cite 14 
aspersoare fiecare. în acest 
fel, cînd e vremea sece
toasă, cum este acum, nu 
facem față cu irigatul. De 
aceea ar trebui să fim do
tați cu mai multe aripi de 
ploaie și aspersoare. Eiec- 
tropompa și motopompele 
ar putea asigura irigarea 
unei suprafețe mult mai 
mari decit cea pe care o 
realizăm în prezent.

Georgeta Vjad, șefa fer
mei nr. 1 a Asociației hor
ticole Deva oe-a relatat i

— Pe lingă alte lucrări 
ne preocupăm de recolta
rea și valorificarea leeu- 
melor, livrînd zilnic îte 
25—30 tone cartofi timpu
rii, varză de vară și mor
covi. Avem încheiate eu 
C.L.F. și AGROCOOP gra
fice de livrare pe care ne 
străduim și reușim să le 
respectăm. Pină acum am 
livrat 20 tone cartofi, 50 
tone varză, 30 000 legături 
de morcovi din răritură și 
64 tone ceapă verde.

Rapoltu Mare-o comună ce devine... mare prin munca locuitorilor săi
(Urmare din pag. 1)

dezvoltat din toate puncte
le de vedere. Agricultura
- dotată cu toată sistema 
de mașini necesare lucrării 
păminiului - a realizat re
colte tot mai mari la hec
tar. In 1983, de pildă, 
C.A.P. Rapolt a obținut 
6 500 kg porumb boabe la 
hectar. Grădina de legume 
a aceleiași unități a realizat 
de asemenea producții 
mari, aducindu-și o contri
buție însemnată la auto- 
aprovizionarea teritorială.

Anii socialismului au în
semnat pentru Rapoltu Mare
— ani de înfăptuiri remar
cabile în toate domeniile. 
A cunoscut o amploare 
fără precedent construcția 
de locuințe și de obiective 
social-culturale. In Boiu a 
fost introdusă apa potabilă 
în gospodării, iar în pre

zent se lucrează la alimen
tarea cu apă a Rapoltului. 
In Rapolt s-a dat in folo
sință un complex comer
cial și un bloc cu 14 a- 
parlamente. De asemenea, 
în Bobilna s-a realizat un 
modern complex zootehnic 
pentru creșterea vacilor cu 
lapte. Aceste înfăptuiri — 
și altele - s-au realizat 
prin sprijinul permanent al 
statului și prin contribuția 
oamenilor din comună. In 
1982 Rapoltu Mare a cu
cerit locul doi pe țară pen
tru rezultatele obținute în 
întrecerea socialistă dintre 
localitățile rurale. In 1983 
valoarea muncii patriotice 
a ajuns la 1,4 milioane lei. 
Pentru 1984 angajamentul 
în acest domeniu se ridică 
la două milioane lei. Oa
menii muncesc cu plăcere 
și drag la înflorirea locali
tăți; lor tuînd parte, sub

îndrumarea biroului execu
tiv al consMiului popular, 
a deputați'lor Lazăr Filip, 
Steliana Săvuț, Mircea Me- 
da și alții, la continua ei 
dezvoltare.

Rapoltu Mare contribuie, 
în același timp, activ la 
traducerea în viață a Pro
gramului unic, livrind an de 
an cantități sporite de ce
reale, legume, sfeclă de 
zahăr, lapte, carne și a>!te 
produse. Pină în prezent, 
comuna a livrat 38 tone 
came — peste 60 la sută 
din planul pe acest an —, 
500 hl lapte de vacă, 71 hi 
lapte de oaie, intre cei mai 
vrednici contractanți se nu
mără Artenie Homorodean, 
Romulus Manea, Radu Iov, 
Traian Paștiu, Viorel Căr- 
pinișan, Avram Crăciun, Io
sif Urșico, Dumitru Dră- 
ghici, loan Ștef șl foarte 
mulți alții.

înfăptuirile la care ne-am 
referit sînt un suport solid 
pentru împliniri viitoare, in 
prezent, la CA P Rapoltu 
Mare se finai:zeazo un 
sistem de irigați prin braz
de pentru cultura mare și 
o crescătorie ae crapi. 
La C.A.P. Bobilna s-a ter
minat construcția unei cres
cătorii de ieour- de caso. 
Oamenii iau parte cu hărni
cie la întreținerea cutturi- 
lor, la adunatu1 furaje la
și - după cum arată hal
dele și lanurile de grîu, 
orz și porumb, cartof- și 
sfeclă - se preconizează 
ca în acest an să se ob 
țină - așa cum a cerul 
tovarășa’ Nicolae 
Ceaușescu - producții agri
cole record. Rapoltu Mare 
este o comună ce se tre
zește dis ae dimineață. 
Nu e o metafo'ă ci o rea
litate de zi cu zi...
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Ședința Comitetului Politic
Executiv al C C. al P C. R

I 
l
w

I
‘J (Urmare din pag. 1) vizitei — con-

Comitetul Politic Execu
tiv a trasat sarcină gu
vernului, Comitetului de 
Stat al Planificării, minis
terelor economice și celor
lalte instituții economice 
centrale să treacă de înda
tă la elaborarea de progra
me de măsuri în vederea 
concretizării în acorduri și 
acțiuni practice — îndeo
sebi pe baza încheierii de 
acorduri de lungă dura
tă —, a celor convenite în 
cadrul Consfătuirii, să ia 
toate măsurile pentru 
transpunerea lor neabătută 
în viață.

în cadrul ședinței, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a 
prezentat, de asemenea, o 
informare cu privire la vi
zita oficială de prietenie 
pe care a efectuat-o in Po
lonia. la invitația tovară
șului Wojciech Jaruzelski, 
prim-secretar al Comitetu
lui Central 
Muncitoresc Unit Polonez, 
președintele Consiliului de 
Miniștri, și a conducerii 
superioare de stat a Repu
blicii Populare Polone.

Comitetul Politic Execu
tiv a dat o înaltă apreciere 
și a aprobat intru totul

al Partidului

rezultatele
semnate în Declarația co- 
r’ună roinâno-polonă și în 
Programul de lungă durată 
al dezvoltării colaborării 
economice și tehnico-știin- 
țifice între România și Po
lonia —, apreciind că ele 
vor da un nou și puternic 
impuls întăririi pe mai de
parte a colaborării multi
laterale dintre Partidul 
Comunist Român și Parti
dul Muncitoresc Unit Polo
nez, dintre Cele două țări 
și popoare. A fost subli
niată însemnătatea deose
bită a înțelegerii la care 
s-a ajuns, in timpul vizi
tei, de a lărgi colaborarea 
economică și tehnico-știin- 
țifică pe bază de acorduri 
de lungă durată, de a per
fecționa în continuare for
mele de colaborare și coo
perare, îndeosebi in dome
nii de mare importanță 
pentru progresul economic 
și social al ambelor țări, 
cum sînt materiile prime și 
energetice, industria con
structoare de mașini, chi
mia, siderurgia, agricultu
ra, industria alimentară.

în continuare. Comitetul 
Politic Execuții’ a aprobat 
rezultatele recentei vizite

oficiale de prietenie făcute 
în țara noastră, la invita
ția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
a! Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste 
de 
de 
la 
cc 
I>

România, 
delegația de partid și 
stat a Republicii Popu- 

a Democrate Coreene, 
.dusă de tovarășul Kim 
Sen, secretar general al 

< omitetului Central al 
Partidului Muncii din Co
reea. președintele Republi
cii Populare Democrate 
Coreene.

Comitetul Politic Execu
tiv a apreciat că, prin re
zultatele sale, vizita se în
scrie ca un nou moment 
de o mare însemnătate în 
evoluția relațiilor bilatera
le și in întărirea conlucră
rii dintre cele două țări pe 
plan internațional.

S-a subliniat că actuala 
întilnire dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kim 
Ir Sen a pus. incă o dată, 
în evidență rolul determi
nant al dialogului Ia nivel 
înalt, al bunelor raporturi 
personale, de prietenie, sta
tornicite între cei doi con
ducători de partid și de 
stat, în dezvoltarea genera

lă a colaborării fructuoa
se, multilaterale, româno- 
coreene.

Aprobind, in unanimita
te, rezultatele acestor vizi
te, Comitetul Politic Execu
tiv a cerut guvernului, mi
nisterelor, celorlalte orga
ne economice centrale să 
ia măsurile ce se impun 
pentru realizarea, in cele 
■nai bune condițiuni, a în
țelegerilor convenite, pen
tru înfăptuirea exemplară 
a obiectivelor de colabora
re și cooperare prevăzute, 
pentru dezvoltarea mai in
tensă a conlucrării dintre 
România și aceste țări. în 
toate domeniile. în folosul 
și spre binele popoarelor 
noastre, al progresului și 
prosperității lor, al cauzei 
generale a socialismului și 
păcii in lume.

Comitetul Politic Execu
tiv a hotărît convocarea 
Plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român pentru zilele de 27 
și 28 iunie a.c.

Comitetul Politic Execu
tiv a soluționat, de aseme
nea, în cadrul ședinței, 
probleme curente ale acti
vității de partid și de stat.
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reciproce asupra o- 

biectivelor civile.

Schimb de mesaje 
între tovarășii Nicolae Ceaușescu 

și Konstantin Cernenko
cald salut tovărășesc, 
cele mai bune urări de să
nătate și fericire. împreu
nă cu urarea adresată po
porului român de a do- 
bîndi noi și importante 
succese în înfăptuirea ho
tărîrilor Congresului 
XII-lea și Conferinței Na
ționale ale Partidului Co
munist Român, în edifica
rea societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Schimbul de mesaje a 
avut loc cu prilejul primi
rii tovarășului Nicolae 
Constantin, membru al Co
mitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului Central al 
U.G.S.R., care se află în 
Uniunea Sovietică, în frun
tea unei delegații a sindi
catelor din România, de 
către G. V. Romanov, mem
bru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.C.U.S.

MOSCOVA 25. — Trimi
sul Agerpres, S. Morco- 
vescu, transmite: Din par
tea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintei- Republi
cii Socialiste România, a 
fost transmis tovarășului 
Konstantin Ustinovici Cer- 
nenko, secretar general al 
Comitetului Central al 
P.C.U.S., pi-eședintele Pre
zidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., cele mai calde 
«rări de sănătate și feri
cire, iar popoareloi’ Uniu
nii Sovietice urări de noi 
și tot mai mari succese în 
construcția societății co
muniste, în traducerea în 
viață a hotărîrilor Congre
sului al XXVI-Iea al 
P.C.U.S.

Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i-au fost trans
mise din partea tovarășu
lui K. U. Cernenko un

Și

al

Manifestări peste 
marii sărbători a

0 SOFIA 22 (Agerpres). 
— La Universitatea ..Kli
ment Ohridski“ din Sofia, 
a avut loc un simpozion. 
Au fost prezentate expu
neri privind semnificația 
actului istoric de la 23 
August 1944, marile reali
zări obținute de poporul 
român în anii construcției 
socialiste. în acest cadru 
s-a evidențiat dezvoltarea 
colaborării româno-bulga- 
re în domeniile învățămîn- 
tului, culturii, științei și 
artei.

în orașul Veliko Tîrnovo 
a fost inaugurată expozi
ția documentară de foto
grafii „România — țara tu
rismului", care înfățișează 
pe larg potențialul turis
tic al țării noastre.

hotare dedicate 
poporului român 
fice deosebite, revista cu
prinde articole privind is
toria și realitățile Româ
niei contemporane, însoți
te de o bogată ilustrație.

într-un amplu articol, 
sînt relevate însemnătatea 
deosebită a întîlnirilor la 
cel mai înalt nivel româno- 
elene, evoluția continuă a 
raporturilor politice bila
terale, cursul ascendent al 
relațiilor tradiționale de 
prietenie și colaborare din
tre cele două țări.

Bi3S0gSn
■ FRAGA. - La Fraga 

s-au desfășurat lucrările 
grupei de lucru româno-ce- 
hoslovace de colaborare e- 
conomică ți tehnico-țtiinți- 
fică in domeniul industriei 
chimice. S-au analizat sta
diul îndeplinirii sarcinilor 
decurgînd din documentele 
bilaterale, precum ți direc
țiile de dezvoltare a cola
borării economice ți teh
nico-științifice intre cele 
două țări în domeniul chi
miei, pină în 1990.

■ LONDRA. - La Shef. 
field s-au încheiat lucrările 
conferinței Internaționalei 
Socialiste, la care au par< 
ticipat reprezentanții a 30 
de partide socialiste și so- 
cial-democrate. Au fost e- 
x om i note cu precădere di
ficultățile economice cu ca
re se confruntă statele oc
cidentale, grava problemă 
a șomajului, precum și im
pactul politicii de presiune 
a monopolurilor ți băncilor 
occidentale asupra țărilor 
in curs de dezvoltare.
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CLASA A IX-A :

O ATENA 22 (Agerpres). 
— La Atena a avut loc 
festivitatea lansării unui 
număr 'special', în limba 
greacă, al revistei „Româ
nia pitorească*.

Apărută în condiții gra-

0 BUENOS AIRES 22 
(Agerpres). — în cadrul ce
lei de-a X-a ediții a Tirgu- 
lui internațional de carte 
de la Buenos Aires, a fost 
expus volumul „Democra
tizarea relațiilor interna
ționale", din opera social- 
politică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președinte
le Republicii Socialiste 
România, apărut anul tre
cut în Argentina în edi
tura „Enrique Rueda".

■ SOFIA. - In politica 
externă a Bulgariei, un loc 
important il ocupă activi
tatea consacrată menține
rii relațiilor de bună veci
nătate cu toate popoarele 
din Balcani - a declarat 
Todor Jivkov, secretar ge
neral al C.C al P.C. Bul
gar, președintele Consiliului 
de Stat al R.P. Bulgaria, 
in alocuțiunea rostită la 
intilnirea de la Plevna, cu 
membrii corpului 
tic acreditați in 
bulgară.

diploma- 
capitala

UNITE.■ NAȚIUNILE 
Un purtător de cuvirtt al 
O.N.U. a anunțat consti
tuirea celor două echipe de 
observatori ai Națiunilor U- 
nite care vor avea sarcina 
de a urmări modul cum 
sint aplicate in practică an
gajamentele Iranului ți Ira
kului, anunțate la apelul 
sec’etcrului generol al 
O.N.U., de c înceta atacu-

■ NAȚIUNILE UNITE. - 
La New York s-au incheiat 
lucrările Conferinței nord- 
americane de acțiune îm
potriva apartheidului, la ca
re au luat parte, intre alții, 
Jesse Jackson, candidat la 
învestitura Partidului De
mocrat din S.U.A. pentru a- 
legerile prezidențiale din 
noiembrie, senatorul Ed
ward Kennedy, Andrew 
Young, fostul reprezentant 
al S.U.A. la O.N.U., pre
cum și președintele SWAPO, 
Sam Nujoma.

In declarația adoptată la 
această conferință — orga
nizată de Comitetul special 
al O.N.U. împotriva apar
theidului — se subliniază 
necesitatea încetării de că
tre toate statele occidenta
le și corporațiile transnațio
nale a sprijinului acordat 
regimului minoritar rasist de 
la Pretoria, care
buie la menținerea sistemu
lui de segregație rasială".

„contri-

PREȚURILE MAXIMALE DE MERCURIAL,
VALABILE DIN 23 IUNIE 1984, ORA 6

Pro U.M Preț maximal 
mercurial — cal. I

Castr; 
Gulii

lată kg 
kg

5.75
2.75

Prețurile la castraveți sînt valabile pentru cultu
rile din seră,' solarii și cîmp.

La restul produselor rămîn valabile prețurile sta
bilite anterior.

%

• Materiale de construcții
• Prelucrarea lemnului

= 72
- 72

locuri
ft?

• Silvicultură și exploatări fo
restiere = 72 " !

CLASA A Xl-A ZI ;
• Materiale de construcții = 36 1

r/ !

• Mecanică = 54 r/

• Electrotehnică = 18
• Prelucrarea lemnului = 36 ’<

• Silvicultură și exploatări fo I

restiere = 36 « !

CLASA A Xl-A SERAL :
• Mecanică = 36 " !
• Electrotehnică = 36 77

Informații suplimentare la telefon 22231.

ÎNTREPRINDEREA DE PRODUCȚIE 
INDUSTRIALĂ PENTRU CONSTRUCȚII 

CĂI FERATE DEVA
ÎNCADREAZĂ DE URGENȚĂ :

• strungari, categoriile 2-6
• strungari pentru Carusel și D.R.T., catego

riile 2-6
• frezori, categoriile 2-6
• rectificatori, categoriile 2-6.
Se asigură pentru titular și familie permise 

C.F.R. și abonament C.F.R. sub 60 km, de la 
locul de muncă la domiciliul titularului. (3)

publicitate
• Vind convenabil Moskvici 

407. Hunedoara, strada Mure- 
2, aparta-

10, preț
Deva, tele-

I
w

I
6

I
I
I
I
«

I
«

I
*

I
w

I
V

I
I*
I
I*
I
I
I
I
w

I
I

COOPERATIVA DE PRODUCȚIE, 
ACHIZIȚII Șl DESFACEREA MĂRFURILOR 

BRĂNIȘCA

ÎNCADREAZĂ
• 1 lucrător gestionar
• 2 vînzători pentru magazinul univer

sal Brănișca.
Condițiile de încadrare, potrivit Legii 22/ 

1969 și Legii 57/1974.

VINZARI
• Vind apartament două ca

mere. Deva, Micro 15, bloc G, 
apartament 46, telefon 21547.

(1111)
• Vind apartament mobilat, 

două camere, etaj I, preț foar
te convenabil. Deva, telefon 
20655, orele 18—21. (1109)
• Vind apartament două ca

mere, liber. Deva, Dacia, bloc 
34, scara B, apartament 25. 
Informații Deva, strada Mi
nerva 4. (1103)

• Vind casă, anexe gospo
dărești (grădină). Brad, strada 
Lunca nr. 65, vizibilă dumini
că și miercuri, după ora 16.

(1099)
• Vind casă, anexe (grădi

nă). Brad, strada N. Bălcescu 
nr. 2. (1095)

e Vind Dacia 1100, stare bu
nă. Simeria, strada Gheorghe 
Doja 58. (1074)

• Vind Dacia 1100, stare per
fectă. Hunedoara, strada Pini
lor 8, bloc 37, apartament 56. 
Roșu Vasile. (1110)
• Vind Renault 10, stare per

fectă. Hunedoara, telefon 
12580. (1097)

șului nr. 5, bloc 
ment 18. (1098)

• Vind Renault
foarte convenabil.____ , ___
fon 23269, după orele 15. (1108)

• Vind Trabant 601 S. De
va, telefon......................
17. (1113)

SCHIMB
> Schimb 

camere, bucătărie, baie, gaze, 
central, Cîmpia Turzii, cu si
milar Deva. Informații Deva, 
telefon 15780, după orele 20.

(1106)

28280, după orele

DE LOCUINȚA
apartament două

DIVERSE
• C.A.P. Bîrsău încadrează 

prin concurs un apicultor. 
Concursul va avea loc în 28 

unității.
(1071)

iunie 1984, la sediul

nepoții
6 sap- 
dragei

COMEMORĂRI
• Fiicele, ginerii și 

anunță comemorarea a 
tămîni de la decesul 
lor Domanschi Vera.

Ceremonia va avea loc du
minică, 24 iunie, orele 12 la 
Deva, strada Lenin. (1101)

• Soția Gabriela anunță cu 
durere împlinirea a doi ani de 
la dispariția soțului Comaniță 
Constantin — procuror pensio
nar. Comemorarea astăzi, 2S 
iunie, la Brad. (1107)
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