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5220 kg porumb știuleți 

la hectar — producție medie
La Consfătuirea de lucru 

de la C.C. al P.C.R. pe 
probleme de agricultură, 
din 7—9 decembrie 1983, 
secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a cerut cadre
lor tehnice și tuturor lu
crătorilor din agricultură 
să acționeze cu hotărîre 
pentru a obține în acest 
an o producție de 29 mi-

kg porumb știuleți ' la 
hectar.

Intre factorii ce au in
fluențat obținerea acestor 
rezultate un loc de seamă 
l-a avut modul de ampla
sare a 
de ha 
di cată | 
plantă 
tura 
iar pe

culturii. Pe cele 20 
cu producție mai ri- 
porumbul a avut ca 
premergătoare cul- 

de cereale păioase, 
restul suprafeței

C.A.P.

de calitate, realizată
ORĂȘTIE

ritmic/ cu consumuri cit mai mici

indi- 
mod 
fizi- 
sub- 
rîn-

mentelor prevăzute în plan, 
astfel Incît să asigure ono
rarea în totalitate și la 
timp a contractelor înche
iate cu beneficiarii interni 
și externi.

Dialogul nostru cu ingi
nerul Simion Sim, șeful 
secției I furnale din C.S.

fost în reparație capita
lă. După finalizarea repa
rației, ne-am mobilizat toa
te forțele și am reușit să 
recuperăm pînă la sfîrșitul 
lunii decembrie o mare 
parte din acest minus, ur- 
mînd ca în prima decadă 
a lunii ianuarie să-l recu-

O cerință de prim-ordin 
pentru funcționarea în 
bune condițiuni a între
gii economii este reali
zarea ritmică, lună de lună, 
zi de zi, de către fiecare 
unitate economică a 
catarilor de plan, în 
deosebit a producției 
ce. Această sarcină, 
liniată în nenumărate
duri de secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, eviden
țiată în documentele de 
partid și de stat, are jus
tificate temeiuri economi
ce. Atîta timp cît în fie- 
oare întreprindere produc
ția fizică este realizată 
ritmic la toate sortimen
tele prevăzute în plan, a- 
provizionarea tehnico-ma- 
terială la nivelul economiei 
naționale, punerea în func
țiune a investițiilor la ter
menele prevăzute se reali
zează normal. De aceea, 
în toate unitățile indus
triale organizațiile de 
partid, consiliile oamenilor 
muncii, conducerile secții
lor și atelierelor, toți lu
crătorii trebuie să acțio
neze în permanență, cu res
ponsabilitate comunistă, 
muncitorească, să ia cele 
mai potrivite măsuri pen
tru realizarea exemplară, 
zi de zi, a tuturor sorti-

„Victoria" Călan, a stat 
sub semnul acestor impor
tante sarcini.

— Ne spuneați, tovarășe 
inginer Simion Sim, că în 
1983 furnaliștii de la sec
ția I au produs 191 700 tone 
de fontă și peste 50 000 
tone zgură granulată. Deși 
Ia producția marfă au fost 
depășite prevederile cu 8,3 
la sută. Ia fontă colectivul 
a rămas restanță cu cîteva 
mii de tone. Din ce 
ză ?

— In anul 1983 
ne-am străduit și am
șit în cea mai mare parte 
a anului să realizăm rit
mic sarcinile la producția 
de fontă. Restanța amin
tită se datorează neintrării 
în funcțiune la termen a 
furnalului nr. 2, care a

Ritm si calitate în realizarea 
INVESTIȚIILOR

din planul acestui an
Interviu cu inginerul 

șeful Șantierului nr.

— Mai intii, o preci
zare : șantierului îi revine 
sarcina de a echipa cu 
instalații sanitare, de în
călzire, electrice, de ven
tilație, majoritatea locuin
țelor, a obiectivelor socia
le și culturale ce se 
construiesc în județ. în 
ce măsură ; 
vă îndepliniți 
cină ? Cu ce 
încheiat anul

— Anul pe 
încheiat, 
pentru noi. 
părerea mea, colectivul 
șantierului a desfășurat o 
activitate bună, care se 
regăsește în numeroasele 
lucrări de investiții pre
date sau în curs de fina
lizare : partea de instalații 
la cele peste 1 800 de a- 
partamente, situate în lo
calitățile din Valea Mu
reșului și Valea Jiului, la 
moara de grîu Deva, fa
brica de pîine Lupeni, ma
gazinul general Petrila, 
extinderea incubatoarelor 
de la Leșnic, altele. Cînd 
am fost solicitați, ne-am 
mobilizat plenar forțele 
la obiectivele prioritare, 
acordînd un sprijin efi-

ce
în județ.
ați reușit să 

această sar- 
realizări ați 
1983 ?

care 
n-a fost 

Totuși,

l-am 
ușor 

după

VASILE PRODEA, 
6 instalații al T.C.H.

cient constructorilor. Rea
lizările obținute în anul 
trecut sînt următoarele : 
la producția de construc- 
ții-montaj avem o depășire 
a planului de peste 400 000 
lei, la producția netă de 
3,2 milioane lei, produc
tivitatea raportată la pro
ducția netă este mai mare 
cu 7 500 lei pe om al 
muncii, la beneficii un 
plus de 4,5 milioane lei.

— Ce factori v-au con
dus la aceste rezultate ?

— în primul rînd preo
cuparea instalatorilor noș
tri pentru 
timp și în 
punzătoare 
partizate, 
permanentă 
care decurge activitatea în 
șantiere, aprovizionarea la 
timp cu materialele ne
cesare, analizele efectuate 
la fața locului șl reorga
nizarea forțelor „din mers“, 
în funcție 
execuție 
urgența 
cia...

lioane tone cereale în 
acest scop indicînd să fie 
generalizată în toate uni
tățile experiența înainta
tă, să se facă o bună 
amplasare a culturilor, lu
crările din tehnologie să 
fie de înaltă calitate. Dis
punem realmente de con
diții ca și unitatea noastră 
— C.A.P. Orăștie — să-și 
aducă o contribuție spori
tă la înfăptuirea acestor 
obiective. Iată cîteva ar
gumente concrete în acest 
sens.

în anul trecut, produc
ția medie de porumb știu- 
leți ce am realizat-o a fost 
de 5 220 kg la hectar. Am 
avut însă și o suprafață 
de 20 de hectare de pe 
care am recoltat cîte 7 600

cultura a urmat tot după 
porumb. Ca lucrare de 
bază a solului, imediat 
după eliberarea terenului 
s-a făcut arătura la 26—28 
cm adîncime. în primăvară 
s-au făcut cite două dis- 
cuiri pentru pregătirea 
patului germinativ.

Pentru a ridica gradul 
de fertilitate al pămîntu- 
lui, o dată cu arătura de 
bază au fost încorporate 
în sol cîte 60 kg super- 
fosfat substanță activă la 
hectar. Fertilizarea 
completat cu aplicarea

I.M. Orăștie — secția scu- 
lărie. Frezorul Valentin Io- 
nașcă în fiecare lună de
pășește sarcinile de plan.

s-a
a

CONSTANTIN PETEC, 
inginer șef 

al C.A.P. Orăștie

(Continuare în pag. a 2-a)

cau-
C.F.R. Petro-

MIRCEA LEPĂDATU

(Continuare în pag. a 2-a)

noi 
reu- M Distincție» 

vitatea rodnică

I

I.M.M.R. Simeria. Echipa de reparat boghiuri, condusă de comunistul loan Spancioc, 
execută reparații de foarte bună calitate și la timp.

mai bune condiții, 
să permită depășirea 
din prima zi a anu- 
prevederilor de plan.

am pre- 
producția

perăm în totalitate.
— Aceasta presupune că 

ați luat măsurile necesare 
ca procesul de elaborare 
a fontei să se deruleze în 
cele 
care 
încă 
lui a

— Intr-adevăr, 
gătit temeinic 
anului 1984, luînd o serie 
de măsuri tehnico-organi- 
zatorice care să ne asi
gure realizarea în fiecare 
zi a fontei planificate în 
condițiile creșterii calită
ții acesteia și reducerii 
ponșumyrilor energetice, de 
gaz metan, cocs și abur 
tehnologic. Astfel, încă 
din această decadă furna
lul I va funcționa la ca-

Materiale recuperate. 
Colectivul de muncă de la 
Cooperativa de artă populară 
și meșteșuguri artistice „Ha- 
țegana" din Hațeg manifes
tă preocupare pentru strân
gerea și valorificarea mate
rialelor recuperabile. Dova
dă este depășirea cu trei to
ne a sarcinii anului 1983 la 
colectarea materialelor tex
tile recuperabile. Din aces
te materiale, cooperatorii au 
executat ț>rodtîse* în valoare 
de 325 000 lei. (Nicu Sbuchea, 
corespondent).

comisiile de Cruce Roșie din 
municipiul Hunedoara, ora
șele Brad. Simeria, Petrila. 
Lupeni, Vulcan și Hațeg, co
munele Baia de Criș, Vața. 
Bălța. Certej. precum și din 
C.S. Hunedoara. I.M. Paro- 
șeni. I.M. Barza, I.M. Lu
peni, l.M. Dîlja, I.M. Hune
doara, Țesătoria de mătase 
Deva. întreprinderea de tri
cotaje Hunedoara, I.M.M.R. 
Simeria, stația 
șani.

Pentru acti- 
desfășuratâ 

în anul trecut, Filialei A.F.R. 
Hunedoara i s-a acordat „In
signa de onoare" clasa aur, 
a Asociației filateliștilor din 
R.S.R.

M Primul ajutor. Tn anul 
trecut au fost Instruiți în a- 
cordarea primului ajutor pe
ste 176 500 oameni al muncii, 

remarcat comitetele și

a executa la 
condiții cores- 

luorările re- 
supravegherea 
a modului în

de stadiul de 
a lucrărilor și 

stabilită, hărni-

LIVIU BRAICA

(Continuare in pag. a 2-a)

— Stimate Pera Bulz, după 
cit de anevoios am reușit 
să vă intilnim, nu s-ar zice 
că sinteți o persoană puțin 
ocupată.

— E drept I Astăzi am 
avut o zi încărcată cu fel 
și fel de probleme. Toate 
legate de venirea echipei 
de redactori ai Televiziu
nii Române care vor reali
za filmări și înregistrări cu 
taraful nostru din Vața, 
care, de astăzi se reunește 
intr-o nouă formulă. Mai 
omogenă, mai numeroasă 
și chiar mai bună calita
tiv.

— Să înțelegem că după 
atîta muncă mai există șan
se disponibile și pentru un 
interviu ; e care o zi în
treagă am așteptat să-l 
primim ?

Cîntecul taragotului 
o zicere înțeleasă 

pretutindeni
— Cind este vorba despre 

taragotul meu și muzica 
pe care o interpretez tot
deauna imi face plăcere să 
discut. Mai cu seamă 
acum, in miez de noapte, 
cind mai ușor imi amintesc 
despre lăuta, fluierul, clari
netul - toate cîte au pre
mers taragotului. Chiar 
dacă nimeni din familia 
mea n-a fost atit de impă- 
timat de muzică, de cin-

/ui, 
Imi

fec, de interpretarea 
în afara tatălui meu. 
amintesc gestul dumnealui, 
cînd cu mai 
de ani 
tirg, în Brad, 
primiți pe cele vindute i-a 
dat pe un taragot. Primul 
meu taragot care atit de 
tare m-a bucurat îneît 
n-am putut adormi in noap
tea aceea pînă ce n-am 
cintat corect (după exigea-

mult de 20 
in urmă, la un 

toți banii

I 
!
w

I
*

I
I
w

I
I
*

în casa bună a 
experienței 
și tinereții

în secția sculărie din 
cadrul întreprinderii 
mecanice Orăștie lucrea
ză 140 de muncitori, 
maiștri și ingineri, 85 
dintre ei fiind membri 
ai organizației de partid. 
Un raport care ilus
trează, de la bun înce
put, puterea acestui 
harnic colectiv, de ne
numărate ori aflat în 
fruntea întrecerii socia
liste între secțiile în
treprinderii. Un alt ra
port nu lipsit de sem
nificație este acela al 
ponderii pe care o dețin 
tinerii în cadrul aces
tei secții, respectiv 75 
la sută din totalul e- 
fectivului. Cei mai mulți 
sînt absolvenți ai licee
lor de specialitate, al 
institutelor de învăță- 
mînt superior.

— Este foarte adevă
rat că în secția noastră 
lucrează oameni cu so
lide cunoștințe profe
sionale, ne spunea Ion 
Bărbulescu, secretarul 
comitetului de partid 
din secția sculărie. Dar 
tot atit de adevărat este 
și faptul că munca e- 
fectivă pe mașini cere 
ochi și miini sigure, 
ceea ce impune existen
ța unei experiențe, a 
unor ani lucrați în me
serie. Aici, asupra acu
mulării rapide de către 
toți oamenii muncii din 
secție a dexterității ce
rute de lucrările com
plexe pe care le execu
tăm insistăm și noi, 
membrii organizației de 
partid.

— Este o sarcină care 
revine expres unei or
ganizații de partid ?

— Chiar mai mult, con- 
MIRCEA DIACONII

[Continuare in pag. a 2-a)

ța mea de atunci) „Țarina 
de la Găina“, A fost gestul 
care m-a dăruit muzicii.

— Pera Bulz, de ce iubiți 
atit de mult taragotul?

- Este, in primul rînd, un 
instrument puternic. II con
sider vrednic să înveseleas
că, să înduioșeze, să în
demne la joc, să creeze - 
celor ce ascultă zicerea lui 
- stări din cele mai dife
rite, aidoma adevărului 
vieții. Și apoi, cum să 
nu-J Îndrăgesc cînd el 
mi-a adus atitea bucurii ?! 
Am cintat aici, la Basara- 
basa și în Vața, in județ și 
peste tot in țară. Am cin-

. CONSTANTA 
POPESCU-CORPADE

(Continuare in pag. a 3-a)



Plenara Comitetului județean 
Hunedoara al U.T.C.

Ieri a avut loc, Ia Deva, 
plenara Comitetului jude
țean al U.T.C., la care au 
participat membrii și mem
brii supleanți ai comite
tului, membrii comisiei 
județene de cenzori, secre
tarii comitetelor comunale 
U.T.C., secretari de comi
tete U.T.C. din mari uni
tăți industriale, aparatul 
Comitetului județean, invi
tați.

La lucrările plenarei au 
luat parte tovarășii Radu 
Bălan, prim-secretar al 
Comitetului județean de 
partid, și Florea Voinea, 
secretar al C.C. al U.T.C.

La primul punct al or
dinii de zi plenara a ana
lizat activitatea comitetului 
județean pentru aplicarea

Ritm și calitate în realizarea
INVESTIȚIILOR (Urmare din pag. 1)

Realizarea 
din planul 

(Urmare din pag. 1)

— Vă întrerup. Măsurile 
despre care vorbiți, preo
cuparea și. în tele din 
urmă, hărnicia instalatori
lor, cum se reflectă în 
productivitatea muncii ?

— Acest indicator de re
ferință în aprecierea mun
cii noastre viitoare a cres
cut în ’83, față de aceeași 
perioadă a lui 1982, cu 
peste 10 000 lei pe om al 
muncii. De fapt, sîntem 
într-o permanentă căuta
re de noi soluții și căi 
care să- ducă, la creșterea 
productivității muncii.

— Concret, ce s-a între
prins în această direcție ?

— Am organizat două 
ateliere — de preansamble 
și pentru tablouri elec
trice — care joacă un rol 
important în activitatea 
șantierului. Aici se reali
zează integral unele an- 
samble, care la punctele 
de lucru trebuie doar mon
tate, conducînd la crește
rea productivității mun
cii, la ușurarea efortului 
fizic al muncitorilor.

TRIRll EXPERIENȚEI ÎNAINTATE
5220 kg porumb ștîulefi 

ia hectar — producfie medie
(Urmare din pag. 1)

cîte 45 kg de azot pe rînd, 
îngrășăminte ce s-au încor
porat în sol o dată cu 
semănatul, realizînd astfel 
și dezideratul de economi
sire a combustibilului și 
de reducere a numărului 
de treceri cu tractorul pe 
teren.

La semănat, lucrare în
cheiată în decada a doua 
3 lunii aprilie, am folosit 
sămînță din hibridul dublu 
220. Concomitent cu se
mănatul s-a realizat și er- 
bieidarea pe rînd a cultu
rii. Ca urmare, cultura s-a 
menținut curată de buru
ieni, ca lucrări de întreți
nere aplicînd două prașile 
mecanice,- în agregat fo
losind și rarița. tn ceea 
ce privește densitatea, la 
semănat am asigurat peste 
70 000 plante la hectar, 
rămînînd la recoltare în 
jur de 50 000 plante la 
unitatea de suprafață.

Firește, ținînd seama de 
experiența dobîndită ne 

orientărilor și indicațiilor 
date de ■ tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, pri
vind întărirea spiritului 
revoluționar în întreaga 
activitate de educație a 
tineretului, consolidarea 
politico-organizatorică a 
organizațiilor U.T.C., îm
bunătățirea continuă a sti
lului și metodelor de 
muncă.

A fost analizată, de ase
menea, activitatea desfășu
rată de Comitetul jude
țean al U.T.C. în perioada 
ce a trecut de la plenara 
precedentă.

în cadrul celui de al 
treilea punct de pe or
dinea de zi au fost adop

obiectivelor 
acestui an

— Ce sarcini vă revin 
în acest an ?

— Forțele noastre sînt 
concentrate acum, cînd de 
noi depinde asigurarea con
dițiilor optime de lucru 
pentru constructori, la mon
tarea corpurilor de încăl
zire, la executarea altor 
lucrări prevăzute prin plan. 
Muncim în schimburi pre
lungite, cu toată dăruirea, 
pentru ca obiectivele să fie 
predate beneficiarilor. Vom 
demonstra și de această 
dată capacitatea și forța 
de mobilizare ale colectivu
lui nostru, abnegația sa în 
muncă. Planul valoric al 
anului 1984 este mai 
mare cu circa 15 la sută 
față de 1983. Lucrările au 
însă aproximativ aceeași 
structură : ponderea o
dețin locuințele și obiecti
vele social-culturale (60 la 
sută), iar diferența o 
constituie lucrările indus
triale și cele agrozootehni
ce. Vrem să ne îmbună
tățim munca sub toate 
aspectele, să obținem în 
continuare realizări tot 
mai frumoase.

preocupăm cu întreaga 
răspundere de soarta pro
ducției viitoare. Cultura 
porumbului pentru acest 
an este amplasată tot după 
păioase și porumb. Pe cele 
20 de hectare destinate 
culturii intensive, aplicăm 
îngrășăminte naturale, iar 
restul suprafeței o ferti
lizăm cu îngrășăminte com
plexe. Pe întreaga supra
față avem efectuate ogoa
re de toamnă. în perioada 
de iarnă folosim prilejul 
de a-i instrui temeinic pe 
cooperatori și mecaniza
tori cu tehnologiile ce le 
vom aplica la fiecare cul
tură, urmărim să se asi
gure o calitate corespun
zătoare a reparațiilor, re
viziilor și reglajelor la 
mașinile agricole ce le 
vom folosi în campaniile 
agricole din acest an. Ac
ționăm cu întreaga price
pere și energie pentru a 
valorifica eficient potenția
lul productiv al unității, 
pentru a obține produc
ții record în anul 1984. 

tate unele măsuri organi
zatorice. Tovarășul Ilie 
Lavu a fost eliberat din 
funcția de prim-secretar 
al Comitetului județean al 
U.T.C., în legătură cu pro
movarea sa în munca de 
partid. Tovarășul Mihai 
Guraliuc a fost eliberat 
din funcția de secretar al 
Comitetului județean al 
U.T.C.

Plenara a ales în func
ția de prim-secretar al Co
mitetului județean Hune
doara al Uniunii Tineretu
lui Comunist pe tovarășul 
Virgil Sicoie, iar pe tova
rășul Leorean Onesc ca 
secretar.

în încheierea lucrărilor 
plenarei a luat cuvîntul to
varășul Radu Bălan.

Fabrica de încălțăminte Hunedoara — linia de cusut 
III-A. ștefania Negraru lucrează la operația d,e cusut fețe 
unde execută lucrări de calitate și depășește sarcinile de 
plan lunare.

Inerție in concretizarea unor activități aducătoare de venituri
Industria mică este unui 

din sectoarele menite să 
asigure realizarea unor ac
tivități complementare ce
lor din industria mare și o 
gamă largă și diversifi
cată de servicii, dar și unul 
din mijloacele cele mai 
adecvate pentru realizarea 
programului de autofinan
țare a localităților.

Cum se acționează în 
această direcție în comu
na Romos î Iată o între
bare pe care am adresat-o 
acelor cadre oare au sar
cini concrete în acest do
meniu.

— Din punct de vedere 
al materiei prime — ne 
spunea Ion Cunțan, vice
președintele biroului exe
cutiv al consiliului popu
lar comunal, noi. sîntem 
vitregiți. Nu avem pădure 
comunală. Din acest motiv 
nu și-a extins activitatea 
nici secția de cozi pentru 
unelte de pe lîngă C.A.P. 
Romoșel. Am asigurat 
spațiu pentru o secție de 
tîmplărie. Dar n-am fost 
sprijiniți s-o deschidem, 
în anul trecut, conform 
planului, am avut de rea
lizat aici, în Romos, 200 000 
de cărămizi, urmînd ca în 
1985 să ajungem la un 
milion. N-am realizat ni
mic pentru că nu avem 
forță de muncă locală în 
al doilea rînd este nevoie 
de construirea unui șopron 
acoperit care necesită in
vestiții.

Cooperativa de producție, 
achiziții și desfacerea măr
furilor a avut sarcina lăr

(Urmare din pag. 1)

sider că este de datoria 
fiecărui comunist să nu 
rămînă indiferent față 
de cit și cum se lucrea
ză, față de calitatea pro
ducției realizate, de o- 
norarea renumelui obți
nut. Și, comuniștii din 
organizația de bază „scu- 
lărie“ — ca să dau un 
singur exemplu — demon
strează din plin această 
înaltă răspundere față de 
muncă. Traian Mihuț, 
lăcătuș specialist, comu
nist de nădejde este un 
muncitor sub îndruma
rea căruia au crescut și 
învățat meserie mulți 
dintre muncitorii buni de 
astăzi, cum sînt Ion Col- 
țea, membru de partid și 
el. Ion Radu, secretarul 
comitetului U.T.C., Gheor- 
ghe Mihuț, nepotul său, 
iar acum Nicblae-Emi- 
lian Mihuț, fiul „profe
sorului de oameni11 cum 
i se spune, proaspăt ab
solvent al liceului. Tra
diția este urmată și con- 

girii gamei prestațiilor de 
servicii prin înființarea — 
pe lîngă secțiile ce func
ționează în prezent a unor 
servicii de reparații încăl
țăminte, zidărie și zugră
veli. Ce ne spune Ion 
Munteanu, președintele 
C.P.A.D.M. ?

— Nu, n-am înființat 
nici una din aceste secții, 
dar, cu sprijinul consiliu
lui popular, vom înființa 
secția de zugravi.

INDUSiRIA MICĂ - INDUSTRIA MARILOR 
______ POSIBILITĂȚI ___________

în domeniul autoaprovi- 
zionării, cooperativa de 
producție, achiziții și des
facerea mărfurilor are 
sarcina să asigure, din 
crescătoria de scrofițe, 
purcei, pentru contractan- 
ții de animale. Dar cu doar 
io purcei în 1983, este de
parte de a acoperi cerin
țele. Nici C.A.P. Pișchinți 
n-a întreprins nimic pri
vind materializarea sarci
nii de a crea o gospodărie 
anexă cu cinci scrofițe și 
500 pui. „Nu am reușit să 
amenajăm niște boxe, dar 
ne vom interesa să le fa
cem în acest an“ — pro
mite Aurica Baba, pre
ședinta C.A.P.

Din discuția cu Ana 
Cătănici, contabila C.A.P. 
Romoșel, reținem că’ în 
1983 secția de cozi-unelte 
n-a funcționat deloc, pen
tru că „nu ne-a asigurat 
nimeni material. Am ob
ținut o cultură frumoasă

In casa bună 
a experienței 

și tinereții 
firmată în familia Mihuț, 
liceanul de ieri fiind în 
multe rînduri pe podiu
mul de premiere la olim
piadele școlare pe mese
rii. Are o vorbă Traian 
Mihuț : „Treaba cu me
seria care se fură nu se 
mai potrivește astăzi. 
Omului trebuie să știi să 
ai răbdare să-i explici, 
să-i arăți o dată, de zece 
ori, pînă cînd te convingi 
că face lucrul așa cum 
scrie la carte !“.

Tot așa este comunistul 
Dumitru Buliga, unul 
dintre cei mai vechi strun
gari din secție, omul 
care aici s-a calificat în 
meserie, a făcut liceul și 
școala de maiștri la seral, 
iar acum conduce o echi

Fontă de calitate
pacitate maximă, prin fi
nalizarea reparației capi
tale la ultimul cauper. 
Acest lucru ne permite să 
ridicăm temperatura la 
aerul cald insuflat în fur
nal pînă la 1050 grade 
Celsius, fapt ce conduce ia 
o mai bună desfășurare a 
procesului tehnologic și la 
reducerea consumului de 
cocs cu 6 kg pe tona de 
fontă. Ciuruirea aglomera
tului în silozul de zi al 
furnalelor, procedeu pe 
care-1 aplicăm de la finele 
lunii decembrie, conduce, 
de asemenea, la economisi
rea a 3,5 kg cocs pe tona 
de fontă. Avem completa
te efectivele de muncitori 
calificați și cadre tehnico- 
inginerești la nivelul pre
vederilor. Furnalele func
ționează bine. Am obținut 
ia ele indici de utilizare 
foarte buni (de 1,2), care 
se asigură prin conducerea 
cît mai corectă a proce
sului tehnologic, folosirea 
celoi' mai viabile variante 

de sorg pentru mături, dar 
am livrat-o la Tg. Mureș 
pentru că n-am avut me
seriași1.

C.A.P. Vaidei a avut de 
realizat din activități pro
prii de confecționat mături 
de nuiele și din cultivarea 
ciupercilor un plan de 
300 000 lei. Nu a produs 
însă nimic spre valori
ficare (! ?).

Despre ce s-a realizat 
la C.A.P. Romos în dome

niul industriei mici și 
prestărilor de servicii, ne 
vorbește președintele uni
tății, ing. Mircea Pătrînjan:

— La prestări servicii, 
concretizate în debitat buș
teni și transport cu camio
nul, am depășit planul cu 
cinci și, respectiv, două 
mii lei. Pentru construcția 
unei magazii de îngrășă
minte chimice și a unor 
adăposturi pentru porci, 
ne-am confecționat cărămi
dă cu forțe proprii. Dar 
nu avem asigurată desface
rea pentru a produce în 
cantități mai mari. Am 
extins cu fonduri proprii 
pescăria de la 5 la 10 
hectare. Totodată, mo- 
dernizînd moara de furaje, 
am reușit să extindem acest 
serviciu și pentru cetățeni, 
ceea ce ne aduce un oare
care venit. Din crescăto
ria proprie de scroafe am 
asigurat 80 de purcei pen
tru contractanțîi de ani

pă de 9 tineri care, mai 
mult ca sigur, își vor ur
ma meșterul în pricepere 
și hărnicie.

Un alt exemplu îl ofe
ră loan Mariș și Viorel 
Tămășan. La cei 27 și, 
respectiv, 33 de ani, ei 
cumulează atît experien
ța cît și elanul specific 
tinerilor. Amîndoi sînt 
de meserie ascuțitori, ocu- 
pîndu-se îndeaproape de 
ridicarea pregătirii pro
fesionale și politice a 
noilor încadrați. loan Ma
riș este și secretar al 
organizației U.T.C. scu- 
lărie I. El a urmat la 
seral, la Cugir, Institutul 
de subingineri. Nu-i ușor 
să fii bun muncitor, să 
faci zilnic naveta și să 
înveți în același timp. 
Dar așa sînt ei, și nu 
doar cei pe care l-am 
amintit aici. Că lucrurile 
se prezintă așa, o susțin 
rezultatele în muncă, mo
dul de comportare în 
viață al comuniștilor de 
la sculărie și din toată 
„Mecanica11.
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de încărcare în funcție 
de minereul primit, respec
tarea strictă a graficului 
de descărcări, toate acestea 
conducînd în final la pro
ducții sporite de fontă.

într-un cuvînt avem 
certe perspective și condiții 
să ne realizăm ritmic pla
nul fizic. Dovadă este și 
faptul că încă din prima 
zi a acestui an ne-am 
îndeplinit și chiar depășit 
sarcinile la fontă, avînd 
deja un plus de 28 tone, 
îmbucurător este că am 
reușit să producem fontă 
de calitate cu un conținut 
de mangan de peste 1 la 
sută.

— Sîntem la început de 
an. Care este angajamen
tul furnaliștilor de la sec
ția I a C.S. „Victoria" 
Călan pentru anul 1984 ?

— Să realizăm ritmic 
sarcinile fizice la fontă 
și la celelalte sortimente 
în condițiile creșterii cali
tății acesteia și reducerii 
consumurilor specifice. 
Este un angajament pe 
care-1 vom respecta.
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male, urmînd ca în acest 
an, prin extinderea capa
cității, să livrăm 200, aco
perind aproximativ jumă
tate din necesarul pentru 
planul contractelor la ni- 
vexul comunei.

Sarcini mobilizatoare au 
avut deci unitățile comu
nei în domeniul înființă
rii unor activități specifi
ce satuiui. Cele mai muite 
au rămas însă în stadiul 
de prevederi. Toți cei 
cu care am purtat discuții 
știu exact cît au avut de 
realizat din industria mică 
și prestări de servicii. Une
le nerealizări sînt puse pe 
seama asimilării forței de 
muncă locale de către uni
tățile economice, din Cugir 
și Orăștie, altele pe seama 
lipsei materiilor prime în 
teritoriu, cei mai mulți 
promit însă că vor încerca.

Consiliul popular comu
nal trebuie să-și intensifi
ce preocupările pentru 
conducerea și îndrumarea 
tuturor unităților care au 
sarcini in domeniul dez
voltării unor activități adu
cătoare de venituri, să in
tervină prompt pentru în
lăturarea inerției și reali
zarea obiectivelor propuse, 
inclusiv în domeniul diver
sificării prestărilor de ser
vicii. Experiența unor lo
calități dovedește că in
dustria mică contribuie la 
accelerarea dezvoltării eco
nomice a așezării, la ridi
carea calității muncii și 
vieții oamenilor ei.
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Făclia unirii și neatârnării—nestânsă 
de-a lungul veacurilor

Lupta pentru conservarea 
ființei naționale, pentru uni
tate, independență ți neatâr
nare a constituit o coordo
nată majoră a istoriei me
dievale românești.

Deși împrejurări istorice 
concrete au făcut ca po
porul român să se dezvolte 
în cursul evului mediu in 
trei state feudale separate 
— Transilvania, Țara Româ
nească ți Moldova — între 
ele existau permanente le
gaturi economice care, peste 
granițele politice, au for
mat un puternic element de
unitate.

Traficul intens de mărfuri 
desfășurat în ambele sen
suri între țările române a 
adus o contribuție impor
tantă la adîncirea și la in
tensificarea relațiilor dintre 
locuitorii acestor provincii.

Un alt element care a 
contribuit la consolidarea
legăturilor 
române în

dintre țările 
evul mediu l-a

constituit procesul de trans
humantă, pe care-l găsim 
frecvent în această perioadă. 
Avînd rădăcini adine înfip
te în pămîntul străvechii 
Dacii, păstorii români s-au 
afirmat ca păstrători ai unui 
tezaur de limbă și de tra
diții în care se reflectă 
istoria unitară a poporului 
nostru. Ei s-au dovedit a fi
factori activi de unitate 
etnică, social-culturală și 
economică, dezvoltînd în 
sînul poporului conștiința ne
cesității pentru libertate so
cială și națională, pentru 
înfăptuirea unirii tuturor 
românilor.

Neîntreruptele și variatele 
legături de natură economi
că existente între cele trei 
țări române au fost con
solidate și lărgite de rapor
turile politice foarte strînse

stabilite și dezvoltate pe 
fundalul unor permanențe 
istorice, al continuității te
ritoriale și de civilizație a 
poporului român. Relațiile 
politice au fost intensificate 
și activizate mai ales în 
condițiile existenței unor 
primejdii externe aproape 
permanente, care amenințau 
în egală măsură întreg 
teritoriul locuit de români.

Apărarea împotriva cotro
pitorilor străini a făcut ca 
în conștiința multor condu
cători politici ai vremii să 
se cristalizeze de timpuriu 
ideea că țările române nu

Politica aceasta va consti
tui un temei esențial al 
dezvoltării poporului nostru 
în evul mediu, fiind reluată 
și dezvoltată pe o treaptă 
superioară și de alți mari 
apărători ai independenței 
românilor. Conștient de pe
ricolul pe care îl prezintă 
pentru țările române Impe
riul otoman, lancu de Hu
nedoara a încercat să în
chege sub suzeranitatea sa 
un sistem politic care să 
cuprindă întregul teritoriu 
românesc. Prin formarea a- 
cestui bloc politic militar al 
țărilor române lancu de

125 DE ANI DE LA UNIREA PRINCIPATELOR 
ROMÂNE

se pot apăra cu eficacitate 
decît împreună. Nu o dată 
apropierea între Moldova, 
Țara Românească și Transil
vania în fața pericolului 
extern comun s-a înfăptuit 
fie sub forma alianțelor, fie 
sub cea a vasoiității.

Principiul vasalității. spe
cific evului mediu, a dus 
chiar la unificarea unor 
teritorii, făcindu-se astfel o 
unitate politică, întemeiată 
pe identitatea intereselor de 
apărare împotriva dușmani
lor comuni. O astfel de 
unire a avut loc începind 
cu domnia lui Mircea cel 
Bâtrin in Țora Românească 
și Alexandru cel Bun în 
Moldova. Cu acest prilej 
domnii români ou încercat 
să se apropie de voievoda
tul Transilvaniei- cuprins în 
regatul Ungariei. Deși de 
scurtă durată, această apro
piere a celor trei țări ro
mâne a constituit o unire 
de forțe pentru păstrarea 
independenței lor.

Hunedoara a reușit să ob
țină succese răsunătoare 
împotriva Imperiului otoman.

Dacă în timpul lui lancu 
de Hunedoara Transilvania 
constituise centru spre care 
gravitau cele două țări ro
mâne în lupta lor comună 
împotriva turcilor, de acum 
înainte, pentru aproape ju
mătate de veac, Moldova lui 
Ștefan cel Mare va fi aceea 
care va ține piept cu băr
băție tuturor năvălirilor și va 
căuta să atragă în această 
luptă otit Țara Românească, 
cît și Transilvania.

Prin lupta comună dusă 
de românii din cele trei țări 
împotriva invaziei străine nu 
numai că s-a putut păstra 
forma instituțională a sta
tului, eviți ndu-se transfor
marea pomintului românesc 
în pașolîc, dar conștiința 
unității de origine și de 
limbă, care a existat dintot- 
deauna la poporul român, 
se consolidează mai mult.

In secolul al XVI-lea este 
tot mai vie existența unei

conștiințe populare relativ 
puternice despre unitatea de 
neam a tuturor românilor. 
Cel care a constituit fe
derația celor trei țări 
române și a dat semnalul 
începerii acțiunilor împotri
va dușmanului comun — 
Imperiul otoman — a fost 
Mihai Viteazul. Tot el a fost 
acela care a preluat și con
ducerea luptei pentru unifi
carea țărilor române.

înfăptuind cea dinții uni- 
re politică a țărilor române, 
Mihai Viteazul aducea, în 
anul 1600, sub autoritatea 
sa întregul teritoriu al vechii 
Dacii. Acțiunile realizate 
de el reprezentau gîn- 
diri și practici care vizau 
înfăptuirea și întărirea uni
tății politice a țărilor româ
ne. Referindu-se ia acest 
moment din istoria poporului 
român tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU sublinia că 
unirea vremelnică a Mun
teniei, Moldovei și Transil
vaniei, intr-un stat feudal 
centralizat, sub conducerea 
marelui voievod „s-a înscris 
pentru totdeauna, cu litere 
de aur, in hronicul țării, 
acest act devenind un sim
bol strălucit, insuflețitor pen
tru toate generațiile care au 
aspirat spre constituirea sta
tului unic național".

Acțiunea de unificare a 
țărilor române, inițiată și 
condusă de Mihai Viteazul, 
s-a răsfrînt ca un ecou pre
lung în secolele urmă
toare, cînd o serie de 
planuri sau chiar încercări 
de a păși pe drumul croit 
de marele domn vor apare 
adesea în politica diferitelor 
personalități ale istoriei po
porului nostru.

Prof. MIRCEA DAN LAZĂR 
Muzeul județean Deva
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DIN CAUZA 
NEGLIJENȚEI

Incercînd să dezghețe 
zervorul cu apă de 
grajdul brigăzii din Căinel
a C.A.P. Șoimuș, paznicul 
de noapte Ardn Berar, 
care a lucrat cu foc 
chis fără a lua cele 
elementare măsuri de 
cauție, a incendiat 
postul (I). Animalele au fost 
evacuate, dar paguba pro
dusă este evaluată la 
28 000 lei, trebuind să fie 
recuperată de la vinovat. 
O serie de încălcări ale 
normelor de p.s.i. s-au 
constatat ți la C.A.P. Bur- 
juc ți Gurasada, precum ți 
la ferma nr. 5 a I.A.S. 
Mintia, unde se impune 
să fie luate măsuri hotă- 
rite pentru înlăturarea nea
junsurilor semnalate 
prilejul controalelor 
s-au efectuat.
CINE POLUEAZĂ CU FUM ?

In perimetrul din spatele 
cinematografului 
ți Grădiniței de 
ca ți alături 
generală nr. 2 
cipiul Deva simt

des
ma/ 
pre- 
add-

cu 
ce

„Patria"
copii nr. 7 

de Școala 
din muni- 
amplasate

Cin tecul taragotului- 
o rice re înțeleasă

pretutindeni
(Urmare din pag. 1)

tat pe multe scene ale 
lumii ți am văzut clar 
bucuria opărind în ochii 
și sufletele celor ce mă 
ascultau - de la primele 
sunete ale taragotului.

- Ne vorbeați despre 
locurile pe unde, împreună 
cu taragotul, ați colindat 
bucurind oamenii. Am în
țeles că asemenea ocazii 
nu au fost puține...

— Și nici rare. Iar des
pre succes, ce să zic ? A 
fost pe măsura artei noas
tre folclorice. In finala pri
mei ediții a Festivalului 
național „Cintarea Româ
niei" mi s-a făcut onoa
rea ca la spectacolul sus
ținut in marea sală-a Pa
latului, să dirijez toate for
mațiile instrumentale fina
liste. Intrarea in spectacol 
a dat-o taragotul meu cu 
„Țarina de ia Abrud". Se 
înțelege cit de înaltă a 
fost bucuria spectatorilor, 
cît de impresionantă atmo
sfera sălii.

— Să revenim la înregis
trările pe care le-ați făcut.

— Am pregătit pentru 
noul film coior un pro
gram deosebit față de cele 
anterioare. Cu - multe nou
tăți și destule surprize. Cu 
melodii culese din zona 
noastră de baștină șl învă
țate de la buni meșteri 
cintăreți. „Ardeleana de 
la Vața“ este o piesă 
populară cu un conținut 
absolut autentic, iar bine
cunoscuta „Țarină de la 
Abrud" va fi - in noua 
înregistrare - o melodie 
cu 12 părți muzicale, atîtea 
cît cuprindea interpreta
rea originală. Mai mult

nu vă spun I Cititorii zia
rului — telespectatori ai 
viitoarei emisiuni folclori
ce pe care o realizăm — 
vor avea posibilitatea să 
fie din nou bucuroși că 
l-au văzut și ascultat pe 
Pera Bulz, pe el și taratul 
din Vața de Jos care tre
buie să incinte, să bucure, 
să mulțumească pe iubitorii 
folclorului.

★
Puțin după sfirșitul aces

tor vorbe, in zorii unei di
mineți de decembrie, spre 
casa lui Pera Bulz — in 
satul Basarabasa - se în
dreptau membrii tarafului 
de muzică populară. Nici 
gerul mușcător al iernii, 
nici oboseala după șutul 
de-abia încheiat, nici ro- 
boteaia pe care fiecare 
om și-o plănuise in gos
podăria sa - nimic nu-i 
făcuse să întirzie la întil- 
mrea anunțată de cu sea
ră. Taraful iți începe re
petiția. Un spectacol în 
care doar spectatorii lip
sesc. Interpretarea e de 
bună calitate. Gurile la
come ale microfoanelor în
ghit ritmul muzicii. Banda 
magnetică reține totul : 
tinguiala doinelor, iureșul 
țarinelor. Încălzite, taragoa- 
tele respiră aproape ome
nește, Aburi fierbinți răz
bat prin pîlniile lor. Rit
mul însuflețit al muzicii 
topește poleiala de argint 
cernută de lumina iernii, 
înmoaie gerul mușcător al 
dimineții. In. prăvălirea lor 
năpraznică, ori în curgerea 
unduioasă către sat și că
tre oameni, melodiile ves
tesc că taraful din l/ața 
e gata să pornească pe un 
nou drum al afirmării.

cîteva conteinere pentru î 
gunor unde 'locatarii blocu-J 
rilor din respective zonă ț 
depozitează resturile mana- î 
jere. J

„Firesc ar fi ca, odată J 
umplute, conteinerele să 4 
fie deșertate la locurile ■ 
special amenajate și nici
decum să
— ne 
noastră S. L„ 
blocul B, 1 
una din 
poluare.

Aerul neplăcut la miros, 
greu de respirat pentru 
copiii ți locatarii din preaj
ma conteinerelor fumegîn- 
de, trebuie să-i determine 
pe cei care practică me
toda... poluării cu fum 
a orațului să găsească 
alte soluții.

DE LA SOBA 
SUPRAÎNCĂLZITĂ

Liviu Radu din Băița s-a 
convins de pagubele ce pot 
fi produse din cauza lăsă
rii nesupravegheate a 
sobei supraîncălzite. Casa 
i-o fost incendiată ți i s-au 
distrus o serie de bunuri 
din gospodăria personală, 
lată un caz care îndeam
nă la reflecții, dar ți la 
măsuri chibzuite pentru a 
respecta cu strictețe nor
mele de p.s.i.

li se dea foc" 
spune cititoarea 

' , locatară in 
bloc vecin cu 
„sursele" de

<
!f

I

Azi, la Sala sporturilor 
din Deva

CUPA UNIRII
Sub genericul „Cupa Unirii", Ia Sala sporturilor 

din Deva se va desfășura azi, cu începere de la orele 
15, un interesant cuplaj fotbalistic. Punctul de a- 
tracție al reuniunii îl constituie, desigur, prezența 
internaționalilor hunedoreni — mai vechi și mai noi 
— Rednic, Klein, Gabor, Andone, Petcu, Văetuș și 
Mateuț —, care vor juca în compania echipei Mu
reșul Explorări Deva.

Va avea loc și un meci de copii, între două selec
ționate școlare, precum și un meci al veteranilor fot
balului devean. O după-amiază fotbalistică atrac
tivă, cu fotbal de... vacanță, deci fără povara mizei.

Vedere de pe una din străzile comunei Boșorod.

z

Educaț a sanitară in col ictîvități - sarcină 
permanenta a organizațiilor de Cruce Roșie

Comitetul județean, co
mitetele și comisiile de 
Cruce Roșie au organizat 
în întreprinderi, instituții, 
școli, cartiere nu număr 
important de manifestări 
educativ-sanitare sub for
mă de colocvii, conferințe, 
dezbateri, concursuri pe 
teme ca : factorii de risc 
în bolile cardiovasculare, 
combaterea abuzului de 
alcool, tutun și medica
mente, tineretul și viața 
de familie, importanța creș
terii indicilor demografici 
pentru’ asigurarea tinereții 
și vigorii noastre. Crucea 
Roșie și pacea etc. O a- 
tenție deosebită a fost a- 
cordată acțiunilor cu ca
racter educativ menite să 
contribuie la realizarea 
creșterii natalității.

Pornind de la necesita
tea diversificării formelor 
și metodelor de propagan
dă, Comitetul județean de

Cruce Roșie a organizat 
în municipii, orașe și co
mune mese rotunde, con
cursuri, expoziții și gale 
de filme pe teme cum 
sînt : „Abuzul de alcool 
și sănătatea", „Mama în
treabă, medicul răspunde, 
copilul cîștigă", „Avortul și 
sănătatea femeii", „Adoles
cența — prag între vîrste", 
„Tînăra familie și rolul ei 
în creșterea și educarea 
copiilor", „Alimentația ra
țională la diferite vîrste", 
„La ce concluzii ați ajuns" 
ș.a. Peliculele filmelor de 
prim-ajutor și cele de pre
venire a unor boli au fost 
rulate la un număr însem
nat de comisii de Cruce 
Roșie și unități școlare. 
Menționăm activitatea bună 
a cineclubului I.M. Barza 
care a participat în anul 
trecut cu filmul „Oame
nii" la festivalul republi

can de filme educativ- 
sanitare.

în sprijinul educației 
sanitare a maselor au fost 
difuzate un mare număr 
de broșuri și pliante. Cu 
sprijinul Direcției sanitare 
s-au elaborat și difuzat 
în județ șase titluri de 
broșuri și un număr im
portant de afișe. Igieniza
rea și salubrizarea lbca- 
lităților, bolile digestive 
acute, combaterea hepati
tei epidemice, a bolilor 
venerice ș.a. reclamă însă 
măsuri mai energice pe 
linia educației sanitare. 
De asemenea, o activitate 
educativă mai intensă se 
cere desfășurată în scopul 
dezvoltării sentimentului 
matern și dorinței familiei 
de a avea mai mulți copii, 
cît și întărirea răspunde
rii acestora pentru crește
rea și educarea lor.

Festivalul 
filmului la sate
• Orăștioara de Sus. 

„Chipul' omului nou oglin
dit în filmul românesc" a 
fost tema interviului cine
matografic realizat cu con
cursul tovarășului Viorel 
Bodea, directorul căminu
lui cultural din comună 
și al profesorului Aurel 
Florean, pe marginea fil
mului „Singur printre prie
teni".

• Lunca Cernii de Jos. 
Medalionul cinematografic 
„i. L. Caragiale ”, organizat 
în centrui de comună și 
in satul Meria, a oferit 
participanțuor momente re
velatoare din activitate! 
clasicilor literaturii româ
ne. Profesorii Dumitru 
Popa, Gh. Verman, Voicu 
Prejban și directorul că
minului cultural, Andrei 
Școrobete, au avut o rea
lă contribuție la reușita 
medalionului.

• Vețel. „File din marea 
epopee națională a luptei 
pentru eli berare națională 
și socială" a fost generi
cul simpozionului organi
zat pe marginea filmului 
„Militanți pentru Unire", 
cu concursul cadrelor di
dactice și al conducerii 
școlii din localitate.

• Teliuc. Un alt meda
lion cinematografic — de
dicat de astă dată unui 
îndrăgit actor — Jean 
Constantin — s-a desfă
șurat la Teliuc, bine ilus
trat cu secvențe din filmul 
românesc „Omul .care ne 
trebuie". Au coiaborat pro
fesorii Al. Mihuleț, Dorina 
Teodorescu și Silviu Vi- 
șan.

• Certeju de Jos. Pe 
marginea comediei muzica
le „Stele de iarnă", la 
Certej a avut loc simpo
zionul „Discipline sporti
ve", organizat cu aportul 
prof. Olivia Vințan și Ele
na Farcaș.
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Plenara C.C. al P.C. Bulgar
SOFIA 4 (Agerpreș). — 

Agenția BTA informează _ 
că la Sofia s-au desfășurat 
lucrările Plenarei C.C. al 
P.C. Bulgar, în „cadrul că
reia a fost dezbătut rapor
tul tovarășului Todor Jiv- 
koV, secretar general al 
C.C. al P.C.B., președintele 
Consiliului de Stat al R.P. 
Bulgaria, ..Cu privire lâ 
unele probleme urgente 
ale aplicării mecanismului 
economic și perfecționării 
conducerii". Plenara a so
luționat, de asemenea, pro
bleme organizatorice și de 
cadre.

Plenara l-a ales pe Ior
dan Iotov și Ciudomir A- 
leksandrov membri ai Bi
roului Politic, pe Grigor 
Stoicikov, Gheorghi Ata
nasov, Staniș Bonev și Di- 
mitâr Stoianov membri su- 
pleanți ai Biroului Politic 
al C.C. al P.C.B., iar pe

Din țările socialiste
MOSCOVA 4 (Agerpreș).

— Una din ramurile cu 
cei mai ridicat ritm de 
creștere în U.RS.S. este 
industria chimică. în ulti
mii 10 ani, volumul pro
ducției a crescut în acest 
sector de peste două ori. 
în ce privește structura 
producției chimice, aceasta 
a cunoscut o diversificare 
continuă. în perioada 
>976—1980, au fost realiza
te 350 de noi tipuri de 
produse și materiale și au 
fost puse în aplicare 200 
de procese tehnologice noi.

★
VARȘOVIA 4 (Agerpreș).

— într-un reportaj de la 
Uzina de autoturisme din 
Varșovia, ziarul „Trybuna 
Luda" arată că întreprin
derea a îndeplinit cu suc
ces prevederile planului pe 
anul 1983. în total, pe por
țile uzinei au ieșit 85100 
de autoturisme. Planul pe 
anul în curs prevede creș
terea producției la 95 000 
de automobile.

Declarație privind relațiile 
chino-americane

BEIJING 4 (Agerpreș). — 
în cadrul unei întîlnlri cu 
un grup de ziariști ameri
cani și canadieni, premie
rul Consiliului de Stat al 
B.P. Chineze, Zhao Ziyang, 
a arătat că, relațiile chino- 
americane vor cunoaște o 
dezvoltare constantă și 
susținută dacă lideriî ame

Emil Hristov — secretar 
al C.C. al PG.B.

Plenara a eliberat - pe 
Ciudomir Aleksandrov din 
funcția de secretar al C.C., 
în legătură cu trecerea sa 
în alt’ă muncă de răspun
dere șl a satisfăcut cererea 
exprimată de Țola Dra- 
goiceva de a fi eliberată 
din funcția de membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B., în legătură cu vîr- 
sta ei înaintată.

★
De asemenea, s-au des

fășurat lucrările sesiunii 
Adunării Populare a R. P. 
Bulgaria. Deputății au a- 
probat o hotărîre privind 
modificări în structura și 
în componența Consiliului 
de Miniștri și a organelor 
sale, precum și schimbări 
în componența Consiliului 
de Stat.

BUDAPESTA 4 (Ager- 
pres). — în anul 1984, va
loarea materiilor prime re
cuperate care vor intra 
în producție în R.P. Unga
ră va ajunge la 9,6 mi
liarde forinți, fiind cu 50 
la sută mai mare decît în 
anul 1981, relatează agen
ția MTI.

Pînă la sfîrșitul anului 
trecut, au intrat în func
țiune 80 de unități de pre
lucrare a deșeurilor și ma
teriilor prime reziduale. 
Construcția unor aseme
nea întreprinderi va con
tinua și în anul 1984.

★
BEIJING 4 (Agerpreș). — 

R.P. Chineză a produs, în 
1983, 692 milioane tone de 
cărbune și 348 miliarde ki- 
lowați-oră energie electri
că, ceea ce reprezintă, în 
aceste două sectoare, ni
velul cel mai înalt de pro
ducție atins vreodată în 
țară — relatează agenția 
China Nouă. Totodată, a- 
nul trecut, au fost extrase 
105,97 milioane tone de 
țiței.

ricani se vor abține de la 
acțiuni sau afirmații ce 
contravin principiilor con
ținute în cele trei comu
nicate semnate de China 
și S.U.A. sau care ar fi de 
natură să obstrucționeze 
reunificarea pașnică a Chi
nei — transmite agenția 
China Nouă.

TOKIO. - La Tokio a 
avut loc un miting al par
tizanilor păcii, convocat de 
Consiliul pentru interzice
rea armelor nucleare și 
Comitetul japonez al păcii. 
După cum relatează ziarul 
„Akahata", participanții la 
miting au adresat opiniei 
publice japoneze chemarea 
de a-și intensifica lupta 
pentru înlăturarea perico
lului de război, pentru in
terzicerea deplină a arme
lor nucleare.

Ș LAGOS. - Noile au
torități militare nigeriene 
au anunțat anularea res
tricțiilor de circulație pe 
timpul nopții, instituite in 
urma loviturii de stat de 
săptămina trecută și redes
chiderea aeroporturilor ță
rii. Intr-o declarație difu
zată de postul de radio 
Lagos și reluată de agen
țiile Reuter și France Presse, 
se menționează că frontie
rele te'estre și maritime ale 
N'geSeî rămîn închise.

■ BERLIN. - In ultime
le 24 de ore, asupra teri
toriului R.D.G., moi ales a- 
supra zonelor sale nordice, 
s-a abătut un puternic ura
gan. Pe litoralul Mării Bal
tice. viteza viatului o de-

Pentru soluționarea pașnică și 
durabilă a problemei Namibiei

NAȚIUNILE UNITE 4 
(Agerpreș). — Președinte
le Republicii Angola, E- 
duardo dos Santos, a adre
sat președintelui Consiliu
lui de Securitate al O.N.U. 
o scrisoare prin c>re face 
cunoscut că, pentru a con
tribui la o soluționare ra
pidă, pașnică și durabilă 
a problemei Namibiei, gu
vernul angolez nu se va 
opune instituirii unei dez
angajări militare de 30 de 
zile cu Republica Sud- 
Africană, după 31 ianua
rie, informează agențiile 
internaționale de presă.

Discurs la Clubul național 
al presei americane

WASHINGTON 4 (Ager- 
pres). — într-un discurs 
pronunțat la Clubul națio
nal al presei americane de 
la Washington, Walter 
Mondale, fost vicepreședin
te al S.U.A., candidat la 
obținerea învestiturii Parti
dului Democrat la alegeri
le prezidențiale din toam
nă, s-a pronunțat pentru 
retragerea în termen de 45 
de zile a contingentului mi
litar american din cadrul 
Forței multinaționale din 

pășit 100 km pe oră. Din 
această cauză, au fost o- 
prite lucrările de încărca
re și descărcare a navelor 
in mai multe porturi. In
tr-o serie de localități, s-au 
înregistrat întreruperi in a- 
provizionarea cu energie 
electrică.

■ TEL AVIV. - in Israel, 
prețurile la principalele 
produse alimentare (lapte, 
piine, ulei, ouă, carne) au 
fost majorate cu 15 la sută, 
in medie, o anunțat un 
purtător de cuvint al Mi
nisterului israelian de Fi
nanțe. citat de agenția 
France Presse. După cum 
arată sursa citată, aceste 
creșteri de prețuri au sur
venit după anunțarea ma- 
ja-ă'ii tarifelor la carbu
ranți, cu 15 la sută, și e- 
lectrîc'tate, cu 28 la sută.

■ BONN. - Opoziția 
populară împotriva prezen
tei armelor nucleare in 
Europa, ca și a proiectelor 
de a amplasa noi aseme
nea arme de distrugere in 
masă pe continentul euro
pean continuă să se mani-

Președintele angolez a 
arătat că această dezanga
jare poate interveni în 
condițiile in care secreta
rul general al O.N.U. ob
ține aprobarea din partea 
S.W.A.P.O., iar guvernul 
sud-african își retrage uni
tățile militare de pe teri
toriul angolez și promite 
solemn că va începe pu
nerea în aplicare, în ter
men de 15 zile după acea 
expirare a armistițiului a 
rezoluției 435 asupra Na
mibiei.

Liban, relatează agenția 
France Presse.

Pe de altă parte, Mon
dale a declarat că dacă va 
fi ales președinte al S.U.A., 
la scrutinul din toamnă, 
va negocia cu Uniunea So
vietică ,o înghețare reci
procă și verificabilă a ar
mamentelor nucleare" și 
va propune reactualizarea 
Tratatului SALT-2 asupra 
controlului armamentelor 
strategice.

-BU3032B
feste activ și in formele 
cele mai variate in diver
se localități vest-germane. 
In orașul Stuttgart bună
oară. peste 20 000 locuitori 
au semnat pină in prezent 
textul unui apel adresat 
municipalității, prin care se 
cere proclamarea acestui 
oraș drept zonă denuclea- 
rizatâ. Se subliniază, astfel, 
necesitatea de a fi inter
zisă amplasarea sau depo
zitarea de arme nucleare 
pe teritoriul localității.

■ BEIRUT. - Citind sur
se informate din Beirut, 
corespondentul agenției ior- 
daniene Petra relevă că 
forțele israeiiene din sudul 
Libanului au arestat apro
ximativ 1 000 de libanezi 
și palestinieni, pe care i-au 
internat in lagărul de la 
Ansar. Intr-o coresponden
ță din orașul libanez Saidc, 
agenția UPI relatează, la 
rindul său, despre interna
rea în lagărul de la Anscr 
a noi persoane, ares
tate in ultimul timp de for
țele isroeliene din rindurile 
populației libaneze și ale 
palestinienilor.

J 
j
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neridisinc
TUNELUL SUBMARIN 

ANGLIA - EUROPA DIN 
NOU ÎN ACTUALITATE

In capitala Marri Bri
tanii s-a anunțat că pro
blema construirii unui tu
nel submarin care să u- 
nească Anglia de continent 
a tost reluată intr-o for
mă concretă, in urma ho- 
tărîrii a două Urme fran
ceze de a se alătura con
sorțiului britanic, care a 
elaborat proiectul canalului.

Ideea unei asemenea 
construcții a fost avansată 
pentru prima oară de Na
poleon Bonaparte in 1802. 
In cei peste 180 de ani 
care au trecut de atunci 
au fost propuse numeroa
se proiecte — toate pe cit 
de costisitoare pe atit de 
ireale.

La nivelul tehnicii mo
derne, o astfel de con
strucție, devine posibilă. 
Ultimul proiect britanic, 
examinat, in prezent, pre
vede ca tunelul să treacă 
numai sub zona navigabi
lă a Canalului Mînecii. 
In apropierea celor două 
țărmuri urmează să se con
struiască două insule arti
ficiale, care vor fi legate 
de uscat prin poduri me
talice. Specialiștii au cal
culat că executarea pro
iectului va costa 3,8 mi
liarde lire sterline.

■ LONDRA. - Potrivit 
datelor statistice publicate 
la Londra, in anul 1983 in 
Marea Britanie s-a înregis
trat un număr record de 
falimente ale firmelor mici 
și mijlocii. Astfel, in anul 
care a trecut, au fost de
clarate falite 12 466 compa
nii de of aceri, ceea ce re
prezintă o creștere de .12 
la sută față de 1982 și de 
51 la sută, comparativ cu 
1981. Cel mai mare număr 
de falimente s-a înregistrat 
în domeniile comerțului cu 
amănuntul, vînzărilor de 
automobile, construcțiilor 
de locuințe, textilelor și 
construcțiilor de mașini.

■ TEL AVIV. - Knes- 
seth-ul israelian (parlamen
tul) a adoptat două legi 
prin care este intârită le
gislația israeliană in Cis
iordania și Gaza, transmite 
agenția France Presse. A 
fost prelungită, astfel, va
liditatea „legilor de urgen
ță', în vigoare în terito
riile arabe ocupate din 
1967, prin care guvernul 
israelian își arogă dreptul 
de o nu mai legifera prin 
ordonanțe militare, ci de a 
aplica, în anumite cazuri, 
direct legile proprii în a- 
ceste teritorii.

RADIOTELESCOP 1
GIGANT (

Statele Unite intențio- \ 
nează să construiască un i 
radiotelescop de mari di- i 
mensiuni, care să ofere ' 
astronomilor posibilitatea de 
a pătrunde și mai adine l 
în tainele spațiului extra- , 
terestru. Telescopul va fi ’ 
plasat pe muntele Mauna ț 
Kea din Hawai, urmind să 1 
intre în funcțiune în 1986. ’ 
Pentru construirea sa vor 1 
ti investiți circa 4 mi- ț 
lioane dolari.

TRAF1CANTII DE ț 
DROGURI MEXICANI

Poliția mexicană a ares- \ 
tat in 1983, 4 747 de per- 
soane pentru trafic cu . 
stupefiante și a confiscat 1 
droguri in valoare de 630 ț 
milioane dolari, a anunțat , 
Ministerul mexican al Jus- ’ 
tifiei. ț

in cursul anului au fost i 
distruse 23 407 plantații ae ? 
marihuana, totalizînd 2 666 ' 
hectare, și au fost captu- 
rate 390 kilograme de l 
cocaină, 50 kilograme de / 
opiu și 11 kilograme de 1 
heroină. De asemenea, au 
fost lichidate 108 bande de ț 
traficanți și au fost con- . 
Uscate 15 avioane, 3 nave 1 
și 533 vehicule. ț

Șomajul umbrește redresarea economică în R.F.G.
După o îndelungată 

depresiune economică, 
semnalele conjuncturale 
de la sfîrșitul anului 1983 
indicau în R.F.G. o în
viorare treptată. Dar pen
tru cei 2,15 milioane de 
șomeri din Republica Fe
derală nu se întrevede o 
îmbunătățire a situației. 
Creșterea economică de 
2,5 pină la maximum 3,5 

-la sută așteptată în 
R.F.G. nu este s”ficientă, 
după părerea unanimă a 
experților, pentru crea
rea de noi locuri de 
muncă.

Guvernul conservator
liberal a lui Helmut 
Kohl pornește de la pre

misa că, în medie, pe 
ansamblul anului viitor 
vor șoma 2,38 milioane 
persoane — peste 9 la 
sută din totalul forței 
de muncă. Iar crizele

DIN PRESA STRĂINĂ
din ramuri atit de im
portante ale industriei, 
cum sînt cea carboniferă, 
siderurgică și a șantie
relor navale — cu posi
bile concedieri de masă 
— pot înrăutăți și mai 
mult situația.

între timp, sute de mii 
de șomeri se găsesc în- 
tr-o mizerie economică 

tot mai mare. Guvernul 
conservator-liberal al lui 
Kohl, în eforturile sale 
de asanare a bugetului, 
nu numai că a redus 
ajutorul pentru șomaj, 

dar a diminuat și drep
tul la acest ajutor : din 
cele peste 2 milioane de 
șomeri înregistrați ofi
cial, in. prezent 500 000 
nu mai primesc ajutor 
de șomaj. Ei au fost 
trecuți la ajutorul social, 
recepționat de multe ori 
ca un ajutor discrimina
toriu. Cercetările au scos 

la iveală, în pius, că 
peste 800 000 de vest-ger- 
rnani frustrați nici nu se 
mai înregistrează ca șo
meri la oficiile de plasare 
a brațelor de muncă.

Săptămînalul „D 1 e 
Zeit" compară reducerile 
operate de guvern în 
materie de ajutor de 
șomaj cu situația din 
1932, cînd numai fiecare 
al treilea șomer era spri
jinit de stat. „Consecin
țele politice ale acestei 
situații sînt cunoscute" — 
profetizează sumbru pu
blicația. (Agenția DPA).

(AGERPREȘ)

pubtieftate
V I N Z A R I

• Vînd apartament 4 came
re, cărămidă. Deva, telefon 
16819, după orele 16. (3793)
• Vînd apartament două ca

mere, ocupabil Imediat. Deva, 
telefon 21617, după orele 17.

(3792)
PIERDERE

• Pierdut legitimație de ser
viciu nr. 57730, pe numele Tâ- 
nase Ion, eliberată de C. S. 
Hunedoara. O declar nulă.

(c. 24) 
COMEMORARE

• Trist și dureros omagiu 
la comemorarea unui an de 
la decesul dragului nostru 
tată și soț, Ing. Cunea Mihail, 
a cărui amintire va trăi me
reu în inimile noastre. Fami
lia. (3787)

• Colectivul de oameni 
ai muncii din Baza de a- 
provizionare și desfacere 
nr. 6 Peștișu Mare cu 
profundă durere anunță 
încetarea neașteptată din 
viață a fostului director 
comercial

HERB AN GHEORGHE, 
căruia îi va păstra o veș
nică amintire. (3791)

a Soția, fiul, fiica, nora 
și nepoții, cu adîncă du
rere, anunță încetarea ful
gerătoare din viață a scum
pului lor soț, tată, socru și 
bunic I

PETRESC ARON,
în vîrstă de 70 ani, din sa
tul Valea Lungă, comuna 
Ilia.

înmormîntarea va avea 
loc, vineri, 6 decembrie, 
orele 13, în satul natal.
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