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O aniversare scumpa întregului popor 

ÎNICOLAE CEAUȘESCU 
| OMUL • COMUNISTUL • CONDUCĂTORUL NOSTRU

Strălucit promotor al dezvoltării 
și perfecționării democrației 

noastre socialiste

FONTĂ CENUȘIE 
PESTE PLAN

Furtialiștii de la furna
lele nr. 1 și 2 din C.S. 
„Victoria' 
put și 
an de 
prima decadă din această 
lună, 
Plus față de plan de 108 
tone fontă cenușie de cea 
mai bună calitate. Fur- 
naliștii Lazăr Barb — 
fruntașul secției in anul 
de curind încheiat —, 
Ioan Stăniloiu, Farago 
Francisc, Ion Popa se 
numără printre cei mai 
destoinici in muncă.

Inginerul Simion Sim, 
șeful secției, ne spunea 
că succesele se vor am
plifica 
toare, 
utilizare 
de producție și a timpu
lui de lucru, dozarea co
respunzătoare a șarjelor, 
respectarea riguroasă a 
graficului de descărcare a 
furnalelor, aprovizionarea 
ritmică, pe toate schim
burile, cu materii prime 
de bună calitate.

Călan au înce- 
continuă bine noul 
muncă 1984. După

ei raportează un

in zilele urmă- 
prin mai buna 

a capacităților

„Să dezvoltăm și mai puternic democrația muncitorească, revoluțio
nară, avînd permanent în vedere că societatea socialistă și comunistă 
se construiește cu poporul și pentru popor".

NICOLAE CEAUȘESCU

formație de lucru 
fruntașa 

Recent, grupa sindicală 
de Ia stația de întreți
nere auto a U.M.T.C.F. 
Deva și-a analizat acti
vitatea pe anul 1983 și 
și-a jalonat acțiunile pe 
care le va întreprinde

pentru ca anul 1984 să 
fie și mai bogat în rea
lizări.

Analiza a relevat fap
tul că formația a obținut 
rezultate bune. în cadrul 
acțiunii de recuperare a 
materialelor refolosibile 
lucrătorii atelierului au 
colectat și predat centre
lor I.J.R.V.M.R. 22 000 kg 
fier vechi, 1200 kg fon
tă, 250 kg bronz și alamă, 
175 kg aluminiu, 230 kg 
plumb și 1 800 kg cenușă 
de plumb, materiale re
puse astfel 
productiv.

Pe de altă 
tivul 
140 000
Plan la recondiționări de 
piese de schimb și suban- 
samble. Printre lucrăto
rii care s-au evidențiat 
în realizarea și depăși
rea sarcinilor de pian se

numără loan Chirteș, Pe
tru Iioiu, Gheorghe Cio- 
banu, Nicolae Botaș, Mi- 
haly Anton, Kiss Bela. 
Pavel Loghin și alții.

in circuitul

parte, colec- 
depășit cu 
sarcinile de

LA FERTILIZAREA 
TERENULUI

In aceste zile, una din 
lucrările căreia la C.A.P. 
Tîmpa i se acordă aten
ție sporită este și ferti
lizarea terenurilor ce vor 
fi cultivate cu cartofi, 
sfeclă de zahăr și legu
me. Mecanizatorii Emi- 
lian Dara. loan Dura și 
Dumitru Căleală lucrea
ză la aplicarea a cite 
400 kg sare potasică la 
hectar pe cele 35 de hec
tare destinate cultivării 
cartofilor. In continuare 
ei vor aplica îngrășămin
te chimice pe încă 80 ha 
repartizate culturilor de 
sfeclă și legume.

1
1

I.P.L. Deva. Secția de mobilă Brad. Echipa condusă de I 
Rodiea Tod execută lipirea și presarea tăbliilor la produ- J 
sete pentru export.

in concepția partidului 
nostru, a secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae 

. Ceaușescu — a cărui apro
piată aniversare a zilei de 
naștere constituie o sărbă
toare scumpă întregului po
por — între construcția so
cialistă și lărgirea și perfec
ționarea continuă a demo
crației, în cel mai bogat 
sens al cuvintului, există un 
raport dialectic, de interde
pendență activă. Socialismul 
fără democrație 
conceput, după 
erați a în afara 
este lipsită de 
viața însăși, i 
conferă participarea largă și 
activq a maselor de oameni 
ai muncii la conducerea so
cietății.

In această accepțiune este 
de relevat faptul că socia
lismul clădește democrația 
pe fundamente materiale so
lide, între care se disting cu 
pregnanță stăpînirea de că-

: este de ne
cum demo- 

socialismului 
conținut, de 

pe care i-o

tre popor a mijloacelor de 
producție, instaurarea unor 
relații de producție și socia
le, a unor principii ale pro
ducției și repartiției noi, oa
menii muncii manifestîndu-se 
ca proprietari ai acestora, 
producători și beneficiari ai 
bunurilor create de ei în
șiși. fn asemenea ipostaze 
definitorii, clasa muncitoare, 
țărănimea și intelectualitatea 
au temeiul unei participări 
nelimitate, prin concepție, 
inițiativă constructivă și ac
țiune practică la înfăptuirea 
propriilor idealuri de progres 
și bunăstare, cuprinse în 
strategia și Programul parti
dului de edificare a socia
lismului și comunismului.

Este unanim recunoscută 
preocuparea statornică a 
partidului, a secretarului său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru perfecțio
narea continuă a democra
ției, pentru lărgirea cadru
lui organizatoric și politic.

prin intermediul căruia oa
menii muncii să participe 
conștient, efectiv la dezba
terea amplă și profundă a 
programelor adoptate de 
congresele și conferințele na
ționale ale partidului, 
transpunerea lor în 
Potrivit 
majore, 
proape 
fruntea 
varășul 
cel mai iubit fiu 
lui, revoluționar 
strălucit conducător, au fost 
create consiliile oamenilor 
muncii din întreprinderi, jude
țene și la scară națională, 
s-au instituit congresele, con
ferințele și-consfătuirile edu
cației și culturii, învățămîn- 
tului, a oamenilor de știință, 
congresul și camera legisla
tivă a consiliilor populare, 
congresul țărănimii, consilii
le oamenilor muncii de na-

la 
viață, 

acestor preocupări 
în răstimpul de a- 

20 de ani de cînd în 
partidului 

Nicolae
se află ta- 
Ceaușescu, 
al poporu- 
consecvent,

(Continuare in pag. a"3-a)

CRESTE PRODUCȚIA 
DE CĂRBUNE • 

ENERGETIC ȘI 
COCSIFICABIL

Muncind cu abnegație 
și dăruire, bine organi
zat, in ordine 
Plină, minerii 
lui obțin noi 
nate realizări 
rea producției 
ne energetic și cocsifi- 
cabil pentru economia 
națională.

In dimineața zilei de 
ieri, din Valea Jiului 
s-a raportat cu mîndrie 
muncitorească, comunis
tă : de la Aninoasa
s-au dat peste plan 3 632 
tone de cărbune, de la 
Paroșeni 3 070 tone, de 
la Petrila 2 780 tone, 
iar de Ia Vulcan 2 497 
tone. Cu realizări de 
seamă se înscriu la pa
noul de onoare al mun
cii și minerii de la Uri- 
cani, Dîlja, Livezeni și 
Bărbăteni.

și disci- 
Văii Jiu- 
și însem- 
in spori- 
de cărbu-

1984 - AN DE PRODUCȚII RECORD

IN AGRICULTURĂ

început promițător 
la lucrările din legumicultura

Putem și trebuie să contribuim
direct la creșterea 
producției de oțel"

Convorbire cu ing. ALEXANDRU DRAGOTA, 
directorul uzinei nr. 8 — recuperare ți refolosire, 

de la C.S. Hunedoara

C.S.H. Laminorul de semifabricate, masa de recepție nr. 1. 
Muncitorii finisori Mircea Aida șl Petru Straton verifică as
pectul de suprafață al laminatelor destinate fabricării țe
vilor.

— Tovarășe inginer Dra- 
gota, s-a împlinit anul de 
la înființarea uzinei nr. 8 
— recuperare și refolosire, 
anul de cînd sînteți în 
fruntea ei. Este cunoscut 
că încă de la început vi 
s-au stabilit sarcini multi
ple. Sînteți de acord să fa
cem un scurt bilanț ?

— După cum îi spune și 
numele — recuperare și 
refolosire — uzinei noas
tre îi revin sarcini de mare 
însemnătate pentru pro
ducția de metal a Hune
doarei. în lumina docu
mentelor de partid, a o- 
rientăriior și indicațiilor 
date în repetate rînduri de 
secretarul general al parti
dului nostru', tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la baza 
întregii noastre . activități 
trebuie să punem economi
sirea materiilor prime și 
materialelor, recuperarea și 
refolosirea acestora, să în
tărim și să dezvoltăm sim
țul de buni gospodari la 
toate locurile de muncă.

Pe scurt, atribuțiile uzinei 
constau în pregătirea și a- 
sigurarea fierului vechi 
pentru cele patru oțelării, 
recuperarea din haldele de 
zgură a resturilor metali
ce și a materialelor refrac
tare care înainte se pier
deau și, în mod expres, re
cuperarea și refolosirea res
turilor metalice aliate cu 
nichel, crom, molibden, în 
vederea reducerii importu
lui acestora, a recircuită- 
rii lor la oțelăriile electri
ce. Ziceați de un prim bi
lanț. Da. în 1983 am re
cuperat din haldele de zgu
ră și redat circuitului pro
ductiv din combinat aproa
pe 64 000 tone de metal, 
alte 7 200 tone de metal au 
fost recuperate cu ajutorul 
noii 
rare 
3 200

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 lucră
torilor din legumicultura
să acționeze cu deosebită 
răspundere pentru folosi
rea intensivă a suprafețe
lor destinate culturilor de 
legume, să utilizeze cu ran- ■ 
dament maxim baza teh- 
nlco-materială și să asi
gure îmbunătățirea conti
nuă a aprovizionării popu
lației cu produse proaspe
te și de calitate pe o pe
rioadă cît mal lungă din 
an. Realizării unor ase
menea imperative îi subor
donează întreaga preocu
pare și pricepere lucrăto
rii fermei de solarii a A- 
sociației horticole Deva, 
care în anul trecut au pro
dus și livrat pentru auto- 
aprovizionarea teritorială 
peste 1200 tone legume.

Din dialogul purtat cu 
șeful fermei, ing. Liviu 
Ârdeanu, am desprins cî- 
teva din preocupările ac
tuale și direcțiile viitoare 
de acțiune pentru realiza
rea celor 1 400 tone legu
me producție marfă stabi
lite să fie obținute în a- 
cest an. Culturile în ogor 
propriu, respectiv roșiile, 
ardeiul, castraveții, vine
tele și varza timpurie au 
o bună structură, la aces
tea adăugîndu-se culturile 
succesive, anticipate și a- 
sociate. Interlocutorul a- 
precia că există condiții 
ca nivelele de producție 
prevăzute la fiecare cul
tură să fie îndeplinite și 
chiar depășite, atingerea 
acestui obiectiv fiind con
diționată doar de asigura
rea, în cantitatea planifi
cată, a foliei de polietile
nă pentru acoperirea sola- 
riilor.

Pentru sporirea recolte
lor la hectar, din toamnă

s-au făcut arături și ferti
lizarea terenului cu super- 
fosfat și sare potasică. A- 
cum se transportă îngrășă
minte organice de la com
plexul de ovine din Sime- 
ria (s-au adus peste 250 
tone), urmînd ca acestea 
să fie aplicate pe rigole, 
pe rîndul de plante, me
todă ce asigură folosirea 
lor eficientă. Concomitent 
se' fac intense pregătiri 
pentru producerea răsadu
rilor necesare unor unități 
agricole cultivatoare de le
gume din județ și pentru 
gospodăriile populației. A- 
ceste pregătiri vizează for
marea amestecurilor din 
mraniță, turbă și pămînt 
— cît și' acoperirea sola- 
riilor cu folia de polieti
lenă recuperată din anul 
trecut. Important este înșă 
ca necesarul de răsaduri 
pe sortimente să fie cunos
cut cît mai repede posi
bil, incit în raport de a- 
ceasta să fie amenajată su
prafața corespunzătoare 
solarii.

Culturile din toamnă 
spanacul și ceapa — 
fost și ele fertilizate și 
o bună dezvoltare, promi- 
țînd o recoltă bogată. De
oarece obținerea unor re
colte sporite de legume la 
hectar nu se poate con
cepe fără irigarea terenu
lui, s-au asigurat condiții 
să fie udată întreaga su
prafață, de 30 ha solarii, 
verificarea stației de pom
pare și celelalte lucrări din 
amenajare fiind încheiate.

Producția fermei este 
angajată'în acord global 
cu lucrătorii, care sînt ast
fel cointeresați să preste
ze lucrări de calitate, să 
respecte cu strictețe teh
nologia stabilită pentru 
fiecare cultură, cîstigurile 
lor fiind nemijlocit legate 
de recoltele ce se vor ob
ține.

de

au 
au

NICOLAE TIRCOB
instalații de recupe- 
a fierului din zgură, 
tone cărămidă de

GH. I. NEGREA

(Continuare în pag. a 3-a)

ÎN ZIARUL DE AZI :
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■ Atitudini ■ Chiar mascată in necesitate, tendința 
către răfuială tot ața se numește.
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La Eminescu
E ziua lui azi și, ca in 

fiecare an, la soclul statuii 
sale din fața Ateneului se 
aștern garoafele iubirii și 
neuitării. Inițiativa a avut-o 
cu ani in urmă Geo Bogza 
și de atunci a devenit tra
diție. Una dintre cele mai 
frumoase tradiții din isto
ria culturii românești. Iar 
cei ce nu pot ii acolo, in 
orice unghi de țară s-ar 
afla, iși amintesc de Poe
tul tutelar al neamului și-i 
închină o floare de gind, 
imaginara, roșia garoafă 
a recunoștinței pentru cel 
ce ne-a așezat intiia dată 
in rind cu culturile de sea
mă ale lumii.

De cite ori încerc să 
scriu despre Emnescu, mă 
cuprinde sfiala celui ce se 
află in fata unui univers 
pe care șt e de la început 
că nu-f va putea cuprinde. 
E la mijloc imensa lui cul
tură pe care știi că n-o 
stăpinești și că n-o ve 
avea piticind. Atunci, cum 
și dincotro să te apropii 
de el ? Răstoiți doar volu
mul IX al monumentalei e- 
diții Perpessicius, acela ca
re cuprinde numai o parte 
o publicistici sale, și veți 
vedea că intiiui sentiment

care are să vă încerce va 
fi acela de uimire in fața 
dezinvolturii, a* siguranței, 
a desăvirșitei competențe 
cu care abordează politica, 
economia, filozofa, istorlo, 
lingvistica. Reveniți la poe
ziile sale, și ou in primul 
rind Ia antume, care tint 
îndeobște mar cunoscute.

^PRIVELIȘTI
ci la postume, și veți ve
dea cum. uimiți de vastita
tea imaginilor, sentimente
lor ți ideilor care vă vor 
înconjura, veți avea reve
lația unui univers aparte, 
unic, repetoM. Personali- 
totea, unicitatea, îrepeto- 
b ‘•tc'.ea sini amprentele 
definitorii ale oricărui mc-e 
artist Eminescu se defi
nește prin e'e ca 
altul. Dincolo de tocte o- 
cestea iasă, ei rep-e: -tâ 
B reo-ez -’îâ nu mtmm sin
teza urmi moment c.turo. 
— acela al secolului al 
XlX-lea — a, prin 'o-ga 
cuprindere a ginduu năs
cut sub Inaito sa frunte, ei 
îi reprezintă și pe cei di

naintea sa, după cum ne 
reprezintă și pe noi 
de azi. Eminescu repru 
însăși spiritualitatea roma
nească în devenirea ți e- 
ternitctea ei. Oricare ou 
lost restriștile prin care am 
trecut ș! orice ne-or mai 
aștepta in acest imprevizi
bil stirșit de mileniu, la el 
ne-om întors ți la el ne 
vom întoarce pururi. lor 
el. din zenitul in care-l 
este locul, ne spune: .Nu 
spera și nu ai teamă./ Ce 
e val ca valul trece~“ — 
și scepticismul său luminos 
și. demn ne dă putere ți 
încredere să ne urmăm 
destinul. Și ca indivizi, și 
ca neam. Eminescu este ăl 
fiecăruia in parte și al tu
turor deopotrivă. El este 
idee și simbol. Em. nescu — 
precum zicea un gind.tor 
— este .conștiința noast-ă 
mai bună". Zâbor ți, de 
ziua lui. pe oricare dintre 
paginile mari sa.e Că-ți și 
veți of o oco'o temei de 
bucure, de ech.Sbru, de 
încredere re puterea neoie- 
ritoore c gpndului ce-și tro
pe se.ee d~n profunzimile 
mam Ciutori. In universul 
său nu veți ti nicicind 
dezamăgiți. Ei nu știe a- 
~ăg. de vreme ce e în
suși Adevărul.

RADU C1OBANU

J.aină de. pace
Zăpezi se înscriu in limba română 
visindu-se griu, respiră pămintul 
și-i iarna aceasta poem pentru țară 
miroase-a colinde de pace orvîntul.

Bintuie-n codri doină de fluier 
și iarna întreagă iubire se vrea 
cetățile-si sprijină timpul in noi 
și parcă zidirea nici nu e grea.

Hora Unirii trece Carpații 
Moldova. Muntenia, cintecu-1 leagă 
și mina lui Cuza împarte lumina 
prin ochiul deschis, de țară întreagă.

Iarnă de pace, drumuri deschise 
și iarăși. Unirii, tainic se-nchină 
și parcă sint rinduri semnate cu daci 
ninsorile ei. traduse-n lumină.

Arc peste timp e visul și gindul 
miroase-a colinde de pace cuvântul.

LILIANA PETRUȘ

£egd de taină
Dacă ai auzit 
liniștea incercind

să răniină intre crengi 
și rouă • 
fărima de gind ce n-o s-o culegi, 
dacă ai auzit 
inimi bătind 
a aripi in zbor 
înseamnă că poți 
să pășești fără teamă 
peste marginea prezentului 
spre viitor.

RAHELA BARCAN

‘Piinta eiaina
Și-a arcuit brațele 
peste Carpați 
ocrotindu-le 
rouă de pe frunți.

Și-a deschis arterele 
lăsind rîurile să treacă nestingherite 
spre marea-împlinire.

Modestele-mi cuvinte 
și-un buchet nemărginit de ginduri 
Ofrandă 
primei eroine.

LUIZA LANDT

EXPOZIȚIA FILIALEI U.A.P. DEVA - PETROȘANI
In urmă cu o săptămină. 

s-a deschis la București, in 
st>a .Căm>nul artei*, expo
ziție de gmp a Filialei 
UA-P. Dero-Petroșani. 80 
de lucrări de pictură, sculp
tură ți grafica, semnate de 
peste 20 de ort ști p ostiei 
hu-edo-eni, relevă noile 
valori ale creației din ju
dețul nostru in ampla fres
că artistică a patriei.

Vernisajul celei de-o 
lll-a expoziții de grup a 
filialei hunedorene, la care 
a participat un public a- 
vizat (printre care și criti

cii de artă Rasul Șcrbcn, 
Virgil Mocanu, Dan Grigo- 
rescu. Mi’cea Grozdea) a 
demonstrat larga arie a mij
loacelor de expresie: de la 
pictura cu fertile ecouri ale 
tradiției la ambițioase în
cercări moderne (Matyas 
losif, Ion Cîrjoi,' loan Pîr- 
van, Gheorghe Pogan, Lu
cia Mărginean, Ion Tenghe- 
ru. Eugen Bencou, Tiron 
Budiu, Silvia Chim, Adrian 
Samson), de la simbolice 
compoziții sculpturale (loan 
Șeu, Ernest Kovacs, Gheor

ghe Mureșan, Virgil Dan) 
la grafica și arta decora
tivă în care sensibilitatea 
se exprimă original in ima
gini cu sens metaforic (Io
sif -Tellmann, Mircea Bitcă, 

* Tiberiu Fazakas, Șiito Eva,
Elena Bianu, Adrian Sam
son, Maria Miertoiu, Mic
sandra Pasca).

Sensibilitatea poetică și 
de idei o artiștilor plastici 
hunedoreni se află — în ex
poziția ce rămîne deschisă 
pină la 1 februarie — la loc 
de cinste între valorile ge
nului din patria noastră.
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TRAIAX VEDIXAȘ :

„ONISIFOR GHIBU- 
educator 

și memorialist”
O carte despre Onisifor 

Glirbu, eminent cărturar și 
pedagog, istoriograf și pa
triot al epopeii noastre na
ționale, este mai mult de- 
cît binevenită în opera co
lectivă a scrierii unei au
tentice istorii culturale ro
mânești. Prilejul acesta 
ni-1 oferă, ca o veritabilă 
surpriză, clujeanul prof. 
Traian Vedinaș, care de
butează editorial, la -Da
cia", printr-un serios eseu- 
monografic intitulat .Oni
sifor Ghibu — educator și 
memorialist". Traian Ve- 
dinaș. ei însuși un anima- 
tor al vieții culturale clu
jene de azi, iși alcătuiește 
studiul în patru capitole 
judicios structurate, reani- 
mînd în memoria noastră 
culturală, patriotică, statu
ra impresionantă, de veri
tabil personaj de .roman- 
eseu“, a lui Ghibu. Per- 
sonaj-pretext, inteligent ex
ploatat pentru a umple de 
lumină scena istorică pe 
care acesta o străbate, o 
epocă populată de frămin- 
tările și aspirațiile contem
porane lui, nouă înșine. 

•Scris cu emoție, eseul de
pășește răceala savantă, de 
statistician, reținîndu-ne 
prin căldura afinității e- 
lective, iar respectul pen
tru adevăr este încununat 
și de darul naratorului de 
a se pătrunde de fascinan
tul său personaj, reani- 
mîndu-1, într-o suită de

cW^.SCEn3»ECRANUL
portrete vii, expresive, con
vingătoare. Umanismul pro
fund al importantului căr
turar transilvănean se în
tregește astfel. Așa cum 
motivează și Traian Vedi
naș. acest eseu monografic 
este necesar. (în primul 
rind pentru generația ti
nă ră — n n.j, intrucit Oni
sifor Ghibu înscrie un cerc 
existențial care nu este 
numai .călare pe două 
veacuri", ci se implică di
rect (...) in principalele 
aspecte și sensuri ale is
toriei și culturii românești.

Ceea ce am reproșa, to
tuși, nu atît autorului, cit 
editurii, este absența unei 
semnificative ilustrații, 
pentru cîștigu. și în plan 
imagistic strict al intere
sului pentru carte. Oricum, 
aceasta se citește cu inte
res de către oricare ade
vărat căutător al valorilor 
românești.

EUGEN EVU

LOVIND O PASARE 
DE PRADĂ

Filmul polițist românesc 
a reapărut pe ecrane gra
ție inițiativei Casei de fil
me Numărul Patru și a lui 
losif Demian, care abor
dează și acest gen de mare 
popularitate cu autoritate 
profesională. Scenariul fiind 
semnat de Petre Sâlcudea- 
nu, un intim al policier-

uloi, Demian beneficiază 
de o bază literară dinami
că, ceea ce e un factor de
terminant în succesul pe
liculei. Căci intimplarea 
propusă de scenarist — in
timidare plină de tensiune, 
reflectind fidel lupta cu 
răul a cavalerilor dreptă
ții în uniforme albastre — 
iese cutezătoare din tipa
rele obișnuite ale genului, 
urmărind un caz ce este 
neobișnuit din pricina im
plicațiilor lui sociale. Ex
periența doctorului Dumi
tru, tristă și avertizatoare, 
este edificatoare în sensul 
iresponsabilității părintești 
(ipostazele ei, cu consecin
țe poate mai puțin drama
tice, le putem intîlni în 
preajma noastră), care fa
cilitează apariția actelor 
antisociale. Este cu totul 
remarcabil faptul că losif 
Demian subliniază această 
idee care — prin natura 
sa educativă — merită re
flecție; însă o face fără os
tentație. De altfel, tratarea

modernă, inteligentă a su
biectului este nota domi
nantă a demersului regizo
ral. Etapele anchetei pli
ne de dificultăți, pe care 
o întreprinde .Bunicul" și 
Panaitescu (foarte buni 
George Negoescu și Dorel 
Vișan în cele două roluri), 
sint urmărite nu atît sțib 
aspectul spectaculozității, 
cit mai curînd sub acela 
al performanțelor de inte
ligență, logică, izvonnd 
din dăruirea consubstan
țială a apărătorilor legi
lor. De-aici vine firescul și 
aplombul antreprizelor an
chetatorilor, aici stă moti
vația simpatiei necondițio
nate cu care spectatorii îi 
urmăresc pe „Bunicul" și 
pe Panaitescu. Șl ceilalți 
interpreți: Ioana Bulcă, 
Petre Simionescu, Camelia 
Zorlescu, Răducu Ițcuș, 
Dorin Dron etc., fac cu 
har Jocul" lui losif De
mian, secondat de opera
torul Alexandru David, 
care tălmăcește prin ima
gini convingătoare inten
țiile regizorale, obiectiva
te într-un film de real in
teres.

AL COVACI

ION CIRJOI — „Firidă".
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POȘTA REDACȚIEI
Doina Gafița — Hune

doara: Pe lingă diverse re
miniscențe ușor sesizabile, 
aveți o anumită ingenui
tate care poate fi de bun 
augur. Merită să încercați.

David Rusu — Deva; A- 
vem impresia că scrieți 
mult prea mult. O prolifi
citate care devine suspec
tă chiar pentru calitatea 
versurilor care decad în 
simplă manieră.

Elena Măturar — Hune
doara: Cu observații de 
bun simț, e drept rimate, 
șansele dumneavoastră sint 
minime: „încet, trec, clipe
le din viață/ încet, se duc 
ți nu se-ntorc/ Și uneori 
viața-i frumoasă/ Cînd nici 
nu te gîndești deloc".

A. Vodi — Hunedoara: 
Răvașele trimise au ajuns 
prea tîrziu pentru a pu
tea fi valorificate în nu
mărul de Anul Nou.

TIBERIU DÂIONI MATYAS IOSIF — „Buchet pentru sărbătoarea minerilor». SUTO EVA — „In numele omenirii — pace
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O aniversare scumpa întregului popor 

NICOLA? CEAUȘESCU 
OMUL • COMUNISTUL • CONDUCĂTORUL NOSTRU 

Strălucit promotor al dezvoltării și 
democrației noastre socialisteperfecționării

(Urmare din pag. 1) 
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ționalitate maghiară și ger
mană, ca să enunțăm doar 
unele - instituții, organisme 
și forumuri care asigură con
diții pentru participarea fi
rească și .efectivă a oame
nilor muncii de toate cate
goriile, indiferent de națio
nalitate, la dezbaterea și 
stimularea eforturilor gene
rale pentru transpunerea în 
viață a orientărilor adoptate 
de partid.

Din complexitatea laturi
lor constitutive ale democra
ției socialiste se detașează 
cu o deosebită forță respon
sabilitatea socială a tuturor 
factorilor, organismelor și 
oamenilor pentru fundamen
tarea științifică, realistă, în 
conformitate cu interesele de 
esență ale dezvoltării socie
tății noastre, într-o largă 
perspectivă istorică. în legă
tură cu aceasta, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia, 
la consfătuirea de la Man
galia, din august anul tre
cut : „Sînt necesare măsuri 
ți mai hotărite pentru întă
rirea răspunderii in muncă, 
pentru o disciplină și o or
dine desăvîrțite in activitatea 
comuniștilor, a organizații
lor și organelor de partid,

„Putem și trebuie să contribuim 
direct la creșterea producției 

de otel"
(Urmare din pag. 1)
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șamotă, peste 700 tone că
rămidă bazică.

— Instalația de recupe
rare a fierului din zgură 
este o noutate tehnică ?

— Intr-adevăr. în anul 
1983 a intrat în funcțiune 
această instalație, prima 
din țară, care dă rezultate 
foarte bune în ceea ce pri
vește recuperarea metalu
lui din zgură. La început, 
ia noua instalație s-a lucrat 
pe un singur schimb. Din 
prima decadă a acestui an 
am organizat lucrul în 
două schimburi, ceea ce ne 
va permite să recuperăm 
anul acesta peste 18 000 
tone de metal numai cu 
noua instalație, concomi
tent cu recuperarea ma
nuală a 70 000 tone metal 
din haldele de zgură.

— Din spusele dumnea
voastră înțelegem că uzi
na pe care o conduceți are 
un rol determinant în rea
lizarea producției de oțel, 
prin asigurarea cuptoarelor 
cu materii prime.

— întocmai. Putem și 
trebuie să contribuim di
rect la creșterea producției 
de oțel la cele patru oțe- 
lării. Ritmicitatea în apro
vizionarea lor cu fier vechi, 
creșterea încărcăturii pe 
garnitura fiecărei șarje, 
asigurarea resturilor meta
lice aliate, intensificarea 
întregii activități de recu
perare a metalului și re

AUTOGARA NOUĂ

Zilele acestea se va da 
în folosință autogara din. 
orașul Călan. Situată pe 
vechea platformă de sosire 
și plecare a autobuzelor 
I.TJL., noua construcție, în 
suprafață de circa 600 mp,

a organelor de stat, a con
ducerilor colective, ale tutu
ror unităților". in același 
context, secretarul generai 
al partidului accentuează mai 
pregnant faptul că demo
crația muncitorească, revo
luționară, insăși funcționa
rea statului socialist, sînt de 
neconceput fără ordine . și 
disciplină, fără respectarea 
hotărîrilor de partid și a le
gilor țării, acestea consti
tuind elemente organice ale 
fizionomiei și conștiinței cla
sei muncitoare.

Răspunderea socială este 
solicitată în cel mai înalt 
grad de dimensiunile și com
plexitatea orientărilor șî 
sarcinilor adoptate de Coh- 
gresul al Xll-lea și Confe
rința Națională ale parti
dului, de multitudinea pro
gramelor și măsurilor stabi
lite de partid în ultimii doi 
ani, privitoare fa ritmul dez
voltării economico-sociale a 
patriei în ultima parte a cin
cinalului actual, la aplica
rea mai fermă în viață a 
pirghiilor menite să asigure 
trecerea României în stadiul 
de țară mediu dezvoltată și 
înfăptuirea noii calități în 
toate domeniile de activi
tate. Tocmai aceste obiective 
se constituie în terenul afir
mării depline a democrației

folosirea lui —- iată căile 
pe care venim în sprijinul 
oțelarilor noștri. De altfel, 
trebuie să vă spun că sta
ționările la cuptoare din 
lipsă de fier vecfii au dis
părut, ceea ce se regăseș
te și în producția sporită 
de oțel obținut în primele 
zile de muncă din a- 
cest an.

Ne preocupăm să găsim 
soluții pentru creșterea 
greutății garniturilor de 
fier vechi pentru șarjele 
de oțel. Dacă in 1983, gar
niturile pentru o șarjă se 
compuneau din 21 de că
rucioare, anul acesta le re
ducem la 18 cărucioare de 
fier vechi, prin creșterea 
greutății pe garnitură. în 
felul acesta se reduce du
rata de încărcare a cup
toarelor și, implicit, durata 
șarjelor, ceea ce înseamnă 
sporirea producției de oțel. 
Intensificăm, de asemenea, 
acțiunea de recuperare a 
resturilor aliate cu crom, 
nichel, molibden, cupru, 
siliciu, mangan, în vede
rea reducerii importurilor, 
așa cum ne cere secretarul 
general al partidului.

Prin cele patru secții ale 
uzinei noastre: alimenta
rea oțelărlilor, valorifica
rea zgurii, pregătirea fie
rului vechi-Simeria și Va
lea Șermagului-Alba asi
gurăm zi și noapte mate
ria primă pentru focul 
continuu al oțelăriilor Hu
nedoarei.

este formată din birou pen
tru impiegat de mișcare, 
caserii pentru eliberarea 

abonamentelor șl biletelor 
și sală de așteptare pen
tru călători.

socialiste, a inițiativei și res
ponsabilității minerilor și si- 
derurgiștilor, a energeticie- 
nilor și constructorilor, a lu
crătorilor ogoarelor, a celor 
care alcătuiesc in județ de
tașamentul muncii complexe 
de formare a omului nou, 
profund devotat făuririi so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, binelui patriei și 
poporului nostru.

în cel de al 4-lea an al 
actualului cincinal — de 
translație spre dezvoltare su
perioară a țării și de deve-’ 
nire spre o nouă calitate - 
patria cere oamenilor mun
cii hunedoreni mai mult căr
bune și energie electrică, 
oțeluri înalt aliate și înfăp
tuirea exigențelor noii revo
luții agrare, cere efort sus
ținut pentru ca, folosind pîr- 
ghiile democrației socialiste, 
să aducă o contribuție cres- 
cîndă la înfăptuirea obiecti
velor stabilite de partid.

F.P.I.M.P.S. Hunedoara. Țesătoarele Maria Bistriceanu 
și Maria Barbu în anul 1983 au depășit planul la covoare 
pentru export cu 45 la sută.

Lucica Popa este opera
tor la stația de betoane a 
Grupului de șantiere Rîu 
Mare-Retezat-aval. Șeful 
său direct este maistrul 
Ion Harangus.

în urmă cu ani, familia 
Lucicăi s-a destrămat din 
motive pe care n-are rost 
să le evocăm aici. Singură 
și obligată să locuiască în 
chirie, ea și-a achitat 
punctual și conștiincios 
partea de contribuție fi
nanciară la întreținerea ce
lor trei copii care, prin în
țelegere au rămas la tată: 
mai bine-ziș la bunicii lor 
dinspre tată, până cind 
mama va reuși să obțină 
un spațiu de locuit în care 
să-și poată aduce copiii 
pe care i-a încredințat in
stanța la pronunțarea di
vorțului. Din veniturile pe 
care le realiza din muncă 
avea mulțumirea sufleteas
că a faptului că, cel puțin 
prin această contribuție, le 
este utilă și necesară co
piilor. Iată însă că printr-o 
scrisoare, Lucica Popa ne 
cere sprijinul.

La un moment dat, șan
tierul, ne mai avînd nevoie 
de atîta beton cît putea 
prepara stația (nici starea 
timpului nu permitea tur
nări masive), a eșalonat 
mai mulți oameni în con
cediu fără plată — măsură 
prevăzută de altfel în re
glementări legale în cazul 
șantierelor de construcții, 
știut fiind că în lunile cu

Informații • Note
PENTRU 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 
ACTIVITĂȚII 
COMERCIALE

în scopul ridicării cali
ficării profesionale a lu
crătorilor comerciali, pe 
lingă I.C.S. Mixtă Călan 
funcționează, cu aprobarea 
Ministerului Comerțului 
Interior, un curs de cali
ficare de scurtă durată. 
38 de cursanți se pregătesc 
în meseria de vînzători, 
pentru sectoarele alimen
tar, textile-încălțăminte, e- 
lectr o tehnice, metalo-chi- 
mice și eletrocasnice.

PE TEME 
DE SĂNĂTATE

Comisia de Cruce Roșie 
de la întreprinderea mi
nieră Hunedoara a organi
zat, la sediul clubului uzi
nei de preparare Teliuc, o 
reușită acțiune educativ- 
sanitară cu tema „Minerii 
și problemele lor de să
nătate".

Acțiunea, la care au 
participat peste 150 de oa
meni ai muncii, a prilejuit 
abordarea unei game largi 
de probleme legate de să
nătatea celor care lucrea
ză în subteran. Au fost 
prezentate modalități de 
păstrare a igienei în lo
cuințe, cartiere, localități, 

Chiar mascată în necesitate, tendința 
către răfuială tot așa se numește

regim de lucru mărit se 
realizează diferența de re
tribuție. Șantierul a pro
cedat omenește reținîndu-i 
la lucru de regulă pe soți 
și planificînd în concediu 
de odihnă sau fără plată 
soțiile. Conducerea șantie
rului, comitetul de partid 
însă nu avea de unde să 
cunoască situația fiecărui 
om. Era de datoria condu
cătorilor direcți ai produc- 
i

Pe urmele
sosite la

ției, a șefilor nemijlociți 
să sesizeze acest lucru. 
Ion Harangus n-a făcut-o 
pentru cazul Lucicăi Popa. 
De ce n-a făcut-o ? Din 
mai multe motive. Citim 
scrisoarea, o recitim, o as
cultăm la comitetul de 
partid al amenajării îm
preună cu secretarul co
mitetului de partid, tova
rășul Ion Dabelea și des
prindem, în sfârșit, o con
cluzie. Includerea ei în lis
ta celor ce urmau să ia 
concediu fără retribuție 
masca, sub haina necesi
tății, o tendință de răfuia
lă. Lucica Popa afirmase 
în stînga și în dreapta, ba 
chiar scrisese pe hîrtie, că 
maistrul, pe lingă tot fe
lul de propuneri în doi 
peri pe care 1 le făcea, cu- 
noseîndu-i situația de fe
meie divorțată, mai lăsase 
loc șl la o serie de suspi- 

reliefîndu-se influența di
rectă a acesteia , asupra 
sănătății.

In final, sub genericul 
„Mărturie a spiritului de 
întrajutorare", a avut loc 
înmînarea de diplome ce
lor mai activi donatori o- 
norifici de sînge între care 
Gheorghe Tiron, Horațiu 
Coșarca și Lucian Nodea. 
(Ioan Vlad, corespondent).

IN SCOPUL RIDICĂRII 
CALITĂȚII SERVIRII

Pentru dotarea cu mobi
lier și pentru modernizări 
interioare la restaurantul 
..Șurianul" din Călan, %-au 
alocat 500 000 lei. Lucră
rile ce se efectuează au ca 
scop ridicarea gradului de 
prezentare și servire a pro
duselor culinare și băutu
rilor răcoritoare. în ace
lași .* scop, s-au alocat 
600 000 lei unității de ali
mentație publică „Perla 
Streiului".

POATE
SA ȘI LIPSEASCĂ...

In plin centrul localită
ții . Crișcior, lîngă magazi
nul „Universal" și stația 
de autobuz este amplasată 
gazeta cetățenească a co
munei. Prin intermediul 
acesteia, dacă ea ar des
fășura activitatea cuveni
tă, locuitorii comunei ar 
putea afla ce s-a înfăp
tuit, contribuția cetățeni
lor la lucrările edilitar-gos- 
podărești și la alcătuirea 
fondului centralizat de pro
duse agricole al statului, 
neajunsurile ce mai exis
tă etc. Din păcate însă, a- 
cest lucru nu este la în- 
demîna oamenilor. De ce ? 
Pentru că la gazeta cetă
țenească toate spațiile des
tinate consemnării unor a- 
semenea aspecte sînt goa
le. O asemenea gazetă, ca
re nu publică nimic, soco
tim că nu este deloc ne
cesară. Se impune deci, ca 
tovarășii din colectivul de 
redacție al gazetei (respon
sabil loan Almășan) și co
mitetul comunal de partid 
să asigure folosirea acestui 
mijloc important al propa
gandei vizuale în scopul 
în care el a fost creat.

ciuni în legătură cu dru
mul pe care-I luaseră unele 
transporturi de betoane. 
Unde a greșit Lucica Popa, 
este că aceste lucruri tre
buia să le aducă operativ 
la cunoștință organelor de 
stat.

— Noi, ne informează 
tovarășul Dabelea, am a- 
vut mai multe probleme 
de acest gen, sustrageri de 
ciment sau alte materiale

unei scrisori 
redacție

din șantier, care, fie că 
le-am sesizat noi organe
lor de stat, fie că le-au de
pistat acestea, n-au rămas 
nepedepsite. Ctf maistrul 
Harangus am avut discuții 
cu privire la comporta
mentul pe șantier. A fost 
prins sub influența băutu
rii la serviciu, s-a bătut în 
șantier cu un alt coleg, 
fapte pentru care condu
cerea șantierului intențio
nează să-1 schimbe din 
funcție.

Am discutat și cu mais
trul Harangus. Locuiește în 
Hațeg, într-un bloc vecin 
cu cel în care locuiește și 
Lucica Popa. „Eu sînt să
tul domnule de femei. Am 
avut una care mi-a golit 
casa și-a plecat, așa că 
nu-mi mai trebuie alta cu 
trei copii". Ne uităm Ia fa
ța maistrului. Pe ea se ci
tește un anume mod de

ATITUDINI

Rău, foarte rău 
că a lipsit 

opinia călătorilor !

Sâmbătă, 7 ianuarie a 
fost mare aglomerație în 
autobuzul de Brad, cu ple
care la orele 14 din Deva. 
Un tînăr bine făcut, la 
propriu și la figurat, ținea 
morțiș’-grăpiș să afle toți 
cei din autobuz că el face 
ordine cît ai bate din pal
me, cu toți comozii, cu toți 
cei care nu se suferă luați 
în brațe sau au curajul, 
în șoaptă măcar, să spună 
„vreți să nu vă mai îm
pingeți, să vă dați jos de 
pe piciorul meu?“. Forțea
ză în stînga, în dreapta, 
împinge cu putere spre 
spatele mașinii, avertizîn- 
du-i pe eventualii oponenți 
că au de-a face cu un 
„dur", că el, „taie și spânzu
ră". In mașină se produce 
panică. Un călător încear
că să-l tempereze. Glasul 
tăios al „viteazului" îi în
chide repede gura. „Mă, 
frăciuț. Poate nu mă cu
noști. Eu plec de unde abia 
am ieșit, dar...“. Tirul de 
vocabular al insului certat 
cu cele mai elementare re
guli ale bunului simț este 
apoi vehement îndreptat 
spre un călător căruia i 
se adresa pe numele de 
Vasiu, din Luncoiu de Jos. 
Hîrtia nu suportă expre
siile pronunțate.

Rău, foarte rău, din par
tea călătorilor că n-au fă
cut opinie împotriva aces
tui element antisocial (a 
coborît în Luncoiu de Sus), 
a șoferului care trebuia să 
intervină, să-l dea jos din 
mașină. Rușinos din par» 
tea celor, se recunosc ei, 
ce se amuzau din eale a- 
fară pe seama invectivelor 
rostite. Peste 106 de oa
meni, din care majoritatea 
bărbați, s-au lăsat intimi
dați de un individ în sta
re de ebrietate, fără să-1 
ia de guler și să-1 predea 
primului post de miliție. 
Călătorii au stat pasivi, 
n-au luat atitudine și iată, 
un oarecare i-a călcat pe 
nervi vreme de un ceas, 
cum a vrut. Așa se întâm
plă cînd opinia publică nu 
se manifestă.

L. BRĂDEANU

viață șî, cunoscând cele ce 
ni s-au spus despre el, ne 
gândim că fosta soție nu 
și-o fi luat lumea în cap 
degeaba. Să nu dăm atunci 
crezare afirmațiilor din 
scrisoare ? Cert este că un 
om a fost lăsat timp de 
aproape o lună de zile fără 
sursa sa principală de e- 
xistență — munca — în 
numele unei necesități o- 
biective, faptul mascînd 
însă și o tendință de ră
fuială. „Aș fi lucrat ori
unde, și ca necalificată în 
acest timp, pentru că am 
înțeles greutățile prin care 
trecea șantierul. Dar mais
trul n-a vrut să mă ascul
te. Mi-a strigat că nu el 
este de vină că am eu trei 
copii, cărora trebuie să le 
dau un sprijin financiar". 
— afirmă Lucica.

Acum lucrurile s-au lă
murit și Lucica Popa se 
află din nou la rosturile ei 
legate de muncă. Pentru 
colectivul șantierului de pe 
Rîu Mare-aval însă o a- 
tare stare de lucruri tre
buie să constituie motiv de 
reflecție. Să nu tolerăm 
la unii oameni atitudini ca 
aceasta relatată, oameni 
care au convingerea că 
soarta altor oameni depin
de de bunăvoința lor. Ar 
fi contrar normelor noas
tre legale, ar dăuna colec
tivului aflat la începutul 
unui nou drum.

ION CIOCIEI



’MM TĂVILE SOllALiăft Congresul Partidului Comunist

BERLIN 14 (Agerpres). 
■—In R.D. Germană se a- 
cordă o mare importanță 
reutilizării în industrie a 
diferitelor reziduuri mena
jere și industriale ca ma
terii prime pentrti fabri
carea diferitelor .produse. 
Pentru strîngerea lor s-a 
organizat o rețea de puncte 
de colectare, depozitare și 
transport, care va ajunge 
-- la sfîrșitul cincinalului 

— la 1 600 unități.
Eforturile depuse au în

ceput să aducă rezultate 
apreciabile în economia 
națională. Astfel, în secto
rul sticlăriei de menaj s-a 
ajuns ca jumătate din to
talul sticlelor care se vor 
produce în acest an în 

' -R.D.G. să fie fabricate din 
cioburi colectate. Aceasta 
permite realizarea unor 
importante economii de 
nisip de cuarț și de ener
gie electrică.

★
' BUDAPESTA 14 (Ager

pres). — Dezvoltarea știin
ței și tehnicii a impus în 
R.P. Ungară revizuirea u- 
nor programe de studii 
pentru învățămîntul ele
mentar și liceal, în sensul 
introducerii unor obiecte 
de studiu inexistente în 
trecutul apropiat Astfel, 
începînd cu anul școlar 
1983—1984. în 760 licee și

școli de specialitate au 
apărut mașini electronice 
de calcul eu ajutorul că
rora elevii își însușesc 
noțiunile elementare de 
calcul electronic. în ur
mătoarea etapă, studiul pri
vind calculul electronic va 
fi introdus și In școala 
elementară.

★
VIENTIANE 14 (Ager

pres). — în Laos se depun 
eforturi susținute pentru 
realizarea programului de 
alfabetizare a adulților și 
de școlarizare a tuturor 
copiilor. în prezent în 
școlile de cultură gene
rală din această țară înva
ță aproximativ 550 000 
copii. Pentru școlarizarea 
lor au fost pregătite, ln- 
tr-un termen relativ scurt, 
peste 21000 cadre didac
tice.

Se dezvoltă, de aseme
nea, rețeaua învățămîntu- 
lui mediu de specialitate 
și superior, în cadrul că
ruia învață astăzi aproxi
mativ 10 000 studenți și 
elevi.

în urma eforturilor de
puse pentru lichidarea 
neștiinței de carte, în pre
zent, aproximativ 98 la sută 
din populația adultă a ab
solvit școlile de alfabeti
zare.

din Austria
VIENA 14 (Agerpres). 

— La Viena s-au deschis 
lucrările celui de-al 25-lea 
Congres al Partidului Co
munist din Austria, la 
care participă 250 de de
legați, precum și un nu
măr însemnat de delegații 
ale unor partide comu
niste și muncitorești de 
peste hotare.

Partidul Comunist Român

este reprezentat de tovară
șul Ilie Verdeț, membru 
al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.

Președintele Partidului 
Comunist din Austria. 
Franz Muhrl, a prezentat 
raportul de activitate inti
tulat „Situația politică și 
sarcinile partidului".
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INSTITUTUL DE SUBINGINERI 
HUNEDOARA 

str. Karl Marx, nr. 5 
ANUNȚĂ

CONCURS în data de 19 ianuarie 1984, ora 
11, pentru ocuparea unui post de LĂCĂTUȘ 
MECANIC DE ÎNTREȚINERE (cu cunoștințe prac
tice și în domeniul aparatelor poligrafice).

Condiții de încadrare conform Legii nr. 12/ 
1971.

Informații suplimentare la telefon 12538, 
între orele 8,30-17,00.

neridiaiie
OXIGENUL 

Șl CONVERTIZOARELE

La Anshan, complex me
talurgic de frunte ol Chi
nei, două convertizoore au 
fost aaaptate pentru utili
zarea unei noi metode, de 
eficiență sporită, de elabo
rare a oțelului.

Metoda — una din cele 
mai noi folosite in prezent 
in țările dezvoltate 
punct de 
- constă 
oxigen fi 
prin partea interioară cit 
fl prin cea superioară a 
convertizorului, față de in
sultarea intr-o singură par
te, cum se proceda pină in 
prezent. Metoda contribuie 
la echilibrarea procesului 
de elaborare a oțelului, 
permițînd economii de o- 
xigen. In plus, pot ti rea
lizate mai multe tipuri de 
oțeluri, inclusiv unele oțe
luri speciale cu conținut 
redus de fosfor. In generai, 
crește producția și se im- 
bunătățește calitatea ote
lului.

din 
vedere industrial 
in insuflarea de 

de gaz inert, atit

CONDUCTE SUBMARINE

*

Referindu-se la tehnolo
giile utilizate pentru explo
rarea fi exploatarea resur
selor de hidrocarburi de o- 
rlgine marină, cotidianul 
francez „Le Monde" scrie, 
între altele, că instalarea 
de conducte submarine a 
progresat foarte repede. In 
1968, arată ziarul, era po
sibil să se instaleze țevi de 
22,5 centimetri in diame
tru, /a o adincime 
metri; in 1975, 
țevi de 80 cm 
ci me de 150 m, 
țevi de 50 cm 
cime de 250 m. 
se instalează o 
norvegiană de
o adincime de 250 m. Deja 
Compania franceză a pe
trolului, Societatea națio
nală Elf -Aquitaine, șantie
rele din Bretania fi Co- 
mex lucrează la un sistem 
capabil să înlocuiască prin 
telecomandă de la supra
față o secțiune a conductei

de 135 
instalau 
o adin- 
in 1978, 
o adin- 
prezent,

conductă 
70 cm, la

se 
la 
iar 
la 
In

*

submarine deteriorate in 
întregime.

SFÎRȘITUL
CARIILOR DENTARE I

Pină la sfirșitul secolu
lui, oamenii vor scăpa de i 
cariile dentare, susține dr. 
Harald Loe, directorul Insti- I 
tuiului american de cerce
tări stomatologice din Be
thesda, statul Maryland.

Pe termen king, susține 
medicul american, una din
tre descoperirile cele mal 
promițătoare va fi, fără în
doială, identificarea genei 
emailului dentar. Astfel, el 
a anunțat că la Universi
tatea din California se tac 
încercări de realizare pe 
cale sintetică a unor clone 
a acestor gene. Stomato
logii vor putea astfel um
ple cavitățile provocate de 
carii cu „ciment" perfect 
identic emailului dentar.

AMERICANII Șl COCAINA^

Cel puțin 20 de milioa- 
ne de americani au consu- | 
mat o dată sau de moi mul- ' 
te ori cocaină, 5 milioane . 
recurg ia acest drog in ț 
mod regulat și, in fiecare i 
zi, cite alți 5 000 il „incear- J 
că" pentru prima dată - 1 
relatează cotidianul „The 
New York Times", citind un t 
studiu recent dat publici- > 
tații 
tură 
ni e i

U UUl L'"'-' •*
la New York, în legă- ) 
cu creșterea narcoma- i 
în S.U.A. ■’

\
1983, aproximativ i

VICTIME 
ALE CANCERULUI

In
176 000 de japonezi au fost t 
victime ale cancerului, ma- J 
ladie care se situează pe ț 
primul loc in ce privește 
cauzele mortalității in Ja
ponia, transmite agenția 
France Presse, citind sta
tisticile difuzate la Tokio 
de Ministerul Sănătății și 
Prevederilor Sociale. Pe lo
cul secund, congestiile ce
rebrale au provocat 144 000 
de decese, urmate de ma
ladiile cardiace, cu 131 000 
de decese.

I

■ NAȚIUNILE UNITE. - 
Consiliul de Securitate al 
O.N.U. a adoptat, in una
nimitate, o rezoluție prin 
care se cere autorităților 
din Republica Sud-Africană 
comutarea pedepsei eu 
moartea pronunțată împo
triva militantului de culoa
re Benjamin Maloiz Male- 
sela, membru al Congre
sului Național African 
(C.NA.), organizație ce ac
tivează în ilegalitate in 
R.SA. Documentul o fost 
aprobat în urma unei reu
niuni de urgență a Consi
liului, convocată la cererea 
grupului țărilor africane 
la O.N.U.

■ BRUXELLES. - Comi
sia C.E.E. a adoptat o 
hotărire privind reducerea 
cu 20 milioane de tone a 
producției de oțel in țările 
membre ale Pieței comune. 
Cele mai afectate de a- 
ceastă hotărire sînt Belgia, 
Italia și R.F.G., transmit 
agențiile internaționale de 
presă.

In legătură cu aceasta, 
observatorii de presă a- 
preciază că decizia res
pectivă a fost adoptată 
în vederea menținerii, în 
profitul marilor monopoluri, 
a unor prețuri ridicate la 
produsele siderurgice, chiar 
și în condițiile crizei eco
nomice care a redus con
siderabil piețele de des
facere.

■ PARIS. — intr-o loca
litate din departamentul 
Moselle a avut loc inau
gurarea solemnă a con
ductei de gaze U.R.S.S.

(Urengoi - Siberia) - Fran
ța. cu o lungime de 5 000 
km. De la terminalul din 
zona Moselle, gazele vor 
fi distribuite, prin rețeaua 
națională de conducte, în 
întreaga Fronță.

■ SANTIAGO DE CHILE.
- Partidul Comunist din 
Chile a adresat tuturor 
chilienilor apelul de a 
participa, in luna martie, 
la o grevă generală pen
tru „a pune capăt dicta
turii militare", pentru reve
nirea țării la un regim 
civil democratic și resta
bilirea instituțiilor consti
tuționale.

■ CIUDAD DE MEXICO.
— Intr-o declarație făcută 
la Ciudad de Mexico, 
președintele Mexicului, Mi
guel de la Madrid, a con
damnat amestecul străin in 
treburile interne - trans
mite agenția Prensa Latina. 
Arătind că Mexicul înțelege 
sâ se conducă după o po
litică proprie, conformă cu 
condițiile concrete din țară 
și cu necesitățile și aspi
rațiile majore ale poporu
lui mexican, Miguel de la 
Madrid a lansat un apel 
populației la intensifica
rea eforturilor consacrate 
traducerii în viață a obiec
tivelor consemnate în pro
gramul național de dezvol
tare a țării, program care 
asigură depășirea graduală 
a dificultăților economice 
cu care este confruntată 
în prezent națiunea mexi
cană.

N O T Ă

Mafia și crimele ei
In apropierea unul tea

tru din Catania unde se 
juca o piesă scrisă de 
ziaristul italian Giuseppe 
Fava, care demasca Ma
fia, poliția a descoperit 
în* parcaj un automobil- 
în care se afla cadavrul- 
autorului piesei cu un 
glonte in ceafă. Să fi 
fost o coincidență ? Nu, 
cu o săptămînă înainte de 
a se fi comis această 
crimă, Fava luase cuvîntul 
la televiziune tot pentru a 
demasca căpeteniile Mafiei 
siciliene, pe care le acuza 
de complicitate cu înalte 
personalități politice la ac
țiuni veroase.

Sâ fi fost un caz izolat 
de răzbunare personală ? 
Nu, cazul Fava nu este nici 
de departe unicul caz de 
răfuială a Mafiei italiene, 
și nu numai italiene, cu 
cei ce au curajul să de
maște activitățile sindica
tului crimei. Să ne amin
tim de „dispariția" ziaris
tului progresist italian 
Mauro De Mauro, de per
sonalități politice și repre
zentanți ai justiției italiene

care au căzut victimă 
Mafiei.

Dar în Italia, mafia nu 
înseamnă neapărat 
Siciliă. Ea își desfășoară 
astăzi activitatea în întrea
ga țară, sprijină activitatea 
grupărilor politice de ex
tremă dreapta, patronea
ză contrabanda cu narco
tice, casele de jocuri, co
merțul cu proprietăți fun
ciare, acordă sprijin unor 
politicieni care vor să se 
strecoare neapărat în 
parlament...

...Soarta i-a jucat lui 
Giuseppe Fava un renghi. 
Peisa lui, pentru care ă 
fost împușcat de Mafia, se 
numește „Ultima crimă". 
Ea se va juca în conti
nuare, iar crima care s-a 
comis împotriva unui re
prezentant curajos al pre
sei democratice italiene 
probabil că nu va fi ul
tima. Dar în locul lui Fava 
vor veni alți militanți în 
lupta pe care poporul 
italian o duce astăzi îm
potriva sindicatului gangste
rilor. .. ■ ■:

B.P. T

iwI
I
«I*I 
I*IwI
I I
I
«I
«I 
I
I 
IwI«I*IwIwI 
I
I
I
I 
I*I
I

I
I
I«I
I
I
I
•hI
■wI
I

U.F.E.T. ORĂȘTIE
ÎNCADREAZĂ

Pentru Sectorul de utilaj tehnologic și piese 
de schimb, de la categoria a lll-a în sus :

• tratamentiști termici 
strungari

• frezori.
încadrarea se face conform Legii 57/1974.

EXPLOATAREA MINIERĂ CERTEJ-SÂCĂR.MB

cu sediul în comuna Certeju de Sus 
ÎNCADREAZĂ IMEDIAT

Muncitori (bărbați) calificați în următoarele 
meserii : .

• LĂCĂTUȘI
• SUDORI *■

• MECANICI UTILAJE
• FUNICULARIȘTI
• OPERATORI PREPARARE
De asemenea, MAI ÎNCADREAZĂ Șl MUN

CITORI (bărbați) NECALIFICAȚI, cu posibilități 
de calificare imediată In meseria de operatori
preparare.

De preferință, solicitanții să domicilieze în 
localitățile apropiate.

ANIVERSARE

• Soția Emilia, fiul Florinei 
urează dragului lor sărbăto
rit, Măciucă Florin, cu prile
jul pensionării, sănătate și fe
ricire. (3626)

DECESE

publicitate

• Vînd 
Horia, nr.

VINZARI

casă. Deva,
78, telefon

convenabil 
aragaz,

strada
14535. 
(3627)

mobilă 
frigider.

• Vînd 
garsonieră, ____ ,

* radiocaseto’fon JVC. Hunedoa- 
*1 ra, telefon’13940. (c. 15)I
1
I
I
I*I
I*I

oferta de serviciu

• Caut femeie pentru în
grijit copil de un an. Deva, 
telefon 22170. (3630)

PIERDERI

• Pierdut legitimație• Pierdut legitimație de . 
serviciu, pe numele Damaschi 
Maria, eliberat^ de întreprin
derea ,,Vidra" Hunedoara. O 
declar nulă. (3625)

• Pierdut legitimație de 
serviciu, pe numele Cîurcui 
Aurelia, eliberată de C. S. Hu
nedoara. O declar nulă.

(c. 13)

• Ne luăm rămas bun 
de la aceea care a fost 
mamă, soacră, bunică și 
străbunică iubită

STANO MATILDA
născută ZIRNSTEIN

Inmormîntarea va avea 
loc luni, 16 ianuhirie 1984, 
orele 15, la cimitirul din 
strada Eminescu, Deva. 

(3633)

• Triste lacrimi și du
rere pentru nierderea 
scumpei noastre colege 

ANDREIKA HILDA 
pe care nu u vom uita 
niciodată. Colectivul Ofi
ciului P.T.T.R. Hunedoa
ra. (3636)
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