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însuflețiți de exemplul Minerului de Onoare 
al țării extragem tot mai mult cărbune 

din abatajele mecanizate
Lucrăm astăzi, în abata

jele sectorului IV al între
prinderii miniere Lupeni, cu 
cinci complexe mecanizate 
ale căror costuri sint com
plet amortizate, fapt ce a 
condus la o scădere pro
nunțată (cu 215 lei) a cos
tului tonei de cărbune la 
gura abatajului. Timpul de 
reciclare a unui complex 
s-a redus cu 45 de zile, 
timp care, pentru noi, pen
tru țaTă înseamnă de acum 
cărbune, cit mai mult căr- 
bune. Minerul din abatajele 
cu cărbune ale Văii Jiului 
nu mai este un simplu mî- 
nuitor de lopată, ori perfo
rator. Este omul care o 
schimbat lopata cu un pu-

pitru de comandă. Altfel 
ducem azi bătăliile pe fron
tul cărbunelui...

Un fapt 
mutațiile 
mii ani 
Jiului sint 
numele 
Nicolae 
apreciind cu justețe rolul și 

a 
inițiat și sprijinit un amplu 
program de introducere a 
tehnicii noi în abataje, pro
gram 
repere au fost jalonate cu 
prilejul vizitelor de lucru din 
anii 1977, 1979 și 1982. Și 
un rezultat relevant : de la 
un an la altul producția 
de cărbune din Valea Jiu-

de necontestat : 
survenite în uiți- 
în mineritul Văii 
legate direct de 
tovarășului 

Ceaușescu, care.

avantajele mecanizării.

ale cărui principale

l

ÎNTRECERII SOCIALISTE !
— Notăm, tovarășe i 

Stanciu. J
— C.M. Valea Jiului ) 

se prezintă cu o econo
mie de 1 865 000 kWh, 
I.M. Hunedoara 532 000 
kWh, C. S. Hunedoara 
380 000 kWh, E.M. Deva 
și flotația 300 000 kWh. 
Cu mari economii se pre
zintă și „Avicola" Deva, 
I.L. „Vîscoza" Lupeni și 
altele.

Aceasta, precizăm noi, 
în condițiile cînd multe 
dintre aceste unități ra
portează depășiri la in
dicatorii fizici de plan, 
cum sînt minele din Va
lea Jiului, I.M. Hunedoa
ra, unele secții din C.S. 
Hunedoara, E.M. Deva și 
altele.

DIN CRONICA

Valea Jiului:

CRESC PLUSURILE 
LA PRODUCȚIA 

DE CĂRBUNE
ziCu fiecare schimb și 

de muncă, din abatajele 
minelor Văii Jiului, mi
nerii raportează noi suc
cese. Ele se oglindesc în 
creșterea producției de 
cărbune extras suplimen
tar, drept răspuns la che
mările secretarului ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
de a spori 
terii prime

Pină ieri 
minerii de 

fruntași 
prezentau cu un plus 
4 258 tone, 
sporul

4 092 
3 363
2 869 
2 846 
lăudabile se mîndresc și 
minerii de la Dilja — 
plus 1 264 tone, de la Li- 
vezeni și Bărbăteni.

baza de ma- 
a țării.

dimineață, 
la Paroșeni 
pe Vale —.

iui a sporit necontenit, 
ilustrînd ritmul rapid al me
canizării, al pătrunderii teh
nicii noi în abataje.

îmi amintesc, în urmă cu 
doar șase ani, sectorul IV 
pornea timid pe calea me
canizării. Aveam un singur 
complex și multe probleme. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a intuit atunci perfect că 
oltul trebuie să fie minerul 
ce va stăpîni noile tehno
logii. La noi tehnologii — 
oameni noi. Așa a apă'ut 
minerul-tehnician. Atunci un 
imperativ. Acum, o certi
tudine.

însuflețiți de îndemnul Mi
nerului de Onoare al țării, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ctitor vizionar al României 
socialiste, am reînvățat mi
neritul, ne-am străduit să 
conferim muncii din sub
teran o nouă valoare, ade
vărate»- eficiență- Așa cum 
am arătat, rezultatele nu 
s-au lăsat prea mult aș
teptate. Productivitatea mun
cii a crescut simțitor, cos
turile de producție au scă
zut vertiginos. Sub cincizeci 
de lei ne costă acum o 
tonă de cărbune scoasă la 
gura abatajului, după ce au

se 
de 
sa

tone, 
tone, 
tone, 
tone.

la Aninoa- 
ridica la 
Vulcan — 
Petrila — 

Uricani — 
Cu realizări

se 
la 
la

CU PLANUL DEPĂȘIT 
LA PRODUCȚIA FIZICA

ÎNSEMNATE ECONOMII 
DE ENERGIE 
ELECTRICA

Ieri dimineață ne-a te
lefonat la redacție tova
rășul ing. Petre Stanciu, 
șeful compartimentului 
de furnizare a energiei |;ce 
electrice din cadrul I.R. 
Deva.

— Vă rugăm să con
semnați în ziar că de la 
începutul anului, multe 
unități economice de 
prestigiu au economisit 
însemnate cantități de e- 
nergie electrică.

Lucrătorii atelierului de j 
prelucrări mecanice și) 
confecții metalice din ca- l 
drul I.P.I.C.C.F, Deva au ' 
obținut succese deosebite ț 
în muncă în primele două 1 
decade scurse din aceas- , 
tă lună. Organizîndu-și J 
mai bine munca, folosind ț 
intensiv capacitățile de i 
producție și timpul de J 
lucru, ei și-au depășit ) 
sarcinile de plan la doi 
indicatori de bază ai pro
ducției fizice: piese de 
schimb și confecții meta- 
-1-j pentru construcții l 
căi ferate, depășire ce se ’ 
ridică Ia 105 la sută. Du- ) 
pă cum am fost infor- l 
mâți, hotărîrea întregului ? 
colectiv muncitoresc de > 
aici este de a face din ț 
decada a treia o decadă 1 
record în întreaga activi- ’ 
tate..

Șantierul Riu Mare-Betezat — Atelierele centrale Ha
țeg. Forjorul Miron Prejban execut! lucrări de bun! cali
tate.

Adunările generale ce se 
vor desfășura în coopera
tivele agricole de produc
ție și în asociațiile econo
mice intercooperatiste, pre
cum și adunările generale 
ale producătorilor agricoli 
marchează un eveniment 
de seamă în viața unități
lor agricole și a localită
ților neeooperativizate. A- 
ceste adunări au menirea 
ca, in spiritul democrației 
noastre cooperatiste, să a- 
nalizeze rezultatele econo- 
mico-financiare înregistra
te în anul trecut și să ja
loneze — în lumina sarci
nilor și orientărilor date 
de secretarul general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la Con
sfătuirea de lucru de la 
C.C. al P.C.R. pe probleme 
de agricultură, din 7—9 
decembrie 1983 — măsuri
le și acțiunile ce le vor în
treprinde în scopul obți
nerii unor producții agri
cole record In anul 1984. 
Avînd un pronunțat carac
ter de lucru, adunările ge
nerale ale țăranilor coo
peratori sînt precedate de 
adunări -pe formații de 
muncă (ferme, brigăzi și 
sectoare), care, la rîndul 
lor au dezbătut modul de 
îndeplinire a planului și a 
angajamentelor asumate 
în întrecerea socialistă pe 
anul 1983 și au ales con-

ducătorii formațiilor, ur- 
mînd ca după adunările 
generale pe C.A.P. acestea 
să adopte sarcinile ce le 
revin, să stabilească for
mele de organizare a mun
cii și să numească șefii de 
echipă.

Pentru a-și îndeplini ro
lul de adevărate forumuri 
ale unităților agricole coo
peratiste, adunările gene
rale trebuie să fie temei
nic pregătite. Darea de 
seamă întocmită pe bază 
de bilanț privind activita
tea desfășurată și rezulta
tele obținute în realizarea 
planului și a bugetului de 
venituri și cheltuieli pe a- 
nul 1983 va reflecta în 
spirit critic și autocritic 
activitatea desfășurată de 
consiliul de conducere și 
de cooperatori pentru folo
sirea eficientă a bazei teh- 
nico-materiale, creșterea 
producției vegetale și ani
maliere, sporirea venituri
lor și a avuției obștești.

Primul ministru al 
o vizită oficială

CONTRIBUȚIE 
SPORITA LA AUTO- 

APROVIZIONARE
Numeroși producători 

agricoli din comuna 
Geoagiu și-au adus o 
contribuție meritorie la 
realizarea programului 
de autoaprovizionare te
ritorială. Intre aceștia, 
loan Borza din satul 
Văleni a livrat în anul 
trecut peste două tone 
carne de bovine. De a- 
semenea. Cornel Igna 
din Homorod, Antonie 
Buda din Geoagiu-Băi, 
Iosif Ștefan din Ren- 
ghet, Aron Crainic din 
Geoagiu și Nicolae Stoi
ca din Văleni au predat 
cite 2—5 bovine în con
tul contractelor înche
iate, obținind însemna
te venituri bănești. Ei 
se numără printre cei 
mai buni contractanți 
de animale și în acest 
an.

Firește, accentul va fi pus 
pe reliefarea experienței 
înaintate a formațiilor 
fruntașe, pe cauzele ne
ajunsurilor ce s-au mani
festat, precum și pe învă
țămintele ce trebuie des
prinse pentru activitatea 
de viitor.

Un loc aparte pe ordinea 
de zi a adunărilor gene
rale îl ocupă dezbaterea 
programului de măsuri po- 
litico-organizatorice și teh- 
nico-economice pentru rea
lizarea planului și a bu
getului de venituri și chel
tuieli pe anul 1984. în a- 
cest context subliniem ne
cesitatea ca în toate uni
tățile accentul să fie pus 
pe folosirea rațională a 
pămîntului, pe mobilizarea 
cooperatorilor și a tuturor

Ing. ANA SZEGEDI, 
președintele 

Uniunii județene a C.A.P.

(Continuare în pag. a 2-a)

Canadei va face 
în țara noastră

CONSTANTIN LUPULESCU, 
adjunct șef sect IV, 

I. M. Lupeni

La invitația tovarășului. 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, primul mi
nistru al Canadei, Pierre(Continuare in pag. a 2-a)

de oamenii

semifabricate II.

efectiv ? Cum 
facă față sar-

Hunedoara — laminorul de 
pect de Ia flamarea laminatelor.

Elliott Trudeau, va face o 
vizită oficială în România, 
la începutul lunii februa
rie a.c.

munca.
trut viefîi

Cu temeinicie și pasiune

)

De nenumărate ori s-a 
scris despre constructori, 
despre strădaniile lor in 
ridicarea minunatelor edifi
cii ce incintă privirile la 
tot pasul. Mai puțin insă 
s-a amintit de eforturile 
meșterilor constructori care 
prelucrează metalul. Da, 
metalul fără de care toa
te aceste clădiri nu s-ar fi 
putut construi. V-ați între
bat vreodată, cine sînt 
acești oameni ? Cu ce se 
ocupă ei ' ~ ~
reușesc să 
cinilor ?

O mină 
31 - numără atelierul de 
confecții metalice al Sta
ției de utilaj și transport 
Deva. 31 de lăcătuși, su
dori și vopsitori reuniți 
într-o singură brigadă, con
dusă de comunistul Nicolae 
Avram. 31 de muncitori 
harnici, buni meseriași, de
votați colectivului și me
seriei îndrăgite. Oameni 
care muncesc cu pasiune

ca să producă confecțiile 
necesare șantierelor de 
construcții din Valea Mu
reșului, peste 90 la sută 
din reperele metalice afe
rente obiectivelor execu
tate de T. C. Deva.

— De fapt, ce confecții 
realizați ? l-am întrebat pe 
maistrul Viorel Jude, șeful 
atelierului și secretarul co
mitetului de partid al sta
ției.

— Predomină ușile meta
lice, vitrinele, grilajele, pa- 
rapeții de balcoane și al
tele. Anual — peste 700 
tone de confecții sint pre
văzute in plan. In realita
te, pentru că cerințele sint 
mari, noi 
mai multe, 
mai multe, 
ascendent, 
ficații.

In felul de a

producem mult 
An de an, tot 
Este un

plin
mers 

de semni-

fi, a mun-

LIVIU BRAICA

(Continuare în pag. a 2-a)



Propaganda vizuală — instrument eficace 
de mobilizare a oamenilor muncii in producție

Recensămintul animalelor domestice - o acțiune 
de mare însemnătate economică

— Propaganda vizuală — 
sublinia Mihaela Grădiița- 
ru, secretar adjunct al co
mitetului de partid de la 
întreprinderea de încăl
țăminte Hunedoara — ocu
pă un loc important în 
ansamblul mijloacelor și 
formelor politice prin care 
comitetul nostru de partid 
acționează pentru infor
marea comuniștilor, a tu
turor oamenilor muncii a- 
supra situației economice, 
social-culturale din unita
te, îi mobilizează în ve
derea realizării exemplare 
a sarcinilor ce ne revin în 
producție, ia poziție față 
de stările de lucruri și 
fenomenele negative, con
tribuie la formarea con
științei muncitorilor, a unei 
atitudini înaintate față de 
muncă. Pentru a fi cît mai 
eficientă, am hotărît să 
apelăm la o serie de mij
loace simple, vii, directe, 
proprii propagandei vizuale, 
cum sînt chemările și în
demnurile, calculele eco
nomice, vitrinele calității, 
panourile de onoare și, 
bineînțeles, gazetele de 
perete. Cele mai multe sînt 
plasate în secții și ateliere, 
la locurile de muncă, iar 
gazetele de perete, vitrina 
calității și panoul de onoa
re — în zone de larg 
acces. Mai mult, am avut 
în vedere să actualizăm, 
de cîte ori a fost necesar, 
propaganda vizuală în 
funcție de sarcinile și 
obiectivele ce ne revin din

însuflețiți de exemjlul 
Minerului de Onoare al țării
(Urmare din pag. 1) 

fost amortizate complexele, 
după ce am reușit să ob
ținem un randament de 
peste 6 tone pe post la 
nivel de sector și de peste 
13 tone pe post la nivelul 
abatajelor. Și vorbind des
pre producție trebuie să ară
tăm că anul trecut, lucrînd 
cu cinci complexe, am rea
lizat cea mai mare pro
ducție din istoria sectoru
lui, aproape 700 000 tone 
de cărbune.

Sîntem hotăriți ca în 
1984, cel de-al patrulea 
an al cincinalului calității 
și eficienței să ne amplifi
căm realizările. Țara are 
nevoie de cărbune, iar căr
bunele este o sursă a inde
pendenței energetice a țării. 
Ne-am angajat ca noi, cei 
din sectorul IV, să extragem 
suplimentar sarcinilor de 
plan din acest an o canti
tate de 6 000 tone cărbune, 
angajament deplin realiza
bil deoarece ne-am asigu
rat din timp capacitățile de 
producție prin menținerea 
unei linii de front active 
care să asigure îndeplini
rea și depășirea sarcinilor 
de plan. Ne bizuim pe 
forțele noastre.

In abatajele sectorului 
nostru își desfășoară acti
vitatea 13 brigăzi minerești, 
cu oameni bine pregătiți

La odihnă și cură balneară - 
în tabere sportive

De la Oficiul județean 
de turism și excursii 
Deva ni se face cunoscut 
că în primele două săp- 
tămîni ale lunii acesteia, 
230 elevi din Hunedoara 
și Deva, de la liceele 
cu profil de matematică 
și fizică, și-au petrecut 
o parte din vacanță — 
pregătindu-se în același 
timp cu cadre de specia

documentele de partid, din 
cuvîntările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului.

Străbătând secțiile uni
tății, am putut constata că 
afirmațiile secretarului ad
junct cu propaganda al 
comitetului de partid au 
într-o mare măsură aco
perire. Important este fap-

Activitatea 
politico-educativă 

de formare a omului 
nou - permanent 

desfășurată la 
înalt nivel calitativ

tul că chemările, îndem
nurile și calculele econo
mice, redate intr-un med 
direct și concret, ampla
sate la loc vizibil, țin 
seama de specificul fiecă
rui loc de muncă. Astfel, 
la liniile de cusut un 
panou arată că „un minut 
irosit de fiecare lucrătoa
re duce la nerealizarea 
zilnică a 96 de perechi 
încălțăminte", iar, - în 
contrast, un altul subli
niază că „redueîndu-se 
norma de timp cu 15 mi
nute se realizează zilnic 
în plus 60 de perechi de 
încălțăminte pe schimb*. 
Nu lipsesc din ansamblu* 
propagandei vizuale nici 
îndemnurile ia aplicarea 
In producție a inițiativelor 
muncitorești, in scopul 

profesional, cu multă ex
periență de muncă, animați 
de dorința de a face tot 
ce este posibil pentru înfăp
tuirea riguroasă a importan
telor sarcini puse în fața 
detașamentului mineresc de 
conducerea partidului, de 
mult iubitul nostru secretar 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Am pornit bine și in acest 
on. După numai două de
cade din luna ianuarie înre
gistrăm deja un spor de 
200 tone la producția ex
trasă, cu perspective de a 
ne inzeci realizările pînă la 
sfîrșitul lunii. Plusurile res
pective provin de la bri
găzile conduse de Teodor 
Boncalo și Constantin Popa, 
cei mai tineri Eroi ai Muncii 
Socialiste din Valea Jiului, 
de la cele conduse de 
Aurel Manda și sing. Paul 
Grasa.

Rezultatele tot mai bune 
obținute de la un an la 
altul în sporirea producției 
de cărbune sînt răspunsul 
faptic al minerilor de la 
Lupenl, din întregul bazin 
carbonifer al Văii Jiului, 
dat grijii statornice mani
festate de secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru 
oamenii din abatajele cu 
cărbune, pentru noile și 
semnificativele prefaceri din 
munca și viața noastră.

litate — în taberele de 
la Geoagiu, Felix, Her- 
culane și Sovata.

De asemenea, peste 
300 de oameni ai muncii 
au fost oaspeții stațiuni
lor Sovata, Felix, Her- 
culane, Predeal și Sinaia 
unde și-au petrecut 
neuitate zile de odihnă 
ori au fost pacienții 
curelor balneare pentru 
refacerea, sănătății. 

creșterii calității produse
lor, a productivității mun
cii și economisirii de ma
teriale auxiliare și piese 
de schimb. în atelierul de 
croit un calcul economic 
arată muncitorilor cîte 
perechi de încălțăminte se 
realizează dacă fiecare 
croitor economisește zilnic 
un decimetru pătrat de 
piele. „La zi“ se afla și 
vitrina calității unde sînt 
expuse produse ieșite In 
această lună de pe benzile 
de fabricație. Fată-n față, 
două perechi de încălță
minte. Una lucrată impe
cabil, cu un finisaj su
perior, cealaltă, dimpo
trivă. Față-n fată, doi lu
crători, două moduri dife
rite de a-și face datoria.

Propaganda vizuală mai 
cuprinde aici vitrina -A- 
gc: pi es", panoul în ti ccerii 
socialiste, obiectivei*? între-
cerii In producție s_a_

Des; nu are o denumire.
gazeta oe perete <xmuna
a comitetelor de peirtid și
sindira* (re^pnn<ahf! al co-
.eenvu'.ui de redacpe —
Gheorghe Gostian) conține
UD TrtACOl de actem'■
sens .a ooiecz rexer
necesitatea ecenctnisirii e-
nerg-ei și căile de
zare a ei In intrep:
an articol critic despre cei
certați cu discipii
producție, lnsctit si de 0
caricatură. Verifici — .4 x-f*
lecția din anul 19C3 a ars—
co.e.or apărate a.ci.
putut de seama că 
ediție din acest

p—ima 
an nu 
ie. Ga-constituie 0 except:

zeta de perete a
este, intr-adevăr. activă.
combativă și eficien'tă, fapt
pentru care s-a clasat pe
âOcui III pe XDUDÎCipiu in
concurs»! de pmfîl Din
păcate. nu același lucru 
îl putem spune despre ga
zeta de perete a comite
tului U.T.C. în primul rînd, 
nici o inscripție nu arată 
a cui este gazeta respec
tivă. Apoi, după cele afi
șate în interiorul acesteia, 
s-ar putea crede că tinerii 
din întreprinderea de în
călțăminte încă n-au ajuns 
în anul 1984. ei pregătin
du-se să întîmpine re
velionul. Ce părere are 
comitetul U.T.C. ?

MIRCEA LEPĂD A TU

(Urmare din pag. 1)

întreprinderea de tricota
je tip lină Hunedoara. 
Confecționera Adiana Gla- 
daufszki lucrează la o ma
șină triplă, unde execută 
lucrări de calitate.

locuitorilor satelor la efec
tuarea lucrărilor de îmbu
nătățiri funciare, a obiec
tivelor cuprinse în progra
mul de obținere a unor re
colte sigure și stabile. De 
asemenea, in spiritul pre
vederilor Legii nr. 1/1982, 
al aplicării noului meca
nism economico-financiar, 
fiecare cooperator trebuie 
să înțeleagă necesitatea de 
a participa la efectuarea 
întregului volum de mun
că și a întregii game de 
lucrări din unități, numai 
astfel puțind beneficia de 
drepturile prevăzute în 
Statutul CA.P. O dată cu 
sporirea producției marfă 
a CA.P., care reprezintă

U.U.M.R. Crișcîor, atelierul electric. Șeful de echipă electricieni Aurel Stingă și 
electricianul Gheorghe Pleșa execută montarea instalațiilor de protecție pentru compre- 
soarele de 45 mc.

în vederea fundamentă
rii științifice a măsurilor 
tehnico-organizatorice pen
tru dezvoltarea zootehniei 
și creșterii producției ani
maliere în conformitate cu 
obiectivele stabilite de Con
gresul al XII-lea la Parti
dului Comunist Român, 

cît și în scopul elaborării 
planurilor cincinale, anu
ale și a programelor de 
autoconducere și autoapro- 
zivionare teritorială, este 
necesară cunoașterea de
taliată a structurii, carac
teristicilor și potențialului 
de producție ai șeptelului. 

în acest scop ânt organi
zate sistematic modalități 
de cunoaștere a efectivului 
de animale pe specii, nu
meric. calitativ și pe gru
pe de virstă.

Princtpala modalitate de 
cunoaștere o constituie

domestice ce se organi- 

Adunările generale ale C.A.P.
baza creșterii veniturilor 
și a avuției obștești, o 
contribuție mai Însemnată 
la fondul de stat sînt che
mate să aducă și gospo
dăriile țăranilor coopera
tori, prin utilizarea judi
cioasă a loturilor aflate în 
folosință. în acest sens, o 
importanță deosebită pre
zintă cunoașterea și apli
carea fermă in viață a pre
vederilor Programului unic 
de creștere a producției 
agricole în gospodăriile 
personale ale membrilor 
cooperativelor agricole de 
producție și în gospodării
le producătorilor particu
lari, adoptat recent de Co

zează potrivit Decretului 
1/1982, la începutul lunii 
februarie al fiecărui an, 
în raza teritorial-adminis- 
trativă a fiecărui munici
piu, oraș sau comună.

Recensămintul animalelor 
se efectuează în fiecare 
gospodărie pentru stabili

rea efectivului de bovine, 
porcine, ovine, caprine, 
cabaline, iepuri de casă, 
animale pentru blană din 
crescătorii, ' păsări și fa
milii de albine.

Obligațiile persoanelor 
fizice în cadrul efectuării 
recensămintuluî sînt în 
principal următoarele: să 
declare în mod exact nu
mărul de animale domes
tice deținute de gospodă
ria respectivă, să permi
tă și să înlesnească perso
nalului însărcinat cu efec- 
t’Jh-ea recensămintuluî. ssu 
cel de verificare să ■ con
troleze la fața locului

Cu temeinicie și pasiune
(Urmare din pag. 1)

ci, a trăi și a gindi al 
maistrului Jude, credem, se 
regăsesc toate aspirațiile 
de bine o'e oamenilor din 
subordinea sa. Oameni 
preocupați. prin tot ceea 
ce fac, zi de zi, ceas de 
ceas, de finalizarea la 
timp și in bune condiții a 
comenzilor primite de pe 
șantiere, de a învinge im- 
preună greutățile ce se 
mai ivesc in producție.

— Sinteți o brigadă mică, 
dar unită. Cum reușiți, to
tuși, să cuprindeți un așa 
volum de lucrări ? am re
luat firul discuției.

— Activitatea noastră este 
bine conturată din toate 
punctele de vedere : oa
meni, dotare tehnică, pri
cepere, sirguință...

— Totuși ?
- Cu efort, cu temeinicie, 

cu dragoste, cu conștiința 
că ansamblele lucrate aici 
sînt foarte necesare con

mitetul Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.

Măsuri chibzuite se cer 
stabilite în vederea dezvol
tării sectorului zootehnic, 
astfel incit fiecare unitate 
să-și îndeplinească irepro
șabil prevederile din pro
gramul județean și sarci
nile privind autoconducerea 
și autoaprovizionarea teri
torială. în același timp, 
pentru folosirea judicioasă 
a forței de muncă și valo
rificarea superioară a re
surselor locale, trebuie a- 
cordată atenția cuvenită 
dezvoltării industriei mici, 
cit și îndeplinirii obiecti
velor din programele spe- 

numărul de animale exis
tente, realitatea datelor 
declarate.

Pentru nerespectarea a- 
cestor obligații sînt pre
văzute sancțiuni. Astfel, 
animalele nedeclarate de 
către persoanele fizice se 
consideră că nu-i aparțin 
și se preiau, fără plată, 
în proprietatea statului.

Cît privește fapta împie
dicării efectuării recensă- 
mîntului sau a verificării 
acestuia de către persona
lul desemnat în acest 
scop, ea este sancționată 
ca o contravenție, amenda 
prevăzută fiind între 1000 
și 3 000 lei.

Cetățenii „ județului nos
tru sînt chemați să acor
de tot sprijinul realizării 
în condițiile cele mai bune 
a recensămîntului anima
lelor domestice, această 
acțiune fiind o problemă 
de mare.. însemnătate eco
nomică și să dovedească 
răspunderea civică cuve
nită în declararea corec
tă. reală a datelor necesare.

LIVIU ANTAL, 
consilier juridic, șef al 

Consiliului popular județean
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15,45
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16,60’

16.30

20,00

20.20

20,35

20,50
21,15

21,50

structorilor de pe șantiere.
— N-ați spus nimic des

pre oameni.
— M-am referit ia ceea 

ce fac ei. Ar trebui să-i 
evidențiez pe toți. Mun
cesc cite 10—12 ore pe zi, 
atit cît se cere. Intre ei — 
Ion Popescu, Petru Barna, 
Adrian Dobrescu, Vasile 
lehim, Gheorghe Gașpar, 
Simian Pintecan, Ion Pușa 
— cu peste 25 de ani ve
chime in acest atelier 
Bozii Albu, Pduard Kuțaba, 
Nicolae Avram, dar și Fi
ricel Doda, Beneamin Dom- 
naru, Ion Rad, Ana Feren
czy etc. Prin tot ceea ce 
fac, dovedesc atașament 
față de colectiv, preocupare 
permanentă pentru a-și 
ușura eforturile, pentru 
a face economii, punind 
umărul cu nădejde la în
deplinirea prevederilor de 
plan. Sînt oameni cu care 
ne mindrim, căliți la școa
la muncii, exemple in via
ță și in societate.
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DEV. 
torie -

ciale. în vederea economi
sirii combustibililor, în fie
care CAP. vor fi stabilite 
măsuri de realizare a u- 
nui număr cît mai mare 
de mijloace de transport 
cu tracțiune animală.

Buna conducere a între
gii activități din unitățile 
agricole cooperatiste pen
tru înfăptuirea neabătută 
a hotărîrilor adoptate de 
adunările generale, impun 
ca în consiliile de condu
cere și comisiile de revi
zie să fie aleși cei mai des
toinici, pricepuți și harnici 
cooperatori, oameni cu ini
țiativă și spirit gospodă
resc, care se bucură de sti
ma, respectul și încrede
rea membrilor C.A.P., iar 
din comisiile comunale ale 
producătorilor agricoli din 
localitățile necooperativi- 
zate să facă parte gospo
darii de frunte ai satelor.

Adunările generale ale 
cooperatorilor, ce vor avea 
loc în perioada următoare 
constituie un bun prilej 
de angajare și mobilizare 
plenară a tuturor lucrăto
rilor ogoarelor la efectua
rea în cele mai bune con
diții a lucrărilor agricole 
pentru a obține producții 
record în toate sectoarele 
de activitate și a întîmpi- 
na a 40-a aniversare a re
voluției de eliberare națio
nală și socială și Congre
sul al XlII-lea al parti
dului cu rezultate tot mai 
bune în muncă.
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Unitate si continuitate 
în cultura româneasca

împărtășim cu gîndul și 
simțirea, deopotrivă, senti
mentul retrăirii însemnatelor 
evenimente istorice, precum 
ți al considerației față de 
sîrguința și dăruirea sluji
torilor culturii noastre la 
înfăptuirea lor.

Soli ai epocii lor, acești 
cărturari scriau spre folosul 
tuturor românilor ți vesteau 
că ideile din scrierile lor, 
năzuințe ale neamului nos
tru, aveau să rămină peste 
schimbările vremilor. Prin 

separatoare 
românești 

gîndurile și 
românilor

Deci dintr-o pornire fi
rească legătura între pro
vincii este menținută ți prin 
această muncă făcută laolal
tă de cărturarii români 
adunați pentru ca să redea 
confraților prețuitele cărți.

Menționăm acum titlul va
loroasei tipărituri juridice 
„îndreptarea legii** scoasă la 
Tirgovițte in onul 1652, pen
tru ca să putem releva și 
strădania transilvăneanului

Invincibilă pe teren propriu, Jiul își
consolidează un renume,

ei, granițele 
intre provinciUe 
n-au despărțit 
trâirile comune 
de pretutindeni.

Și aducem pe prim-plan, 
chiar pe începătorul slujitor 
al scrisului românesc, diaco
nul Coresi, reviriment al 
veacului, care s-a strămutat 
din Tîrgoviște, cetatea de 
scaun a domnitorilor Mun
teniei, dincoace, peste munți, 
la Brașov de unde în se
colul al XVI-lea pornește ti
părirea cărților 
românească ca 
înțelegătură".

Mai tirziu, la 
se stabilește, în 
cu „buchii" 
domnitorul 
tipograful Dobre din Mun
tenia, iar la puțină vreme 
vine și’ Mihail Ștefanovici 
(cunoscut mai tirziu cu 
mele de Iștvanovici), 
printre 
scoate 
întiia carte 
Iară, Bucoavna (1699).

125 de ani de la 
formarea statului 
național român, 

prin unirea Moldovei 
cu Muntenia

schimb de 
era unilate- 

de 
la Cetatea de

Adrian 
tradus 
pravile

Panonianui, 
o porte a 
din limba

Alba lulia,' 
anul 1639, 

dăruite de 
Matei Basarab,

nu- 
care 

alte multe scrieri 
la lumina tiparului 

de citire șco-

Daniil 
care a 
acestei 
greacă „pre limba româneas
că".

Și anii se leagă între ei 
spre o continuă rodire. 
Semne ale unei culturi ro
mânești unitare sînt și în 
următorul veac și știri dăm 
despre primele tipărituri de 
la Blaj. încă din anul pu
nerii tiparului în funcție 
(1747) a fost adus aici un 
meșter tipograf din Munte
nia, Dimitrie Pandovici, iar 
peste puțini ani, în 1764, 
cărțile blăjene erau tipărite 
prin iscusința lui Sandu 
leremia, tipograf ieșean, și 
apoi din nou a unui mun
tean, Petru Popovici.

Dar cărțile au fost răs-

Recuperarea și valorificarea 

materialelor refolosibile sarcina
importantă 
colectivelor

a tuturor
de muncă

Gospodărirea cu maximă 
eficiență și atragerea în 
circuitul economic a tutu
ror materialelor refolosi- 
bile este una din căile 
de lărgire a bazei de 
materii prime. Cum se ac
ționează în această direc
ție la cîteva unități din 
orașul Brad ?

— Fiind conștienți de 
contribuția pe care resur
sele refolosibile o aduc la 
acoperirea nevoilor de 
materiale — ne spune 
Constantin Oprișa, vice
președintele cooperativei 
„Moțul" — am impulsionat 
activitatea de recuperare și 
valorificare a resurselor 
materiale refolosibile la 
toate atelierele noastre 
meșteșugărești. La secția 
blănărie, condusă de mais
trul Olimpiu ~ 
executat din 
zultate de la 
rea hainelor huse pentru 
mașini, sacoșe, covorașe, 
suporturi pentru telefoa
ne. La unitățile confec
ții serie și broderie, prin 
preocuparea maiștrilor Va
sile Danciu și Maria Los- 
tun Popescu, s-au valorifi
cat toate căzăturile de la 
croi, care sînt folosite 
la confecționarea unor ar
ticole vestimentare pentru 
copii și adolescenți, a unor 
seturi de batiste de dife
rite culori, ca și a unor 
seturinsuport pentru servicii 
de cafea, deosebit de reu
șite. De asemenea, harni
cii tîmplari Terente Că- 
sălean și Traian Cioară au 
întrebuințat căzăturile de 
la ștaifuri la execuția unor 
măsuțe, tabureți și etajere. 
Cea mai mare pondere 
însă o are secția încăiță- 
minte-serie care a reali
zat 30 la sută din planul 
pe 1983 din materiale 
refolosibile.

Dacă primul răspuns la 
tema noastră, .formulat de 
Viorel Dărăștean, pre
ședintele cooperativei de 
producție, achiziții și des

Teodor, s-au 
bucățile re- 
confecționa-

facerea mărfurilor, a fost 
„nu avem nici plan și nici 
sarcini în această direcție", 
după cîteva minute de gîn- 
dire ne-a *pus; „Avem o 
secție de tîmplărie care 
lucrează repere pentru 
truse de traforaj. Căzătu
rile de la anumite specii 
de lemn ca tei, paltin, ulm, 
cireș și fag le întrebuin
țăm la secția de artizanat 
în lemn, nou înființată. Re
cuperăm, totodată, dopu
rile din mase plastice pe 
care le livrăm U.J.COOP. 
După cîte știu, acestea 
sînt valorificate prin sec
ția de mase plastice din 
localitatea Pui. Prin unită
țile de alimentație publi
că colectăm sticlă spartă 
pe care o predăm 
I.J.R.V.M.R., iar reziduu
rile menajere de la ace
leași unități și de la bru
tărie le întrebuințăm pen
tru crescătoria de porci".

N-am înțeles , ezitarea 
din primele momente de a 
ne vorbi despre această 
importantă sarcină de re
cuperare și valorificare și 
nici faptul că la nivelul 
C.P.A.D.M. nu se ține o 
evidență exactă la acest 
capitol. Se știe că tuturor 
unităților economice le 
revin sarcini în direcția 
utilizării raționale și efi
ciente a materiilor prime, 
cît și a recuperării și 
valorificării resurselor ma
teriale refolosibile. Aceas
tă sarcină trebuie privită 
cu mai multă responsabi
litate de către conducerile 
unităților, indiferent de 
mărimea și importanța lor. 
Ne referim aici și la con
ducerea atelierului de in
dustrie mică 
am așteptat 
concret în 
recuperarea 
resturilor căzute de la 
țesutul covoarelor sau de 
la alte secții, răspuns care 
n-a mai sosit.

de la care 
un răspuns 
legătură cu 

și refolosirea 
căzute de

ESTERA ȘINA

pîndite în cele mai îndepâr- 
tate locuri românești și prin 
istovitoarea, pe atunci, ți 
încă necesara muncă o 
copiștilor. Nu puțini erau 
cărturarii care prin copiere 
se învredniceau a înmulți 
numărul cărților de care 
aveau otita trebuință româ
nii. Este bine cunoscut 
numele lui Vasile Sturza, 
moldoveanul care trăiește și 
în părțile Hunedoarei, riști- 
gindu-și traiul, la sfirșitul 
secolului al XVII-lea și înce
putul celui următor, copiind 
și coiportind cărți românești 
in întreaga Transilvanie.

Dar ocest 
cărturari nu
ral. Din Tronsîlvania, 
pildă, de 
Baltă, diacul loan, iar de la 
Nosăud diacul Toader plea
că in Moldova tot pentru a 
copia cărțile care apăruseră 
acolo și nu ajunseseră aici 
încă, in numărul mare dorit. 
Din același codru medieval 
se desprind încă două nume. 
David și Teodor Corbea, 
brașoveni, care s-au inte
grat în mediul cărturăresc 
al Munteniei. Primul s-a dis
tins ca 
de credință 
Constantin Brincoveanu, 
fratele său 
dinții un 
român".

Apropiindu-ne de timpul 
proclamării unirii politice a 
primelor 
menești, 
nia, ne 
fapt de 
unitară, 
pe Ion 
care a trecut Corpații ți ți-o 
tipărit la Sibiu, in anul 
1828, „Gramotica româneas
că", însoțind-o de un text 
care părea o pătrunzătoare 
făgăduință patriei „să spo
rească rivna culturii între 
români.-,, să . împărătească 
sfînta unire în brațele patriei 
cele ostenite țl dreptatea 
Însoțească toate păsurile ți 
săvrrțtHte românilor... 
toți sâ se bucure de 
turHe pămintului lor 
blagoslovit".

lotâ doar ateva 
ți ateva titluri ale 
culturi mai vechi, efigie a 
istoriei noastre românești.

priceput diplomat 
la curtea lui 

iar 
a alcătuit cel 

lexicon latin-

două provincii ro- 
Mo'dova ți Munte- 
oprim tet la un 
cultură românească 
reamintindu-l acum 
Heliade Radulescu,

ca 
drep- 
celui

nume 
unei

Prof. MARIA BASARAB,
Muzeul județean Deva
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Echipa cea mai reduta
bilă pe teren propriu — 
doar trei puncte pierdu
te —, Jiul își păstrează... 
cursul din turul campiona
tului precedent, cu faima 
invicibilității pe gazonul 
noului stadion de la poa
lele Parîngului. Pornită la 
drum sub conducerea cu
plului Șt Czako — I. Ca
vai, echipa din Petroșani 
a răscolit interesul în jurul 
ei în etapa a IV-a, cînd a 
învins categoric și meritat 
la Hunedoara, pe Corvinul, 
dar, totodată, și surprinză
tor. Mai ales sub aspectul 
manierei de joc, ca nou
tate însușită și etalată cu 
dezinvoltură.

A urmat apoi traseul 
bătătorit — victorie acasă, 
înfrângere în deplasare, 
pentru ca intre etapele a 
VII-a și a Xl-a să acu
muleze numai două puncte, 
pierzîndu-le și pe cele de 
la Hunedoara, in meciurile 
cu Rapid și Craiova.

Oricum, situația 
nu s-a agravat nici 
ajuns la —1, după 
cu Dinamo și, in
parte a campionatului, cînd 
Gogu Tonca a preluat con
ducerea tehnică, echipa și-a 
reintrat în.„ albia sa. am 
zice firească. Finalul turu
lui i-a permis anularea 
acelui —1, cu punctul cu
cerit la Sportul studen
țesc, care consolidează tra-

diția între cele două for
mații (1981—1982: 1—1 la
Petroșani; 3—3 la Bucu
rești. ’ 1982—1983: 0—0 și 
la București și la Petro
șani).

Făcîndu-și din redutabi
li ta tea 
o armă 
și un 
însuși o 
ralizarea adversarilor 
privesc cu resemnare șan
sele proprii cînd au de 
înfruntat, pe terenul din 
Petroșani, vijelia Jiului

pe teren propriu 
de serios calibru 
renume care el 
apără, prin demo- 

ce

Jiului 
cînd a 
egalul 
ultima

revărsat —, echipa din 
Vale se remarcă insă și 
prin crescută preocupare 
pentru stabilizarea lotului, 
prin formarea și lansarea 
jucătorilor mai puțin cu- 
noscuți.

De cîțiva ani, la Petro
șani au devenit jucători 
de „A- foști divizionari C 
și B, unii care nici nu 
sperau să ajungă vreodată 
în prima linie a fotbalului 
nostru. în prezent. Jiul 
își axează toată forța pe 
o solidă coloană vertebra
lă, cu acest mare portar 
Cavai la un capăt, con- 
tinuind cu Mircea ■ Popa, 
lansat tot din anonimat mai 
tn urmă cu doi ani de 
Libardi, apoi cu Varga — 
motorul inepuizabil al tu-

Duminică, la Deva, primul meci al anului

Mureșul Explorări F.C. Corvinul

Incheindu-și stagiul de pregătire la Cinciș, echipa 
Corvinul va susține două-trei meciuri de verificare 
înaintea plecării în Libia, la un scurt turneu. In acest 
scop, duminică, cu începere de la orele 11, pe tere
nul central al stadionulji „Cetate**, Corvinul va primi 
replica liderului seriei a VlII-a a diviziei C, Mureșul' 
Explorări. Antrenorul Ion Nunweiller intenționează 
să ruleze întregul lot avut în pregătiri, inclusiv noii 
veniți — Coman, Bilan, Colesniuc ș.a. —, după cum 
antrenorul L. Vlad dorește ca Mureșul să-i... dea de 
furcă fostei sale echipe.

SĂPTĂMÎNA
DUMINICA, 22 IANUARIE

• 9,00 Almanahul familiei • 9,30 
De strajă patriei • 10,00 Muzica pen
tru toți • 10,30 Viața satelor (par
țial color) • 11,45 Lumea copiilor • 
13,00 Album duminical (parțial co
lor). DIN SUMAR : Telex * Melo
diile Bucureștilor * Dansul la 
români * Sub cupola circului
* Premiere la „Album" * Cas
cadorii rîsului ★ Flori din „Floa
rea din grădină** * în pași 
de dans • 14,30 Desene animate * 
Secvența telespectatorului * Hora 
Unirii — poem tv. * Telesport. Fot
bal ’83. Montaj retrospectiv * Re
portaj de scriitor * Tineri interpreți 
laureați ai concursurilor internațio
nale * Semnal * Refrene muzicale
* De dor și de voie bună. Melodii 
populare ★ Povestiri din Pădurea 
Albă de nea. Muzică ușoară • 18,00 
Film serial. „Viața Iui Leonardo 
da Vinci" (color) • 18,30 Micul ecran 
pentru cei mici • 18,50 1 001 de seri
* 19,00 Telejurnal (parțial color) • 
19,20 Cîntecul și poezia care ne-au 
însoțit istoria • 19,50 Film artistic. 
„Pentru patrie" (color) • 21,30 Țară 
de baladă. Melodii populare • 22,00 
Telejurnal (parțial color) * Sport.

LUNI, 23 IANUARIE
• 20,00 Telejurnal (parțial color) 

• 20,20 Actualitatea în economie • 
20,35 A patriei cinstire • 20,45 Tea
tru Tv. „Unirea este puterea". Pre
mieră pe țară (color) • 21,30 La zi 
în 600 de secunde • 21.40 Tezaur 
folcloric • 22,00 Telejurnal (parțial 
color) • 22,10 Pentru tine, țara
mea! Muzică ușoară.

o tradiție...
turor energiilor eempei — 
și încheind cu Băluță, 
unul dintre cei mai bă’.ă- 
ioși atacanți din campio
nat.

De această coloană, an
trenorii Jiului își leagă 
schemele de joc, folosind 
din lotul disponibil jucă
torii după formă și nece
sități. în turul încheiat 
aceștia au fost 
Stoinescu, P.
Cura, Lasconi, Neagu, Do- 
san, V. Popa, și Muia — 
cei cu peste 10 prezențe 
în cele 17 meciuri. Și în 
acest interval Jiul a încer
cat să lanseze alți jucători 
necunoscuți — Ciorăscu, 
Vesa și Găman —, dintre 
care ultimul pare să 
aibă, deocamdată, cele 
mai multe șanse de afir
mare, în calitățile sale 
crezînd mult antrenorul 
Gogu Tonca.

Antrenorul Tonca însă 
îl așteaptă de mult, de 

, cînd l-a iansar la juniori, 
pe elevul 
Lasconi, 
teaptă de 
terii și 
nostru. .
tăți deosebite, tînărul vîrf 
de atac petroșănean — 
primul produs get-beget 
Jiul de la... Ștoker încoa
ce I —, s-a bucurat de 
numeroase chemări în lo
turile de juniori și tine
ret, a fost și la C. M. de 
juniori din Australia,- oii 
Gabor, Rednic și Andone, 
dar încă n-a ajuns ceea 
ce e așteptat: vîrful care 
să și înscrie goluri. Iată, 
nici acum, în 14 meciuri 
jucate, nu a înscris nici 
un gol I îi dorim mult ca 
din retur să devină vîrful 
de care are mare nevoie 
echipa sa și chiar fotbalul 
nostru. O pregătire spe
cială, rezervată lui Las
coni. poate să ducă la va
lorificarea deplină a cali
tăților certe cu care este 
înzestrat. îl așteptăm ou 
încredere pe... puncheurul 
Lasconi.

în prezent, la Herculane, 
Jiul își încarcă bateriile 
cu energia necesară con
tinuării cursei sale ce 
mai mult aplomb și pe 
terenurile din afara Pe- 
troșaniului.

Stana, 
Grigore,

său Horațiu 
pe care îl iș- 

• fapt și supor- 
chiar fotbalul 

Jucător cu calî-

NICOLAE STANCIU

VIITOARE LA TELEVIZIUNE
MARȚI. 24 IANUARIE

• 15,00 Telex • 15,05 Clubul ti
neretului • 15,25 Viața școlii • 15,45 
Țară românească, vatră strămoșeas
că. Melodii populare • 16,00 Agro- 
zootehnia pe înțelesul tuturor • 
16,20 Ecran de vacanță. Desene a- 
nimate • 20,00 Telejurnal (parțial 
color) • 20,20 Arc peste timp (co
lor) • 20,45 E vie astăzi flacăra 
Unirii. Spectacol muzical-literar • 
21.45 Teatru Tv. „Unirea este pute
rea** (color) • 22,30 Telejurnal
(parțial color) • 22,45 Nestemate 
muzicale.

Spectacol literar-muzical (color) • 
21,40 
22,00

T ele jur nai (parțial color) • 
Din toată inima, un cîntec.

VINERI, 27 IANUARIE

15,00 Telex • 15,05 Să rezol- 
împreună. Matematică • 15,20

MIERCURI, 25 IANUARIE

• 15,00 Telex • 15,05 Reportaj 
*84. Numărătoarea inversă • 15,20 
Dialogul orchestrelor • 15,30 
siune 
color) 
color) 
nomie 
21,00 Simboluri, 
lor) • 21,15 Ți-am așternut covor 
de cîntece. Program de romanțe și 
melodii de neuitat • 21,50 Telejur
nal (parțial color) • 22,00 Dragi mi-s 
cîntecele mele.

Emi- 
în limba maghiară (parțial

• 20,00 Telejurnal (parțial
• 20,20 Actualitatea în eco-
• 20,35 A patriei cinstire • 

Documentar (co-

JOI, 26 IANUARIE

• J5,00 Telex • 15,05 Anii noș
tri tineri. Muzică și poezie • 15.25 
Viața culture lă • i5,50 Studioul ti
neretului • 20,00 Telejurnal (parțial 
color) • 20,20 O epocă, un condu
cător, o țară. Film (color) • 20.50 
Bărbat viteaz a) unei țări viteze.

• 
văm _
Ecran de vacanță. Desene animate 
• 15,30 India. Reportaj • 15,50 La 
volan • 
germană 
color) • 
nomie •
20,50 Cadran mondial. România — 
Ceaușescu — Pace • 21.05 Omul — 
măsura tuturor lucrurilor. Docu
mentar (color) • 21,30 Floarea din 
grădină. Emisiune concurs • 22,20 
Telejurnal (parțial color).

16,00 Emisiune în limba 
• 20,00 Telejurnal (parțial 
20,20 Actualitatea în eco- 
20,30 Concertul (color) •

S1MBATA. 28 IANUARIE

• 13,00 Telex • 13,05 Secvențe 
australiene • 1345 La sfîrșit de
săptămînă (parțial color). Gala de
senului animat * Șah * Muzica 
Iui Ludwig van Beethoven... * Pro
fesiunea de credință a unui medic * 
Telesport — Campionatele europene 
de patinaj artistic de la Budapesta. 
Gala laureaților ★ Muppets •
16.20 împliniri si perspective. Azi, 
județul Alba • 16.40 Ianuarie — cro
nica evenimentelor politice • 19.00 
Telejurnal (partial color) ♦ Sport •
19.20 Ritm si melodie • 19.30 Tele-
enci<*l'’pedîa • 20.10 Film serial. 
„Frontul invizibil". Ultimul episod 
(color) • ’1.00 c-a-o varietăți!
• 22.00 Teleiurapi 'na-*'->l colori * 
Snort • 2?.ii M“’od!î'? Bucureștilor. 
Concert-spectacol (color).
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Schimb de mesaje la nivel înalt
româno-suedez

STOCKHOLM 19 (Ager
pres). — Primul ministru 
al Suediei, Olof Palme l-a 
primit, joi, pe tovarășul 
Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe al Româ
niei,- care participă la lu
crările Conferinței pentru 
măsuri de încredere și se
curitate și pentru dezar
mare, ce se desfășoară în 
capitala suedeză.

Cu acest prilej, ministrul 
de externe român a trans
mis primului ministru sue
dez un salut din par

tea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România.

Mulțumind, primul mi
nistru a transmis tovară
șului Nicolae Ceaușescu 
cele mai bune sentimente 
și urări.

De ambele părți a fpst 
exprimată dorința dezvol
tării relațiilor româno-sue- 
deze. Primul ministru sue
dez a subliniat importanța 
vizitei pe care ministrul 
de externe al țării sale o 
va efectua la București.

Vizita tovarășului Manea Mănescu 
în Franța

PARIS 19. — Trimisul 
Agerpres, Constantin Opri- 
că, transmite: Tovarășul
Manea Mănescu, vicepre
ședinte al Consiliului de 
Stat, care efectuează o vi
zită în Franța, a avut o 
întâlnire cu Laurent Fa
bius, ministrul industriei 
și al cercetării științifice.

Vicepreședintele Consi
liului de Stat și ministrul 
francez au dat o aprecie
re pozitivă cooperării din
tre cele două țări în do
meniile industrial și teh- 
nico-științific. S-au exa
minat posibilitățile pe care 
economiile României șl 
Franței le oferă pentru a- 
dlncirea și diversificarea 
cooperării în viitor, îndeo
sebi în domeniile aviației, 
automobilelor, electronicii, 
precum și în privința con
lucrării pe terțe piețe.

în această perspectivă, 
s-a stabilit ca la apropiata 
sesiune a Comisiei mixte 
guvernamentale de coope
rare economică, științifică 
și tehnică româno-frahce- 
ză să se convină proiecte 
concrete în domeniile men
ționate.

Ministrul francez al in
dustriei și cercetării a ținut 
să sublinieze că bunele 
relații dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Francois Mitter
rand, îndelungatele rapor
turi dintre poporul român 
și poporul francez consti
tuie garanția dezvoltării 
permanente a cooperării 
complexe dintre Franța și 
România.

Vicepreședintele Consiliu
lui de Stat s-a întâlnit, in 
aceeași zL cu Bernard Ha- 
non, președinte director- 
general al companiei -Re
nault*, cu al ți membri ai 
conducerii firmei. In ca
drul convorbirii care a a- 
vut loc cu acest prilej, 
s-au examinat rezultatele 
obținute în cooperarea din
tre compania -Renault' și 
industria românească de 
automobile, precum și po
sibilitățile de dezvoltare în 
viitor a relațiilor bilate
rale, pe baze reciproc a- 
vantajoase, în concordan
ță cu acordurile și pro
gramele stabilite.

Lucrările Conferinței pentru măsuri de 

încredere și securitate și pentru
dezarmare

STOCKHOLM 19 (Ager
pres). — Ministrul de ex
terne al Canadei. Allan 
MacEachen, a sublimat în 
cuvintul său regretul pen
tru întreruperea negocieri
lor dintre S.U.A. și U.RA.S, 
precum și convingerea că 
dialogul permanent și cău
tarea constructivă a unor 
acorduri echitabile și veri
ficabile de control al înar
mărilor oferă cele mai bu
ne posibilități de a evita 
riscurile unui conflict mi
litar.

în intervenția sa. minis
trul de externe al Austriei. 
Erwin Lane, a subliniat 
oă diminuarea pericolului 
unor atacuri-surpriză și al 
izbucnirii războiului con
stituie probleme de cea 
mai mare urgență, în a- 
cest moment de tensiune 
politică și militară sporită 
Austria consideră nu nu
mai dezirabilă, dar și ab
solut necesară realizarea 
unul acord asupra unui sis
tem coerent și cuprinzător 
de măsuri de încredere.

„După părerea delegației 
mele, a spus In cuvîntul 
său, ministrul de externe 
al Republicii Irlanda, Pe
ter Barry, dacă dorim ca 
această conferință să fie 
fructuoasă, să contribuie la 
edificarea securității și în
crederii în Europa, trebuie 
să dovedim dorință de a 
analiza în mod serios și 
detașat dimensiunile actua
lei situații militare, și a 
impasului politic, din Eu
ropa, în scopul de a de
păși împreună momentul 
dificil care ne amenință".

în discursul său, Ștefan 
Olszowski, ministrul de

in Europa
externe al R.P. Polone, și-a 
exprimat speranța că la 
Stockholm vor fi exami
nate măsuri eficiente pen
tru îmbunătățirea actua
lului ri imat din Europa.

Vorbitorul a subliniat că 
Polonia sprijină inițiative
le privind crearea unei 
zone denuclea rizate în nor
dul Europei, cuprinzind și 
regiunea Mării Baltice, și 
este gata să ia parte la 
discuții intermediare in 
această problemă.

Referindu-se la tratati
vele sovieto-americane de 
La Geneva, el a subliniat 
că țara sa continuă să 
creadă în posibilitatea re
luării unor tratative au
tentice.

Ministrul de externe al 
Italiei. Giulio Andreotti, 
a exprimat dorința unei 
angajări serioase din par
tea tuturor participanților, 
pentru a se dovedi, astfel 
că elementele care unesc 
statele europene sînt mai 
importante decît cele care 
le separi

Ministrul de externe ita
lian a declarat, de aseme
nea. că este necesar să se 
refă cit mâi curind posi
bil dialogul Est-Vest asu
pra aspectelor esențiale ale 
securității și stabilității, ca
re ar servi interesele tu-, 
turor. - » .

Vorbitorul a reamintit 
că trebuie să se țină sea
ma în negocierile de dez
armare de amplele mișcări 
pentru pace din Vest și 
Est — expresie a respin
gerii crescînde a logicii ce 
leagă securitatea de pute
rea distructivă a arsena
lelor militare.

Acțiuni in favoarea
STOCKHOLM 19 (Ager

pres). — Fracțiunea par
lamentară a Partidului de 
Centru din Suedia a pro
pus crearea unul grup de 
lucru alcătuit din deputațl 
ai tuturor partidelor po
litice reprezentate în par
lament, care să analizeze 
problema creării de zone 
denuclearizate în nordul 
Europei. într-un document 
înaintat spre dezbatere 
forului legislativ al țării 
se adresează guvernului a- 
pelul de a lansa noi ini
țiative pe plan internațio
nal in direcția obținerii 
unui consens privind în
ghețarea arsenalelor nu
cleare și interzicerea tota
lă a experiențelor ea arme 
nucleare.

★

ANKARA 19 lAgerpre*». 
— Este 1 pwi-
biiitatea iBstalâru gxv ra
chete americane ca rază 
medie de acțiune pe teri- 

*toriul Turdei. a declarat 
premierul acestei țări. Târ
gui OzaL

păcii și dezarmării
Premierul turc a subli

niat, totodată, că ar fi mult 
mai bine dacă s-ar opri 
cursa înarmărilor și ca 
toate țările să-și unească 
eforturile pentru dezvolta
re, prin utilizarea resurse
lor eliberate, prin dimi
nuarea cheltuielilor mili
tare.

★

BOGOTA 19 (Agerpres). 
— Președintele Columbiei. 
Belisario Betanccur Cuar- 
tas. s primit pe reprezen
tanții organizațiilor copii
lor co'.nmbseni care iertă 
pentru pace ți democrație 
in America Tattaă — tu— 
mrte agenția colmztbiaaă 
de presă Ceiț-ess. Cc a- 
eest prilej, au f eviden
țiate eforturile tinerei ge
nerata columbiene în seri- 
jinui acțiunilor regionale 
și Internationale pentru 
pace, democrație și coepe 
rare In America latină, 
peatru o laae mai dreap- 
U ș na bczA

Sesnaea Parlaaeatslii vest-earopeaa
PARIS 19 Agerpres I — 

La Stras txta-g se desfă
șoară lucrările sesrimm 
Pari amentniizi Test-e-zm- 
pean, organul rtosu-tativ 
al C.E.E. Ministrul francez 
al relațiilor externe, C.at*- 
de Cheysson. a apreciat. In 
cuvintul său. tâ -neepoeă- 
tatea cronică a Pieței co
mune de a soluționa pro
blemele sale finar.ria-e s-ar 
putea dovedi .fatală* pen
tru .cei zece*.

■ NARUNILE UNITE - 
La sediul din New York al 
O.N.U. au inceput lucrări
le sesiunii Comisiei O.N.U. 
pentru populdție, care a- 
nalizeoză ca'octerul schim
bărilor demogrofice de pe 
întreaga planetă, in docu
mentele prezentate sesiu
nii se subliniază că, in ul
timii zece ani, populația 
Terrei a sporit cu aproxi
mativ 800 milioane de oa
meni. in fiecare an numă
rul locuitorilor Pămîntului 
se majorează în medie cu 
78 milioane. Cele mai mari 
sporuri ale populației se 
înregistrează in țările în 
curs de dezvoltare.

■ BEIRUT. - După cum 
informează agențiile inter
naționale de presă, persoa
ne necunoscute l-au asasi
nat in capitala libaneză pe 
prof. Malcolm Kerr, pre-, 
ședințele Universității Ame
ricane din Beirut.

Asasinatul a fost ..con
damnat de primul -minis
tru Shafic Al-Wazzan, de 
liderul Partidului Socialist 
Progresist, Walid Joumblatt, 
ți de liderul mișcării poli- 
tico-militare »AMAL", Na- 
bih Berri.

Asasinatul a fost reven
dicat de o organizație auto
intitulată „Islamic Jihad“.

■ ROMA, - Camera De- 
putaților a Italiei a hotărît 
ridicarea imunității parla
mentare lui Giorgio Almi- 
rante, secretar național al 
partidului neofascist, Miș
carea Socială Italiană — 
Dreapta Națională, acuzat 
de acțiuni teroriste comise 
în anul 1972 și soldate cu

moortec a trei poMiști. ■»- 
formează ogența Un'ted 
P-ess IwteraataonaL

■ USABONA. - Rata 
inflației ia Portugaiba a 
fost anul trecut de 25,5 la 
sută, in comparație ca 223 
in 1982, a anu-țet înseta
tul național de steps: că 
din Lisabona. S-a precizat 
că în 1983, creșterea o- 
nuală a costului vieții a 
fost cea mai ridicată din 
1977, cînd prețurile au fost 
majorate cu 25,8 la sută.

■ SAN SALVADOR. - 
Forțele insurgente salvado- 
riene au ocupat localitatea 
Comapala, din departa
mentul Chalatenango, ji- 
tuată la 82 km nord de 
San Salvador — transmite 
agenția Prensa Latina, ci
tind postul de radio Fara- 
bundo Marți. După ocupa
rea localității, insurgenții 
au organizat un amplu mi
ting in cursul căruia au 
fost prezentate succesele 
obținute pe plan militar 
și politico-diplomatic de că
tre Forțele Frontului Fara- 
bundo Marti pentru Elibe
rare Națională (F.MX.N.) 
din Salvador, precum ți o- 
biectivele sale de viitor.

■ BOGOTA - Președin
tele Columbiei, Belisario 
Betancour, a desemnat in 
funcția de ministru al a- 
păfării pe generalul Gus
tavo Matamoros Dacosta — 
transmite agenția EFE. Ge
neralul Gustavo Matamo
ros Dacosta îl înlocuiește 
în acest post pe generalul 
Fernando . Landazcbal, ca
re i-a prezentat miercuri 
demi’sia.
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Meridiane
ANGAJAMENTE PRIVIND., 

FUMATUL

U- străvechi obicei japo
nez 'mpu ne tuturor ca, in 
ajun Je An Nou. să-și ia 
oogajoatenle pentru anul 
ce vine, l-trucit malți îți 
iau rs această b angeța- 
meritul de a se lăsa de 
turnat, ssocstce-u Corpo
rate.’ de stat c tutunului 
fi sării ou intoemt un stu- 
d'^r din care rezu.to date 
destul de semn ficatve in 
legătură cu vadorea cn- 
jc orae-we »- oe a nu mai 
hjasa. Asde.. a.n anul 1966 
număsui tmoătariror bărbați 
in Japonia a scăzut de h 
84 a sută la 70 Ic sută, 
in ace«aș> timp, însă, a 
crescut între feme' numo- 
tui f-mătoo-eror, ojungind 
ia 15 io sută. Din daieie 
respective s-ar putea de
cree că bărbații iți iou la 
inceput de on angajamen
tul ce a nu fuma. 
teme Se_ tfmpatr.vă

MX

Fobw. itc--aa ^'loopsea 
de >a San Lx.-e-zo“. reali
zat de frați Tavxzm — Vît- 
tono ț> Pooo — a fost 
rieseatnai ce, moi bun fim 
a sn.'m 1933 de Societa
tea criticilor de cinema din 
S.U.A. 37 de critici ai 
„celei de-a șaptea arte' 

decernat. de asemenea, 
trPui de cei mai bun actor 
■- Gerard Dexsrd eu (Fran
ța). >n trap ce premiul 
pe-tm cea ma. bună ac- 
t-to a revenit americancei 
Debra W -ger.

Frații Taviom. core au 
înregistrat primul lor mare 
succes international cu W- 
mof ^Pod-e Padrono' (pre- 
m at Ia Cannes), ou mai 
obt - jt. în ultimii ani, 
alte premii de prestigiu. V

SCHIURI
4000

DE ACUM 
DE ANI

unor săpături 
din regiunea 

specialiștii ou des-

I
9

I
*

I
gată, forma schiuri lor nu I 
s-a schimbat aproape deloc, ' 
la cele antice lipsind doar | 
canelura din mijlocul tăi- » 

vechi | 
X în " 

i
picii. Cele mai i 
schiuri cunoscute pină in 
prezent erau apreciate a 
fi fost confecționate 
urmă cu 2 500

in 
de ani și 

se află într-un muzeu din 
Oslo.

O NOUA „1NT1LNIRE" 
CU HALLEY

După cercetări care au 
djrat mai bine de cinci 
ant, oamenii de știintă 
ome-xani au reușit să 
localizeze, pentru prima 
oară d n 1910 încoace, co
meta Halley. Cu ajutorul 
unui telescop amplasat pe 
mas.vul Palomar, astrono- 
m de la Institutul Tehno- 
dgx din California au sta- 
t -f că, in prezent, cometa 
HoHey se affă la o distan
tă de peste un miliard de 
m e de Terra.

cometa Ha ey se apropie 
ca Soo-e ia fiecare 75 de 
o * • • Potrivit aprecierilor 
oamenilor de știință, noua 
intiinire a i 
cu Soareie va avea loc in 
februarie 
care ea 
distanța 
mile de 
mul Edward Daniellson, de 
la Institutul tehnologic din 
Calif orna, a arătat, intr-un 
interviu 
„New
Ha ey va evolua pe di
recta sud-vest și va putea 
fi observată de astronomii 
amatori abra peste circa 
2,5 ani. Fenomenul apro- 
p erii cometei Halley de 
Soare și evoluția acesteia 
vor fi urmărite și studiate 
de astronomi din diferite 
țări cu ajutorul stațiilor 
automate interplanetare.
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, - A
cometei Halley I 
t/a avea in '

*

I
w
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1986, dată la
se va afla la 

de 39 milioane 
Pămint. Astrono-

acordat ziarului 
York Times", că

IDEE CONFUZA

I

I
I
I
I
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fn codrul 
arheologice 
Pskov, 
coperit, printre alte obiec
te folosite in antichitate, 
si schiuri, confecționate in 
urmă cu aproximativ 4 000 
de ani.

Este interesant că, intr-o 
perioadă afit de îndekin-

Publicația elvețiană 
„Weltwoche-Magazin" a in
serat, recent, in paginile 
sole un interviu acordat de 
un ofițer american, care a 
declarat printre altețe: „Noi 
ne-om făcut o idee destul 
de netă despre viitorul răz
boi, dar nu știm pină la ce 
punct este exactă".

Mai este nevoie de co
mentarii ț.„

I
I
I
I
I
I

publicitate
vînzari

• Vind apartament patru 
camere sau schimb cu apar
tament două camere. Deva, 
telefon 16810, după orele 16.

(3632)
• Vind casă, trei camere,

bucătărie, baie, pivniță, garaj 
(grădină pdmi fructiferi). Ve- 
țel 165. (3855)

ÎNCHIRIERE
• Primesc fată în gazdă. 

Deva, Eminescu, bloc C 1, a- 
partament 51, după orele 17.

(3629)
PIERDERI

• Pierdut legitimație seria 
12194, pe numele Coadă Necu- 
lai, eliberată de C. S. Hune
doara. O declar nulă. (c. 22)
• Pierdut legitimație de ser

viciu, pe' numele Pop Ladis- 
lau, eliberată de C.S. Hune
doara, secția O.S.M. II. O de
clar nulă. (c. 23)
• Pierdut legitimație de ser

viciu, pe numele Bucur Pe
tru, eliberată de I.M. Teliue. 
O deâlar nulă. (c. 24)
• Pierdut legitimație de ser

viciu, pe numele Pitea Dori
na, eliberată de C.S. Hune
doara. O declar nulă. (c. 25)

COMEMORARE
• Soția Viorica și fiul Ti- 

beriu reamintesc celor ce 1-ău 
cunoscut, că la 21 ianuarie 
1984 șe împlinesc șase săptă- 
mîni de la dispariția fulgeră
toare a bunului soț și tată
SCOROȘEAN CONSTANTIN
Comemorarea, în 21 ianua

rie, orele 13, la cimitirul din 
strada Eminescu, Deva. (3680)

DECESE

• Mulțumiri și recunoștin
ță organelor județene și mu
nicipale, colectivelor de oa
meni ai muncii din întreprin
deri și instituții, de la Radio- 
televiziune, cunoscuților, ru
delor și prietenilor, tuturor ce
lor care au fost alături de 
noi la greaua încercare, prin 
pierderea prematură a celui 
ce a fost dragul nostru soț 
și tată

MIRCEA NEAGU

• Cu adîncă durere, so
ția și rudele anunță moar
tea subită a celui care a 
fost

GIURGIU DUMITRU, 
în vîrstă de 54 ani. 

înhumarea va avea loc 
sîmbătă, 21 ianuarie 1934, 
orele 13, în cimitirul din 
Bulzeștii de Sus.

• Oamenii muncii de la 
Consiliul popular județean și 
Consiliul popular al comunei 
Bulzeștii de Sus aduc un ul
tim omagiu celui ce a fost

GIURGIU DUMITRU, 
vicepreședinte al biroului exe
cutiv al Consiliului popular 
comunal,

îi vom păstra o neștearsă 
amintire.

• Cu adîncă durere, familia 
anunță moartea fulgerătoare 
a lui

POPA NICOLAE.
Ceremonia înhumării, astăzi, 

orele 14, de la capela cimiti
rului din strada Eminescu, 
Deva. (3690)
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