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O aniversarei scumpa întregului popor
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Manifestări omagiate

îndatorire primordiala a fiecărui 
om al muncii, a fiecărui cetâțean

Acțiuni ferme, la fiecare loc de munca.
pentru reducerea consumurilor

— Reducerea severă a 
consumului de energie elec
trică, încadrarea riguroa
să în cotele repartizate 
sînt cerințe pe care secre
tarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, le pune în fața 
noastră cu toată tăria. Cum 
se aplică, cum se finali
zează aceste sarcini la C.S. 
„Victoria" Călan, tovarășe 
Alexandru Stanciu, șef al 
biroului energetic ?

— Aș vrea să arăt că, 
în 1983, combinatul nos
tru a avut o repartiție de 
92 598 MWh energie elec
trică și am consumat 82 083 
MWh. Deci, am economisit.

— O notă bună. Dar 
cum vă prezentați la ca
pitolul energie produsă de 
cele trei centrale proprii ?

— Prin plan, trebuia să 
producem 161 300 MWh, 
dar am realizat doar 
90 425 MWh.

— De ce ?
— Constructorul de spe

cialitate, G.S.M.C. „Vulcan" 
București, nu a finalizat la 
termen lucrările de mon
tare, modernizare și pune
re în funcțiune a cazane- 
lor de la bateriile I și II 
ale C.E.T. II-fluidizare.

— Beneficiarul ce-a fă
cut pentru urgentarea lu
crărilor ?

De la dispeceratul 
I.R.E. Deva

Acționînd cu toată 
răspunderea pentru di
minuarea consumurilor 
de energie electrică, 
pentru înlăturarea cu 
desăvârșire a risipei, de 
Ia începutul anului și 
pină în prezent, Ia ni
velul județului nostru, 
față de cota repartizată, 
se înregistrează o eco
nomie de 7 342 MWh. 
Astfel, la marii consu
matori industriali s-au 
economisit, in această 
perioadă, peste 6 800 
MWh, la micii consu
matori 212 MWh, la con
sumul propriu tehnologic 
734 MWh. Se înregistrea
ză depășiri față de re
partiții doar la consumul 
casnic, cu 441 MWh.

• DINTRE MARII 
CONSUMATORI, CELE 
MAI SEMNIFICATIVE 
ECONOMII AU FOST 
OBȚINUTE DE C. S. 
HUNEDOARA — 2 840 
MWh, I, L. DEVA — 
1 112 MWh, C.S.V. CĂ
LAN — 1 496 MWh, I.M. 
LUPENI — 686 MWh.

• TRACȚIUNEA C.F, 
8 DEVA ȘI-A DEPĂȘIT 
CONSUMUL, PE 26 DE 
ZILE, CU 1219 MWh.

acordat 
în func- 
3, am

perioada 
gice, am 
nerea în 
pului II

gr li

— Noi le-am 
sprijin la punerea 
țiune a cazanului 
făcut unele remedieri în 

probelor tehnolo- 
contribuit la pu- 
funcțiune a 
de 12 MW.

— Funcționează ?
— Nu a"vem abur 

cient. Mai trebuie 
generatorul...

— în privința utilizării 
resurselor secundare, 
ne puteți spune ?

sufi- 
uscat

ce

C.S. „VICTORIA"
CAL AN

pen- 
de 

cocs, 
con-

— Ne-am preocupat 
tru utilizarea gazului 
furnal și a gazului de 
în vederea reducerii 
sumului de gaz metan. Dar 
folosirea gazului de cocs 
nedesulfurat, mersul redus 
al furnalelor 3 și 4 au con
dus la scăderea randamen
tului energetic al cazane- 
lor de la C.E.T. III-suflan- 
te, deci la diminuarea pro
ducției de energie electri-

MUNCITORI, TEHNICIENI, INGINERI !
Reduceți pe toate căile consumurile de ener

gie electrică !
Acționați cu răspundere și spirit gospodă

resc la locurile de muncă pentru utilizarea ra
țională a mașinilor, agregatelor și instalațiilor, 
pentru evitarea consumurilor inutile de energie 
electrică !

Economisirea energiei electrice, folosirea ei 
cu chibzuință este in interesul bunei desfășurări 
a producției în fiecare unitate economică, în in
teresul întregului nostru popor I

I.C.I.T.P.L.C.I.M. Deva. In Laboratorul de preparare minereuri feroase, inginera Voiehl{a 
Careja. împreuna cu tehnicianul Trandafir Șoica si laborantele Petrica Vonu și Elena 
Șoica, lucrează cu un analizor magnetic.

\Z. ; - -—wm_____

y... r^i

< V?:
.-r. wSwffsMfejw.

1 ■ w I

I

lacă în centralele proprii, 
depășirea consumurilor.

— Tovarășe Stanciu, s-o 
luăm pe produse. Cu ce 
cantitate de energie elec
trică produceți tona de 
fontă, aglomerat, cocs, pie
se turnate ?

— Furnalele 1 și 2 se 
încadrează în consumuri. 
La furnalele 3 și 4 se con
sumă dublu față de cota 
de energie electrică repar
tizată pe tona de fontă. La 
aglomerat depășirea este 
de peste trei ori. La cocs 
metalurgic avem garanția 
că ne vom încadra în co
tele stabilite, iar la turnă
torii economisim 
electrică la tona 
turnate.

— O întrebare 
ziarul nostru v-a 
s-o : Cînd va deveni C.S. 
.Victoria" Călan producă
tor și nu consumator 
energie electrică 
mul energetic 
Pentru că aveți asemenea 
posibilități.

Convorbire consemnată de 
GH. I. NEGREA

energie 
de piese

pe care 
mai pu-

de 
din siste- 
național ?

(Continuare in pag. a 2-a)

președinte- 
socialiste”. 
Ia șantie-

Recitalul o 
de clubul 

Deva, in 
Bib: oteca

revoluționa- 
Nicolae 
exemplu

• .Omagiu 
României

Constructori de 
ree nr.1 fi 6 instalații De
va au participat la un 
emoționant recital de poe- 
ze prin care s-a adus un 
rîbront omagiu președinte- 
Iul Româncei ia aniversarea 
zilei de naste’e și a peste 
cinci decenii de activitate 
revo'-ționarâ. 
fost organizat 
„Constructorul" 
colaborare cu 
județeană.

• .Tinerețea 
râ a tovarășului 
Ceaușescu, înalt 
de abnegație și dăruire co
munistă" o fost genericul 
sub care s-a desfășurat 
clubul de dezbateri politi- 
co-ideolog:ce de la Casa 
pionierilor și șoimilor pa
triei Hunedoara. La dezba
teri au participat membri' 
clubului — purtători ai cra
vatelor roșii cu tricolor.

• .Un om pentru oa
meni, un om pentru istorie". 
In sala de apel a I.M. Lo- 
nea, membrii cenaciufu li
terar „Panait Istrat^ 
Voii Jiului au invitat 
nerii la o emoționantă 
zătoare literar-muzicală. 
versul și cu muzica tinără 
poeții au dat glas simță- 
mintelor lor alese tată de 
președintele patriei socia
liste — „Un om pentru oa
meni, un om pentru isto
rie*.
• Intilnire. Cenaclul „Fia-

a/ 
mi- 
se- 
Cu

ÎN SPIRITUL CUVÎNTĂRII TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

LA CONSFĂTUIREA DE LUCRU PE PROBLEME AGRICOLE

Creșterea mai puternică a producției 
agricole 

pentru toți producătorii agricoli
obiectiv prioritar

din 
sînt 
care 
coo-

Locuiesc în satul Pricaz, 
comuna Turdaș și sînt 
membru al cooperativei a- 
gricole de producție 
localitate. Ca mine 
mulți oameni în sat, 
trăiesc din munca în 
perativa

Ca și 
am luat 
vederile 
de creștere a .producției a- 
gricole în gospodăriile per
sonale ale membrilor coo
perativelor agricole de pro
ducție și în gospodăriile 
producătorilor particulari, 
înfăptuirea acestui program 
— cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, 
la consfătuirea de lucru ce 
a avut loc recent la Sinaia 

agricolă.
ceilalți cooperatori 
cunoștință de pre- 
Programului unic

căra" al scriitorilor din Hu
nedoara a organizat la clu
bul „Siderurgistul" o întîl- 
nire dedicată aniversări^ zi
lei de naștere a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. De
spre activitatea revoluționa
ră a secretarului general 
al partidului au vorbit so
ciologul Traian Dinorel 
Stănciulescu și scriitorul Va- 
leriu Bârgău. Au citit crea
ții proprii, dedicate aces
tei mărețe sărbători Ioana 
Radu Igna, Maria Bucăta- 
ru, Stejărel lonescu, Maria
na Pândaru, Adriana Lăs- 
cău și Nicolae Mustață.
• Consfătuire. .Activita

tea de cercetare și creație 
tehnico-științitică de masă 
desfășurată in scopul creș
terii producției și a pro
ductivității muncii, mecani
zarea și automatizarea pro
ceselor de producție, redu
cerea consumului de mate
rii prime, energie și com
bustibil’ a fost tema con
sfătuirii care a avut loc la 
Casa de cultură din Petro
șani, in organizarea Consi
liului municipal de educa
ție politică și cultură so
cialistă. Manifestarea — ca
re a constituit un omagiu 
adus tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul 
neral al partidului și 
nerul de Onoare al 
cu ocazia aniversării 
sale de naștere — a 
lejuit vizitarea expoziției 
cuprinz'md cele mai sem
nificative realizări pe linie

ge- 
Mi- 
țări 
zilei 
pri-

Gospodăriile cooperatorilor pot 

contribui mai mult la înfăptuirea 

autoaprovizionării 

fondului

Pro- 
că 

agri ■ 
con-

unic prevede 
socialist al 

va avea și în 
rolul determinant

— este menită să determi
ne creșterea mai puterni
că a producției agricole în 
gospodăriile membrilor coo
peratori și ale țăranilor din 
zonele necooperativizate, 
ca și sporirea contribuției 
acestora la constituirea 
fondului de autoaprovizio- 
nare și a fondului de stat, 
la satisfacerea altor nevoi 
ale economiei naționale. 
Precizînd că atingerea a- 
cestor obiective trebuie să 
pornească de la utilizarea 
în totalitate și cu eficiență 
maximă a pămîntului, ~ 
gramul 
sectorul 
culturii 
tinuare 
în producția agricolă vege
tală și animală, dar un rol 
însemnat în asigurarea 
populației cu produse a- 
nimale și vegetale îl au și 
gospodăriile personale ale 
membrilor cooperatori și 
cele ale producătorilor a- 
gricoli particulari care de
țin în proprietate sau în 
folosință mari suprafețe de 
pămînt.

Familia mea realizează 
an de an numărul de nor
me stabilit de adunarea 
generală a cooperativei a- 
gricole și are lot în folo
sința pe care îl cultivăm 
cu loramb, cartofi, sfeclă 

de creație tehnico-științifi- 
că din Valea Jiului, dezba
teri fertile pe marginea ex
punerilor prezentate, pre
cum și decernarea premii
lor pentru cele mai valo
roase realizări in domeniu

• Spectacol festiv. Pe 
platforma industrială estică 
a municipiului Petroșani, in 
hala de producție a între
prinderii de utilaj minier, 
s-a desfășurat sub genericul 
„Uniți in cuget și-n simțiri", 
un reușit spectacol festiv 
la care și-au dat concursul 
formațiile artistice din Va
lea Jiului.
• Simpozion. La Petro

șani a avut loc un simpo
zion dedicat aniversării a 
125 de ani de la Unirea 
Principatelor Române și a 
aniversării zilei de naștere 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului. Prezenți 
in mijlocul oamenilor mun
cii de la I.P.S.R.U.E.E.M., 
activiști de partid, cadre 
didactice și lucrători din 
instituții de cultură din ju
deț au relevat, în comu
nicări de înaltă ținută știin
țifică, importanța actului de 
la 24 Ianuarie 1859, precum 
și afirmarea plenară a na
țiunii române in anii con
strucției socialiste, rolul de
terminant al președintelui 
Nicolae Ceaușescu în înăl
țarea patriei noastre pe 
noi culmi de progres și ci
vilizație.

și la constituirea 

de stat
de zahăr, legume, culturi 
furajere ș.a. și obținem 
recolte bogate. Acest fapt 
ne permite să ținem în 
curte vaci cu lapte, mai 
mulți porci, oi, păsări. Ca 
urmare, ne asigurăm în 
întregime, din gospodărie 
și de pe lotul dat în folo
sință, ceea ce avem nevoie 
pentru trai, ba obținem șî 
surplusuri de produse a- 
gricole pe care le livrăm, 
pe bază de contract, la 
fondul de stat. în 1983, de 
exemplu, am predat doi 
viței, un porc, lapte, car
tofi, fasole, carne de pasă
re și altele. în acest an 
am încheiat contracte pen
tru 800 1 lapte, doi viței, 
un 
Eu 
al
le, 

porc și alte produse, 
cred că fiecare membru 
unității noastre agrico- 
fiecare locuitor al Pri- 

cazului poate obține pro
ducții mari de pe lotul în 
folosință, poate .crește ani
male și astfel fiecare fami
lie poate contribui — și tre
buie s-o facă — la înfăp
tuirea autoaprovizionării, la 
constituirea fondului de 
stat, la progresul și înflo
rirea patriei socialiste.

CORIOLAN MANIUȚ 
membru al C.A.P. Pricai

(Continuare in pag. a 2-a)
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Creșterea mai puternică a producției agricoli - 
obiectiv prioritar pentru toți, producătorii agricoli

Muncă susținută pentru sporirea 
recoltelor și efectivelor de animale

Abordăm, împreună cu 
tovarășa Maria Ciornei, se
cretarul Comitetului comu
nal de partid Șoimuș, pri
marul cOmunei, cîteva pro
bleme ale activității orien
tate spre Îndeplinirea sar
cinilor de plan în profil 
teritorial, îndeosebi a ce
lor privind asigurarea u- 
nor producții agricole ve
getale și animaliere cit 
mai mari.

— Deci, tovarășă secre
tar, vă propunem să vă re
feriți Ia cele mai recente 
măsuri adoptate de condu
cerea partidului în direc
ția realizării în anul 1984 
a unor producții agricole 
record.

— Recent, Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R. a dezbătut și apro
bat Programul unic de 
creștere a producției agri
cole în gospodăriile perso
nale ale membrilor coope
rativelor agricole de pro
ducție și în gospodăriile 
producătorilor particulari 
— parte integrantă a mă
surilor cu caracter mai 
amplu ce vizează întreaga 
activitate din agricultură, 
înfăptuirea noii revolu
ții agrare și realizarea u- 
nor producții agricole re
cord în acest an.

Desigur, programele na
țional și județean din do
meniul agriculturii își au 
expresie concretă și la ni
velul comunei noastre.

— înainte de a ne pre
zenta măsurile adoptate de 
comitetul comunal de 
partid și primărie, vă ru
găm să enumerați cîteva 
realizări dobindite în cursul 
anuiui trecut.

— Referindu-ne doar la 
obiectivele economice din 
domeniul agriculturii, voi 
remarca faptul că în 1983, 
deși n-am beneficiat de 
condiții climaterice favora
bile, am obținut, totuși, 
producții bune la unele 
culturi, mai ales la cartofi 
și porumb, precum și în a- 
sigurarea necesarului de 
furaje pentru perioada de 
stabulație în cooperativa

agricolă de producție. Am 
realizat o producție medie 
la cartofi de 20 de tone la 
hectar, iar la fondul de stat 
am predat 500 tone.

Și în sectorul zootehnic 
am obținut unele rezulta
te bune, mai ales în pri
vința creșterii natalității 
și a efectivelor de anima
le, exceptând efectivele 
matcă la bovine ți ovine, 
în 1983, continuînd lucră
rile de modernizare în sec
torul zootehnic am ridicat 
un grajd pentru 120 bovi
ne. pe care îl vom da în 
folosință în acest an. au 
fost reparate instalațiile de

Pe agenda de lucru 
a comitetului 

comunal de partid

apă la Șoimuș, Bălaia și 
Bejan ș_a_

în același timp, s-au ob
ținut realizări importante, 
superioare anilor trecuți 
în sectorul gospodăriilor 
populației, unde producții
le medii au fost mai mari 
decît în anul precedent. In 
legătură cu aceasta țin să 
subliniez faptul că un im
portant număr de familii 
aduc o contribuție de sea
mă la realizarea sarcinilor 
ce ne revin în privința 
contractării și predării de 
produse agricole. De pildă, 
familia lui Romulus A. 
Henț a predat anul trecut 
2 039 litri de lapte, apoi, 
în ordine, familiile Victoria 
S. Vasiu, cu 1 652 1, Aure
lia I. Dobrei, Vinonia M. 
Vasiu, Susana I. Ungur, 
Petru T. Dobrei, Victoria 
Negru, Lina Morar ș.a.

în același timp, alte fa
milii au contractat și pre
dat statului un însemnat 
număr de animale. Voi da 
doar cîteva exemple. Fa
milia Grigore Henț a pre
dat la contract doi viței și 
un porc, Laurean Dancea 
— un porc, 2 miei și 200 
litri lapte de oaie, Parte- 
nie Petresc — doi tăurași 
și un porc, Ioan T. Henț

— o bovină și un porc. Ște
fan Gavrilă — 3 viței și 
un porc.

Cu toate rezultatele bu
ne, trebuie să arăt că în 
activitatea pe anul 1983 am 
avut și unele lipsuri și ne
ajunsuri. în această ordi
ne de idei remarc faptul 
că in 1983 nu ne-am rea
lizat sarcinile de plan ia 
cițiva indicatori de bază. 
Mă refer la producția de 
lapte și grâu, la predarea 
pentru fondul centralizat 
al statului a numărului de 
animale, în special la bo
vine, deși ia porcine și la 
ovine planul a fost depășit.

De aici rezultă limpede 
că in anul 1984 atenția 
principală. în zootehnie, 
trebuie să ne-o orientăm 
spre îmbunătățirea radica
lă a activității din dome
niul bovinelor, realizarea 
efectivului matcă și ca o 
consecință finală, creșterea 
producției de lapte in toa
te fermele.

— Anul 1984 pune in 
fața comunei, a comitetului 
comunal de partid și a pri
măriei, sarcini deosebit de 
mobilizatoare.

— Așa este. Obiectivul 
realizării unor producții a- 
gricole record are priorita
te absolută. Drept pentru 
care, comitetul comunal de 
partid, primăria, au inițiat 
un mănunchi de măsuri și 
acțiuni menite să asigure 
mobilizarea tuturor resur
selor tehnice și umane în 
direcția realizării in con
diții cit mai bune a obi
ectivelor și sarcinilor ce 
vizează creșterea produc
ției vegetale și animaliere
— atit in sectorul coope
ratist, cit și în cel al gos
podăriilor individuale.

în esență, urmărim pre
dilect, punerea în circuitul 
productiv a tuturor supra
fețelor agricole, creșterea 
producției la hectar, pen
tru fiecare cultură, antre
narea tuturor forțelor în 
direcția realizării unor 
producții vegetale și ani
maliere la nivelul cerin
țelor actuale.

CORNEL ARMEANU

îndatorire primordiala a fiecărui 
om al muncii, a fiecărui cetâțean

Reducerea 

de combustibili 

majoră a
îndeplinirea ritmică a 

sarcinilor fizice de plan, în 
condițiile reducerii consu
murilor de combustibili 
convenționali, reprezintă o 
latură importantă a activi
tății diurne a colectivului 
întreprinderii „Vidra” O- 
răștie. Ca urmare a măsu
rilor luate, vizînd crește
rea eficienței economice în 
producție, aici s-au redus 
consumurile de combusti
bil’. convenționali, fără a 
se influența realizarea pla
nului fizic.

în această direcție, res
ponsabilul cu probleme e- 
nergetice pe întreprindere, 
submginerul Gheorghe Ște
fan, spunea:

— Ne-am analizat, pe 
locuri de muncă, posibili
tățile de care dispunem, 
stabilindu-ne un program 
concret de acțiune, cu res
ponsabilități și termene 
precise. Propunerile făcu
te s-au dovedit utile pro
ducției, economisindu-se 
importante cantități de 
combustibil.

— Referiți-vă la cîteva 
măsuri. tovarășe subingi- 
ner.

— în cursul anului tre
cut s-a pus în funcțiune o 
.instalație de recuperare a 
căldurii conținute în con
densul de la hala nouă (sec
ția prelucrat piei —ovine), 
care se folosește in prezent 
la prepararea apei calde 
menajere, economisindu-se 
astfel anual peste 24 tone 
cc. în ■ . orin fina
lizarea lucrărilor la insta
lația de preparare a aeru
lui cald cu ajutorul unor 
captatori solari, pe care îi 
vom monta pe acoperișul 
noului corp de fabricație, 
cînd timpul ne va permite, 
vom reduce anual consu
murile cu alte 26 tone cc.

consumului

— o preocupare 

colectivului
După calculele noastre, e- 
ficiența acestor măsuri se 
regăsește în economisirea 
a peste 60 de tone cc pe 
an.

— Preocupări de viitor™
— Zi de zi căutăm noi 

căi și soluții de reducere 
a consumurilor. De pildă, 
ne gîndim la utilizarea căl
durii reziduale de la dula
purile uscătoare cu raze 
mfraroșii la tunelurile us
cătoare care folosesc ter- 
mobaterii cu abur. în a- 
ceeași măsură ne preocu
pă și recuperarea căldurii 
reziduale a aparatului de 
călcat blănuri, pentru în
călzirea spațiilor de pro
ducție. Important este să 
facem ceea ce se poate fa
ce, să ne gospodărim mai 
bine bunurile încredințate, 
să ne îndeplinim cu răs
pundere sarcinile în pro
ducție.

L. BRAICA

Acțiuni ferme
(Urmare din pag. 1)

— Pînă la finele aces
tui an, C.E.T. II-fluidizare 
va funcționa cu 5 cazane, 
ceea ce înseamnă că va a- 
sigura aburul necesar pen
tru două generatoare de 
12 MW. La C.E.T. III-su- 
flante se vor finaliza lu
crările de la cazanul 3. 
I.C.S. Hunedoara are da
toria să termine magistra
la de abur care face legă
tura între C.E.T. II,și III. 
Alături de aceste lucrări 
prioritare, aș vr a să arăt 
că ne-am întocmit .anuri 
de măsuri cu răspunderi 
concrete, pe combinat, uzi
ne, secții, ateliere, pe locuri 
de muncă, pe care le ur
mărim zilnic, tocmai pen
tru a preveni orice forme 
de risipă, pentru încadra
rea riguroasă în normele 
de consum și realizarea de 
economii.. Organizăm con
troale pe schimburi pen
tru a depista și înlătura 
pe loc neajunsurile care 
mai există în folosirea e- 
nergiei electrice, a ageu- 
ților energetici de orice 
natură.

F.P.I.M.P.S. Hunedoara. Te sătoarele de covoare persane 
Angela Dorobăț și Margareta Lorentz, două dintre frunta
șele unită(li.
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Crescătorii de oi au obligația ca, în raport 
cu numărul de oi deținute și rasa acestora, să 
contracteze și să predea la fondul de stat urmă
toarele cantități de lină pentru fiecare oaie :

- 1 kg lină grosieră ;
- 1,5 kg lînă semifină ;
- 2.5 xg lînă fină.
Crescătorii care dețin peste 30 de oi sînt 

obligați să contracteze întreaga cantitate de 
lînă rezultată de la oile care depășesc acest 
număr.

(Din Programul unic de creștere a producției 
agricole în gospodăriile personale ale membri
lor cooperativelor agricole de producție și în 
gospodăriile producătorilor particulari).

1984 - an de producții_ record în agricultura
Țăranii cooperatori și mecanizatorii pregătesc 
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MOBILĂ 
LA EXPORT

Colectivele de munca 
ale întreprinderii de pre
lucrare a lemnului Deva 
au inceput promițător a- 
cest nou an de producție. 
Din primele zile, reliefa 
Radu Ghimpu, inginerul 
șef al unității, s-a muncii 
bine, majoritatea secțiilor 
reușind să-și îndepli
nească sarcinile de plan. 
O atenție deosebită s-a 
acordat realizării expor

tului. indicator la care 
întreprinderea, prin ex
pedierea primelor loturi 
de mobilă unor parte
neri străini și prin pre
gătirea expedierii altui 
iot la începutul săp- 
tămînii viitoare, își ono
rează integral contrac
tele pe luna ianuarie cu 
toți beneficiarii de peste 
hotare. Secțiile de mo
bilă din Brad. Deva și 
Hațeg au avut contribu
ții importante la reali
zarea planului.

Obținerea în acest al 
patrulea an al actualului 
cincinal a unor producții 
record — însuflețită che
mare adresîtă lucrătorilor 
ogoarelor de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului, 
la Consfătuirea de lucru 
de la C. C. al P.C.R. din 
7—9 decembrie 1983. ca și 
la recenta consfătuire de 
Ia Sinaia " consacrată dez
voltării mai puternice a 
producției vegetale și a- 
nimale în gospodăriile 
membrilor cooperatori și în 
gospodăriile producătorilor 
particulari constituie un 
obiectiv de mare însem
nătate în activitatea ce se 
desfășoară în aceste zile 
în unitățile din Consiliul 
unic agroindustrial Orăș
tie.

Pentru a asigura un ritm 
înalt lucrărilor de fertili
zare a terenului, S.M A. 
Orăștie a organizat patru 
formații ce s-au deplasat 
în fiecare unitate, unde au 
aplicat îngrășăminte chi
mice complexe pe terenu

rile semănate cu grîu și 
orz. în perioada ce a 
trecut din acest an au fost 
fertilizate 555 ha.

tn paralel, se acționea
ză pentru sporirea pro
ducției finețelor și pășuni
lor. Consiliile populare din 
comunele Beriu, Orășt-.oa- 
ra de Sus și Turdaș au re
partizat fiecărui cetățean 
suprafața ce trebuie s-o în
trețină și au organizat 
participarea oamenilor la 
buna desfășurare a acestei 
lucrări. în cele trei co
mune au fost curățate, pînă 
la 25 ianuarie a.c., 350 ha 
și au fost administrate în
grășăminte chimice pe o 
suprafață de 1300 ha. A- 
ceastă lucrare însă poate 
și trebuie intensificată în 
toate localitățile din zonă 
întrucît vremea permite 
organizarea de acțiuni am
ple.

O activitate susținută se 
întâlnește și la transportul 
și administrarea îngrășă
mintelor naturale pe tere
nurile ce vor fi cultivate 
în primăvară. De la în

ceputul anului s-au dus în 
cîmp peste 1 250 tone în
grășăminte organice. Cele 
mai mari cantități de în
grășăminte organice s-au 
transportat la CA..P. O- 
răștie — 500 tone, A.E.I. 
Beriu — 200 tone, C.A.P. 
Căstău — 150 tone ș.a. 
De menționat că în aproa
pe toate unitățile au fost 
mobilizate la această ac
tivitate și mijloacele de 
transport cu tracțiune ani
mală ale cooperativelor a- 
gricole și ale cetățenilor. 
La CAP. Orăștioara de 
Sus, Ocoliș, Benu și altele, 
cu aceste mijloace de 
transport au fost duse în 
cîmp între 80—100 tone 
gunoi de grajd. Această 
metodă se impune a fi ex
tinsă în toate unitățile a- 
gricole din zonă, ținîndu-se 
seama de cerința utilizării 
cu cea mai mare grijă a 
combustibililor. Pentru a 
obține rezultate mai bune, 
consiliile populare au dato
ria să mobilizeze la ferti
lizarea pământului -n în
grășăminte naturale toate 
atelajele din sate. Tre

buie acționat mai intens și 
pentru împrăștierea gunoiu
lui transportat în cîmp La 
C.A.P. Căstău, Orăștie, Be
riu și altele gunoiul se 
află depus în grămezi.

Legumicultorii sînt preo
cupați de asigurarea condi
țiilor pentru producerea 
răsadurilor. La CA..P. O- 
răștie și Beriu se lucrea
ză la transportul gunoiu
lui de grajd și a mraniței 
necesare amenajării răsad
nițelor, se repară lă
zile și celelalte materiale 
solicitate de munca în le- 
gumicultură. Semințele 
pentru răsaduri au fost 
asigurate în întregime. De 
asemenea, la C.A.P. Beriu 
și Orăștie se efectuează 
tăierile de iarnă la pomi, 
fertilizarea livezilor. în a- 
celași timp se muncește 
la decolmatarea și curăța
rea canalelor și șanțurilor 
din grădinile de legume și 
din cîmp, pînă în prezent 
la CA.P. Beriu, Orăștioa
ra de Jos și Sibișel fiind 
puse la punct canalele de 
pe o suprafață de 250 ha.

TRAIAN BONDOR
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Documentele Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 1—2 iu
nie 1982, precum și Consfă
tuirea de lucru de la Man
galia, din august anul tre
cut au reliefat cu putere 
rolul însemnat ce revine 
acțiunilor educative iniția
te de organele și organiza
țiile de partid, de masă șl 
obștești în activitatea de 
formare a omului nou, cu 
o înaltă conștiință socialis
tă, revoluționară. Cadrul 
propice punerii în practi
că a acțiunilor organizate 
în această direcție îl re
prezintă și așezămintele de 
cultură.

în ziua documentării 
noastre la Clubul sindica
telor din orașul Vulcan era 
programată adunarea de 
dare de seamă a consiliului 
de conducere al respecti
vului așezămînt de cultu
ră. înainte de începerea a- 
dunării am văzut încăpe
rile clubului.

„Vă amintiți cum arăta, 
pînă în primăvara anului 
trecut, clubul nostru? 
ne întreabă directorul 
Gheorghe Udangiu. Sincer 
să fîu, nici nu credeam ?ă 
vom reuși să-1 facem așa 
frumos Numai Doboer 
Francisc, neobositul pensio
nar, responsabilul colecti
vului de gospodărire, auto
rul lucrărilor de metalo- 
plastie care împodobesc să
lile club.» .ui. a fost tot 

încrezător. „O să 
ce mindrețe de club 

-* r.oi din coșcovita 
. lădire" — ne spu- 

->-• adeseori. Astăzi, ori- 
sie nevoit să recu- 

ă faptul că Feri-baci 
. î ut perfectă dreptate, 

a și muncit pe rupte, 

LOCALITATEA - OGLINDA SPIRITULUI 
CETĂȚENESC

!!ia Crește gradul edilitar-

cu noi ceilalți alături, a- 
jutați mult și de benefi
ciarii actului de cultură 
din oraș — mineri de la 
l.M. Vulcan și I M. Paro- 
șeni, meseriași din con
strucții și gospodărire, ute- 
ciști și elevi".

Am constatat că într-a- 
devăr instituția dispune de 
spații suficiente pentru 
desfășurarea activităților 
tehnico-aplicative, repeti
țiilor formațiilor artistice 
proprii, pentru tinerii ora
șului fiind amenajată, în 
apropiere, o scenă în aer 
liber unde, atunci cînd 
vremea permite, se orga
nizează spectacole și seri 
de dans.

Da, condiții materiale co
respunzătoare există. Dar 
activitate ?

Tot de la directorul clu
bului din Vulcan am aflat 
că „pe lîngă așezămîntul 
de cultură din orașul nos
tru, în cadrul universității 
cultural-științifice ființea
ză numeroase cursuri poli
tico-educative, de educare 
materialist-științifică și pa
triotică precum și cercuri 
artistice și tehnico-aplica
tive, la care participă 285 
de membri. De asemenea, 
iubitorilor de lectură li se 
oferă un bogat fond de 
carte : peste 17 000 volume. 
Vreau să arăt că în actua
la ediție a Festivalului na
țional „Cîntarea României" 
ne-am înscris cu 14 for
mații artistice.

Din darea de seamă pre
zentată, din luările de cu- 
vînt ale membrilor consi
liului de conducere am re
ținut în plus față de cele... 
povestite de Gheorghe U- 
dangiu :

— deși clubul dispune 
de spații suficiente organi
zării simultane de acțiuni 
politico-ideologice și cultu
ral-educative, acestea nu 
sînt folosite corespunzător, 
existînd încă unități econo
mice și instituții care nu-și 
fac simțită prezența în via
ța spirituală a orașului... 
cu iunile ; ce fac respecti
vele comitete sindicale, ale 
U.T.C. și consiliile de cul
tură și educație socialistă 
constituite în întreprinderi 
încă din toamna anului tre
cut 7

— sînt înscrise 14 forma
ții în faza de masă a festi
valului dar în activitate se 
află mai puține ;

— acțiuni se organizea
ză, este adevărat, atît po
litico-educative cît și cul
turale. Participanții, mult 
prea puțini la număr, ră- 
mîn însă aproape aceiași ; 
n-ar trebui să se insiste 
mai mult la popularizare 
și, nu în ultimul rînd, la 
calitate ? ;

— în fine, la nivelul Clu
bului sindicatelor din Vul
can există un consiliu de 
conducere format din nouă 
membri. Ingineri, juriști, 
profesori, fiecare cu res
ponsabilități precise în spe
cialitatea sa. Dar în inter
valul de trei luni și jumă
tate cît directorul clubu
lui a fost plecat din loca
litate, doar bibliotecara 
Maria Iacomir s-a ocupat 
de coordonarea activități
lor. Cum își justifică acest 
consiliu de conducere ac
tivitatea ?

Deci, după numărul în
trebărilor care își așteaptă 
răspunsurile, mai sînt în
că multe de făcut pentru 
a se putea vorbi, la Clu
bul sindicatelor din Vul
can, despre o activitate pe 
măsura posibilităților șl 
dorinței locuitorilor orașu
lui.

MIRCEA DIACONU

Festivalul filmului la sate

« Cinciș-Cerna. O ac
țiune carte-film a prile
juit aici o reușită întîl- 
nire a iubitorilor celei 
de-a șaptea arte. Intitu
lată „De la nuvela sado- 
veniană la film", acțiunea 
a dat posibilitate realiza
torilor — prof. Dumitru 
Priescu și bibliotecar Io
nel Enășescu — să ilus
treze manifestarea cu mo
mente impresionante din 
producția românească 
„Ochi de urs".

• Hărău. „Un echipaj 
pentru Singapore" a fost 
filmul artistic pe margi
nea căruia Maria Szudor 
și Eugen Meteșan au rea
lizat un atractiv medalion 
cinematografic cu îndră
gitul actor Jean Con
stantin.

Blocuri pentru minei 11 din

• Dăbica. „Tineri eroi 
ai zilelor noastre" — a 
fost genericul mesei ro
tunde organizate la Dăbî- 
ca pe marginea filmului 
„Jachetele galbene". Prof. 
Rusalin Ișfănoni, secre
tar adjunct al comitetului 
comunal de partid și ope
ratorul de film Ion Tema 
au asigurat reușita ac
țiunii. Aceeași temă a 
fost găzduită $i de așe
zămîntul de cultură din 
satul Hășdău.

• Beriu. Qteva fitaee
documentare au satținut 
cu succes simț> xkszuI 
„Cîntarea —
sărbătoare a *na~xi. șj 
creației*. ree~;iat ca zo- 
laborarea torarăsJoe Ae- 
rel Bruznn șă Se-
lomosesc^

IN LEGĂTURĂ CU !l 
EXAMENUL DE

> BACALAUREAT 1984
Ministerul Educației și 

învățămîntului a dat pu
blicității — prin revista 
„Invățămîntul liceal și teh- f 
nic profesional" nr. 1/ 
1984 — reglementările le
gale privind ediția din 
1984 a examenului de 
bacalaureat.

Anul acesta, examenul 
de bacalaureat se organi
zează in două sesiuni, în 
perioadele 21—30 iunie și 
13—22 august. Candidații 
promoției 1984 vor fi în
scriși pentru sesiunea din 
iunie, pe baza evidențelor 
existente la secretariatele 
liceelor, iar candidații din 
promoția 1982—1983 se 
pot înscrie pînă la data' de 
31 martie. Lucrările prac
tice pentru examen vor fi 
executate și depuse la se
cretariatele liceelor pînă 
la data de 1 iunie.

în revistă ânt publicate, 
ta detaliu, condițiile de 
taaeriere, modalitățile de 
OTg.-~.: zare a examenului, 
graficul de desfășurare a 
aettaeOor legate de exa- 

precizările privind 
statuarea temelor, realiza
rea s. susținerea lucrărilor 
practice, precum și lista 
pe baza cărora se susțin 
crcoAe la examenul de 
haralanimt
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gospouaresc
Ilia Înregistrează un fru

mos bilanț edilitar-gospo- 
dărese. De la tovarășul 
Teofil Popa, secretarul bi
roului executiv al consi
liului popular al comunei 
aflăm că în anul 1983, ce
tățenii comunei a” ame
najat 65 000 metri pătrați 
de spații verzi, locuri de 
joacă pentru copii pe mai 
mult de 1500 mp, au re
parat, întreținut și asfaltat 
drumuri și trotuare pe 42 
km, au zugrăvit și au pus 
în valoare 3 800 metri pă
trați de fațade ale locuin
țelor și clădirilor, au fost 
plantați 2 700 pomi și ar
buști, iar peste pîraiele 
din satele Săeămaș, Sîrbi 
și Dumbrăvița s-au con
struit 3 podețe etc. Planul 
valoric pe fiecare locuitor 
la muncile patriotice a 
fost realizat în proporție 
de peste 175 la sută, pe 
baza acestui spor realizîn- 
du-se o depășire a planu
lui (pe comună) cu 350 000 
lei.

Merită subliniat, de a- 
semenea, faptul că în anul 
1983 au fost date în folo
sință un mare număr de 
locuințe noi, multe din a- 
cestea cu etaj, și alte obi
ective sociale. Potrivit pla
nului de urbanizare a co-

Ce- 
îtul

MINERI LA ODIHNĂ Șl TRATAMENT
Pentru minerii Văii Jiului, ca si pentru per

sonalul muncitor din celelalte unități economice și 
instituții ale municipiului Petroșani a început elibe
rarea biletelor pentru odihnă și tratament în sta
țiunile balneoclimaterice din țară.

în trimestrul I, comitetele sindicatelor vor eli
bera 1144 de bilete, din cele 4 400 puse la dispo
ziția sindicatelor anul acesta, număr sporit față 
de anul trecut.

al comunei
munei se prevede ca în 
centrul său civic să se 
construiască în 1984 un 
bloc modern (pe lîngă cele 
existente) cu 34 aparta
mente și spații comerciale 
la parter.

în activitatea de sporire 
a gradului edilitar-gospo- 
dăresc al localităților co
munei și-au adus o contri
buție deosebită deputății, 
delegații sătești și cetățe
nii satelor Bretea. Sîrbi, 
dar mai ales cei din Iha, 
din rîndul cărora se evi
dențiază membrii Asociați
ei de locatari condusă de 
Petru Belea. O substanția
lă mînă de ajutor au dat 
la solicitările organelor lo
cale de partid și de stat 
în dezvoltarea, gospodări
rea și înfrumusețarea co
munei, ocolul silvic, sta
țiunea de mașini și trac
toare, coloana de transpor
turi din Ilia a I.T.A. Deva, 
cooperativa de producție, 
achiziții și desfacerea măr
furilor. Astfel Ilia se pre
zintă mai bine gospodări
tă, pregătindu-se acum, 
prin grija edililor ei, să 
realizeze în 1984 prin mun
că patriotică lucrări în va
loare de peste 900 000 lei.

PAUL VALER

Mindria apartenenței la un colectiv
într-o replică intuiești 

uneori o adevărată bogăție 
de sentimente umane, nu 
o dată cu valoare de sim
bol. Am trăit acest senti
ment într-un birou destul 
de comun la mina Țebea. 
„Să scrieți frumos despre 
noi" — ne ruga o femeie 
a cărei vîrstă impunea res
pect. „Sigur că da — am 
răspuns — dacă faptele o 
justifică, nu putem scrie 
decît frumos". „Faptele 
noastre o justifică" — a 
conchis funcționara respec
tivă cu mîndrie. Știam că 
faptele o justifică, știam 
că acest mic și inimos co
lectiv de muncă a încheiat 
anul trecut cu rezultate 
din cele mai bune, între 
care 1050 tone cărbune e- 
nergetic peste plan. Min
dria de care vorbim era 
una a apartenenței la un 
colectiv merituos și au 
dreptul s-o afișeze toți cei 
care, fiecare la locul lui, 
au făcut mai mult decît 
se cerea pentru a întări 
prestigiul colectivului.

Despre oameni care au 
făcut mereu mai mult de
cît li s-a cerut ne-a vorbit 
mult tovarășul Ilie Vișa, 
secretarul adjunct cu pro
bleme organizatorice al co
mitetului de partid al mi
nei. Ne-a vorbit despre 
oameni ca șefii de brigadă 
Gheorghe Josan II și 
Gheorghe Bolog — de la 
cărbune, sau Traian Bă- 
jan — de la pregătiri, de
spre Ștefan Iușcă — de ta 
investiții, despre mecanicii 
Ion Petru Cian și Pavel 
Simon. „O trupă de excep
ție sînt mecanicii din mi- 

crocarieră, între care se 
numără loan Tisu, Gheor
ghe Moraru, Grigore Iușca. 
în ziua de 2 ianuarie, cînd 
alții se odihneau, ei au 
muncit două schimburi la 
rînd pentru a încheia o se
rie de lucrări, astfel ca în 
trei ianuarie microcariera 
să dea cărbune de la pri
ma oră a primei zile de 
lucru din an" — ne spu
nea tovarășul Vișa.

Cu mecanicul Ioan Dan 
discutăm mult și despre 
toate cîte țin de muncă. 
„La noi — spune el — oa
menii sînt obișnuiți cu so
licitările de excepție. Una 
dintre stările de excepție 
este cînd primim vagoane 
în plus pentru a expedia 
cărbunele la Oradea. A- 
tunci toată echipa de la 
depozite — stație de sor
tare — microcarieră, de la 
maistru la ultimul munci
tor rămîn pe baricade pî
nă ce se încarcă toată gar
nitura. Ni s-a solicitat, în
tr-o asemenea situație, să 
lucrăm în ajunul revelio
nului și în zilele de 1 și 2 
ianuarie. Nici unul din cei 
solicitați n-au lipsit. Nici 
mecanicul de locomotivă 
loan Dlonisie Golda, nici 
șeful de manevră Aurel 
Pavel, nici echipa lui A- 
dam Ciur de la stația de 
sortare. La noi nu se cu
nosc cazuri deosebite" — 
spunea loan Dan, cu min
dria celui ce aparține unui 
asemenea colectiv de mun
că.

Aflăm însă că de cu- 
rînd, colectivul a trebuit 
să se debaraseze de o se
rie de elemente cărora nu 
numai că le lipsește min
dria apartenenței, dar le 
lipsește orice urmă de res
pect față de ei, de muncă, 
de familie. Unul dintre ei, 
ajutorul de miner Sandu 
Iurinciuc. I s-a desfăcut 
contractul de muncă de 
mai multe ori pentru ab

sențe nemotivate. A fost 
reprimit la lucru dar tot 
n-a înțeles nimic din în
cercarea colegilor săi de 
muncă de â-1 readuce pe 
drumul cel bun. Batem la 
ușa apartamentului său din 
Brad. într-un târziu, după 
ce discutăm multe despre 
el cu un vecin, ușa aparta
mentului se deschide și a- 
pare un cap bucălat și fru
mușel de fetiță. „Tăticul 
tău nu-i acasă „Nu. E 
dus la serviciu". „Unde la 
serviciu Copila aruncă 
după fiecare întrebare, o- 
chii în bucătărie. Cînd pri
mește de acolo răspunsul 
pe șoptite, ni-1 spune și 
nouă: „La mină la Barza". 
Ce să-i faci, nu poți intra 
cu sita în casa omului să-i 
spui de la obraz că minte. 
Și ce-i mai rău, injectea
ză și copilului microbul 
minciunii.

Cu alții, cum e electri
cianul de subteran Marin 
Mihai Perian, colectivul 
mai încearcă. Are patru 
copii și numai 35 de ani. 
îl așteptăm la poarta mi-

t/e muncă
nei pînă cînd ultimul om 
se prezintă ta schimbul II 
în care trebuie să vină și 
el. Nu vine. „Poate a lua
t-o iar aseară... pe ulei" — 
ne spunea cineva.

Ce gindesc oamenii mi
nei despre asemenea speci
mene ? Maistrul Gheorghe 
Bolcu, căruia i-am adresat 
această întrebare, ne răs
punde: „Oamenilor acesto
ra, care nu se pot lega de 
o muncă, de un colectiv, 
le lipsește ceva foarte im
portant în viața omului I 
dragostea de muncă, min
dria de a aparține unui co 
lectiv prestigios. Ei mai în
tâi pretind de la societa
te și apoi îi dau ce-i dau. 
Cazul lui Perian este la 
noi un caz izolat și de a«ta 
încă mai încercăm recupe
rarea lui". Petru Luca este 
secretarul unei organizații 
de partid din schimbul 
III, din care a făcut când
va parte și Perian. „Ana 
încercat multe cu el dar 
n-aip găsit înțelegere. Cînd 
stăteam cu el de vorbă 
despre faptele lui — tăcea, 
ne lăsa să credem că a în
țeles ce i se reproșează. 
Apoi o ținea înainte ca 
bețiile. Ce părere poți a- 
vea despre asemenea oa
meni ?“

Una rea, evident. Forța 
de înrîurire a colectivului 
nu e de neglijat. Trebuie 
numai să știi să te folo 
sești de ea, să te stăpâ
nească un pic mîndria de 
a-i aparține. Este ceea ce 
le lipsește „eroilor" din ul
tima parte a reportajului 
nostru. Și multe alte lip
suri generează această ab
sență.

ION CIOCLEI j
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Brasilia. Lansarea volumului

„Momente din istoria poporului

român reflectate in opera
președintelui Nicolae Ceaușescu //

BRASILIA 27 (Agerpreș). 
—- Lucrarea „Momente din 
istoria poporului ro
mân reflectate in opera 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu" a fost prezen- 
Jatf, la Sao Paulo, într-un 
cadru festiv care a reunit 
personalități ale vieții po
litice, profesori universi
tari din domeniul politolo
gici, istoriei și filozofiei, 
scriitori, ziariști, studenți, 
oameni de afaceri, membrii 
Comitetului de conducere 
al Societății culturale Bra-, 
zilia—România, un numeros 
public.

Lucrarea, editată recent 
în Brazilia, este consacra
tă marcării a peste 50 de 
ani de activitate revoluțio
nară neîntreruptă a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
închinată propășirii patriei, 
bunăstării și fericirii po
porului român și aniversă
rii zilei sale de naștere.

în cuvîntul rostit cu 
cest prilej, Fernando 

angarielo, directorul-edi- 
turii Alfa-Gmega, a spus : 
„Lucrarea ne-a reținut a- 
tenția in mod special da
torită activității deosebite 
desfășurate de excelența 
sa, președintele Nicolae 
Ceaușescu, în direcția va
lorificării moștenirii isto
rice și participării active 
a poporului român la 
construirea edificiului păcii 
și înțelegerii între popoa
re, al independenței și dez
voltării libere, -uverane a 
națiunilor lumii și pentru 
făurirea unei societăți cu 
adevărat democratice. în 
oare oamenii muncii, luin- 
du-și destinul în propriile 
lor mîini, să-și făurească 
un vii' de pace și o dez
voltare economico-socială 
înfloritoare".

Profesorul universitar, 
istoricul și scriitorul Atico 
Vilas Boas da Mota și-a 
exprimat, la rîndul său, 
deosebita satisfacție și 
onoare de a prefața volu
mul „Momente din istoria 
poporului român reflectate 
în opera președintelui 
Nicolae C aaușescu" Prin 
această importantă lucrare 
— a spus el — am găsit 
încă o cale de a cunoaște 
și reflecta adine •< supra 
gîndirii creatoare, profund 
științifice a președintelui 
Nicolae Ceaușescu. expri
mate în diverse cuvîntări.

care se constituie într-un 
tezaur imens de izvoare în 
care se adîncesc preocupă
rile epocii noastre, puter
nic amenințată de escala
darea fără precedent a 
cursei înarmărilor și de 
pericolul unui război nu
clear".

în cuvîntul său, deputa
tul Fernando Morais, vice
președinte al Adunării Le
gislative a statului Sao 
Paulo, a arătat: „Consider 
că această carte este un 
eveniment editorial impor
tant și ea este binevenită 
pentru publicul brazilian, 
deoarece președintele 
Nicolae Ceaușescu este cu
noscut de poporul nostru, 
ca și de alte popoare, pen
tru înalta competență și 
autoritate politică și mora
lă cu care acționează în 
direcția rezolvării spinoa
selor probleme internațio
nale".

l«_.c N*'"'-' um, pro
iesc: uu . romanică,
a evocat importanța cultu
rii și istoriei milenare a 
poporului român și con
tribuția acestora la cultu
ra și istoria, universală

Profesorul universitar dr. 
Paulo Paixao, vicepreședin
te al Societății culturale 
Brazilia—România, expri- 
mîndu-și deosebita satis
facție pentru apariția în 
Brazilia, a volumului „Mo
mente din istoria poporu
lui român reflectate în 
opera președintelui 
Nicolae Ceaușescu", a sub
liniat că poporul român, 
este unul dintre cele mai 
vechi popoare din Europa 
care s-a format și s-a 
dezvoltat în mod unitar pe 
întreg teritoriul țării sale, 
acumulînd de-a lungul 
secolelor o bogată expe
riență de viață unitară și 
de luptă pentru menține
rea ființei sale naționale.

Festivitatea de lansare a 
cărții s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă de înaltă ținută, 
vorbitorii făcînd aprecieri 
elogioase cu privire la în
treaga operă a președinte
lui Nicolae Ceaușescu. Ia 
activitatea sa pusă in 
slujba prosperități: și feri
cirii poporului român, salv
gardării păcii mondiale 
și realizării unei lumi 
mai bune și mai drepte pe 
planeta noastră.

■ PRAG A. - Președinte
le R.S. Cehoslovace, Gustav 
Husak, l-a primit pe primul 
ministru al Canadei, Pierre 
Elliott Trudeau, care a fă
cut o vizită oficială in 
Cehoslovacia. După cum 
relatează agenția CTK, în
trevederea a prilejuit un 
schimb de opinii privind 
stadiul și perspectivele re
lațiilor bilaterale. Au fost 
abordate, de asemenea, 
probleme internaționale ac
tuale, îndeosebi cele le
gate de necesitatea însă
nătoșirii climatului inter- 
național și de negocierile 
referitoare la dezarmare și 
cooperare internațională.

■ VARȘOVIA. - La 
Varșovia s-au desfășurat 
lucrările ședinței Seimului 
R.P. Polone, la care au 
participat Wojciech Jaru
zelski, prim secretar al CC 
al P.M.U.P., președintele 
Consiliului de Miniștri al 
R.P. Polone, alți conducă

tori de partid și de stat. 
Seimul a dezbătut, în pri
ma lectură, proiectele de 
legi privind prelungirea 
mandatului actualei legis
laturi a organului suprem 
al puterii de stat și pri
vind olegerile în consiliile 
populare.

■ NApUNILE UNITE. - 
Președintele in exercițiu al 
Consiliului de Securitate al 
O.N.U., Javier Chamorro, a 
dat publicității o declarație 
in care se exprimă îngrijo
rarea Consiliului in legătu
ră cu hotârirea recentă a 
Knesset-ului (parlamentul 
israelian) de a prelungi 
normele juridice excepțio
nale in teritoriile ocupate 
Cisiordania și Gaza, infor
mează agenția UPI.

Consiliul de Securitate 
subliniază necesitatea res
pectării Convenției de la 
Geneva referitoare la pro
tecția drepturilor persoa
nelor civile în timp de 
război și cere Isroeluîui 
să evite orice acțiuni care 
ar putea duce la agrava
rea încordării în teritoriile 
ocupate.

Mesajul președintelui S.U.A, 
privind Starea Uniunii

WASHINGTON 27 (Ager- 
pres). — Președintele Ro
nald Reagan a pronunțat 
în fața celor două camere 
ale Congresului mesajul 
cu privire la Starea Uniu
nii. După cum notează a- 
gențiile internaționale de 
presă, președintele „a re
luat marile -teme conserva
toare care au asigurat ale
gerea sa in 1980 și a pre
zentat un bilanț favorabil 
al primilor săi trei ani la 
Casa Albă".

R. Reagan a exclus ori
ce amputare a bugetului 
militar, declarind : „La 
ora actuală, prin moderni
zarea esențială a forțelor 
noastre convenționale și 
strategice, ne refacem ca
pacitățile noastre actuale 
și viitoare de securitate".

Un alt ..mare obiectiv" 
pentru anii următori con
ținut de discursul prezi
dențial constă in ceea ce 
președintele a denumit 
„extinderea In spațiul cos
mic a frontierelor Ameri- 
cii". Ronald Reagan a 
cerut N.4S.A. ca, în de
curs de un deceniu, să 
înființeze o stație spa
țială cu echipaj perma
nent

R. Reagan a cerut tu
turor membrilor Congresu
lui să-1 sprijine în „crea
rea unei baze mai stabile 
pentru relații pașnice cu 
Uniunea Sovietică", în în
tărirea relațiilor cu alîații 
și în realizarea altor o- 
biective ale Administrației 
în domeniul politicii ex
terne.

Subliniind că există o 
singură politică sănătoasă 
pentru S.UA. și U.R.S.S., 
și anume politica apără
rii civilizației noastre în 
această eră modernă, pre
ședintele a declarat: „Un 
război nuclear nu poate fi 
cîștigat și nu trebuie de
clanșat vreodată. Singurul 
lucru pe care merită să-l 
facă cele două națiuni ale 
noastre, posesoare de arme 
nucleare, este de a asi
gura că acestea nu vor fi 
folosite niciodată". Pre
ședintele s-a pronunțat 
pentru „eliminarea com
pletă* a armelor nucleare, 
dar, remarcă agențiile in
ternaționale de presă, el 
nu a făcut nici o propune
re concretă în acest do
meniu.— • — — • — • — • — • — e — » — e — e — e-(

s E R ! A L Oceanul înghețat și viața planetei (I)
Oceanul Înghețat de Nord este in mare parte 

acoperit cu un strat gros de gheață. Influenta sa se 
resimte pe Întreaga noastră planetă. Dar nu întotdea
una la latitudinile mari au fost ghețari, au existat 
și perioade mai calde. Ce a determinat, in acest 
caz. formarea banchizelor de gheață 7 Cum va in
fluența oare activitatea economică contemporană a 
oamenilor clima planetei 7 La aceste întrebări și la 
altele încearcă să răspundă revista engleză „Geogra
phical Magasine" prin articolul semnat de David 
Clark. în cele ce urmează publicăm extrase din 
articol al respectiv.

Oceanul înghețat de Nord 
e.te ccoperit cu ghețari 
veșnici. Grosimea lor medie 
este de trei metri. Această 
calotă, core acoperă la pol 
oceanul, provoacă mari 
greutăți cercetătorilor. A fost, 
de altfel, mai ușor să se 
descopere că sub calota de 
gheață se află un ocean 
decit să se rezolve alte pro
bleme legate de explorarea 
fui

Oceanul înghețat de Nord 
nu a fost întotdeauna aco
perit de ghețari, la fel cum 
nu întotdeauna au existat 
ghețari în alte zone ale 
lumii. Geologii apreciază că,

in forma sa actuală, oceanul 
s-a format in urma produ
cerii a două mutații mari in 
scoarța terestră. Prima s-a 
produs in urmă cu aproxi
mativ 175 milioane de ani 
și a constat dinir-o serie
de deplasări ale plăcilor
tectonice care au avut ca
rezultat faptul că plăcile 
care formează America de 
Nord, Oceanul Pacific și 
Eurasia au ocupat o pozi
ție apropiată de cea ac
tuală. Cu mult mai tirziu 
(aproximativ 40 de milioane 
de ani în urmă) a început 
formarea unei noi porțiuni a 
scoarței dinspre partea

euroasictvâ a aceluiași 
Ocean Pocite. In aceste 40 
de milioane de ani bâtrinul 
batir. americano-a tătic nu 
s-a schimbat mult, in thnp 
ce baz,nu< moi nou — cel 
eurocs-atrc — a crescut pină 
a ajuns la dimensiunile sole 
actuale.

Descoperirile geologilor și 
paleontologilor atestă că, 
pine in urmă cu aproxima
tiv 55 milioane de ani. Ocea
nul înghețat de Nord era 
cald și, ca și astăzi, consti
tuia un factor important 
în formarea climei pe Pă- 
mint. In acele vremuri, 
Pămintul avea o climă tem
perată mai mult sau mai 
puțin uniformă. Nu încape 
îndoială că in lista ca- 
iote arctice glaciale, tre
cerile de la o temperatură 
la alta au fost mult mai 
mici.

Ulterior, pe Pămînt clima 
a devenit mult mai rece. 
Cu toate că această pe
rioadă de 5-50 milioane de 
ani nu a fost încă studiată

suficient, in diferite reg uni 
ae lumii ex'-stă mărturii că, 
in perioada amintită, tempe
ratura oceanelor a scăzut. 
In straturile de suprafață 
o'e oceanu'ui planetar, tem
peratura a scăzut de la 20 fa 
mai puțin de 10 grade Cel
sius. Probe indirecte ates
tă că primele banchize de 
gheață au început să se 
formeze in Oceanul înghețat 
de Nord in acea perioadă 
istorică cind ou început 
să se formeze și ghețarii pe 
uscat. Stratul de gheață a 
limitat transferul de căldu
ră de la atmosferă la ocean 
și invers. Urmarea a fost 
reducerea pierderilor termi
ce ale oceanului. De aseme
nea, s-a constatat o redu
cere a cantității de căldu
ră pe care oceanul o acu
mulează vara. In condițiile 
existenței ghețarilor pe calo
tele polare, atmosfera se 
răcește de cel puțin trei 
ori mai intens decit în lipsa 
acestor calote.

(Va urma)

CONCURSURI DE ADMITERE 

ÎN INSTITUȚIILE MILITARE 

DE ÎNVĂȚĂMÎNT
Ministerul Apărării Naționale organizează con

cursuri de admitere pentru anul școlar 1984/1985, în 
următoarele instituții militare de învățămînt:

— Academia militară — facultățile tehnice j
— i acuitatea de medicină militară ;
— Institutul de marină „Mircea cel Bătrin" — 

secțiile de marină militară ;
— Școlile militare de ofițeri activi j
—- Școlile militare de maiștri și subofițeri ;
— Șccala militară de muzică — ciclul profesional |

— Liceele militare.

Tinerii care doresc să 'participe la concursul de 
admitere In una din aceste instituții militare de învă- 
țămint, pot depune cereri de înscriere la Centrul mi
litar, de unde vor primi și relații referitoare la con- 
dițiUe de selecționare, documentele necesare pentru 
admitere la cncurs, disciplinele și probele concursu
lui de admitere sau alte detalii.

C.P.A.D.M. LUNCOI
Oferă în mandat bufetul Luncoi—șosea.

DE ASEMENEA ÎNCADREAZĂ :
• fierar la secția de fierârie
• lucrător gestionar la magazinul „Ste- 

jărel".

te, răspunde la numele Titi. 
Telefon 957/11659. Găsitorului 
recompensă. (3725)

publicitate
VlNZABI—CUMPĂRĂRI

• Vînd apartament două ca
mere, confort I. Hațeg, bloc 
P 31, scara B, etajul I, apar
tament 17, telefon 70864. (c. 3)

• Vind apartament liber,
două camere. Deva, telefon 
22030, după orele 16,30. (3726)

• Vind apartament două ca
mere, cărămidă, gaze și mobi
lă. Deva, Dada, bloc 29, sca
ra C, apartament 24. (3749)

• Vind convenabil aparta
ment două camere, ocupabil 
imediat. Deva, telefon 22448. 
(3735)

• Vînd fundație casă B.C.A. 
în Mintia. Informații Deva, 
telefon 20189. (3730)

• Vind autoturism Fiat 124, 
stare bună. Călan, strada Cri- 
șeni 81. (3727)

• Vind covor persan, piani
nă Hoffman, bibliotecă stil, 
garnitură hol, televizor, mo
bilă bucătărie. Hunedoara, te
lefon 13678. (c. 36)

• Vînd dine rasa Saint-Ber- 
nard cu pe<iigree. Deva, tele
fon 17414. (3746)

• Cumpăr pian scurt sau 
■Innin I) sistem englezesc. In
formații Ocna Mureș, telefon 
Mt, orele 18^-20. (3741)

• Cumpăr butuc spate sau 
roată completă pentru moto
cicletă Jawa. Brad, strada Li
bertății 13, bloc B 2, scara n, 
apartament 21, telefon 50083. 
orele 18—21. Opreau Teofil. 
(Î743)

OFERTA DE SERVICIU

• Caut femeie pentru îngri
jit copil la domiciliul meu. 
Deva, telefon 22757. (3736)

ANIVERSARE

• Colegele de la Grădinița 
nr. 8 Deva urează Anișoarei 
și lui Voicu Cismașu, cu ocazia 
căsătoriei, numai fericire. (3739)

PIERDERI

• Pierdut, în seara zilei de 
22 ianuarie 1984, cîine rasa bo
xer, talie mare, culoare ma- 
ro-roșcat, pată albă în frun

• Pierdut legitimație de ser
viciu pe numele Damian Vi- 
salon, eliberată de E.M. Deva. 
O declar nulă. (3731)

• Pierdut legitimație de ser
viciu nr. 63498 pe numele Pa- 
ven Nicolae, eliberată de C. S. 
Hunedoara. O declar nulă. 
(3732)

COMEMORĂRI

• Pios omagiu la împlini
rea unui an de la decesul dra
gilor noștri ALEXANDRU și 
NADIA ZAHARIADE. Familia 
Popa. (3745)

• Soția și fiul anunță cu 
adîncă durere împlinirea unui 
an de la trecerea în eternitate 
a dragului Ioț IOAN TRIFA.

Comemorarea va avea loc 
duminică, 29 ianuarie 1984, ora 
11,30, în Deva, strada Lenin. 
(3728)

DECESE

• Grupul vocal din satul 
Lunca este alături de familia 
greu încercată prin decesul 
apreciatului învățător

ianAș nicolae
și îi transmite sincere condo
leanțe. (3734)

• Familia adînc îndure
rată anunță încetarea din 
viață, după o lungă sufe
rință a celei care a fost 
o minunată soție, mamă, 
bunică, soră, cumnată și 
mătușă
CUDREVATI MARIOABA 

în vîrstă de 62 ani.
în mor mîn tar ea are loc 

astăzi, 28 ianuarie 1984, o- 
rele 14,30 de la domiciliul 
din Deva, strada împăratul 
Traian, blocul 17.

O vom păstra veșnic în 
inimile noastre. (3744)

• Petru soț, Vichente și 
Mărioara, Pavel și Rodica 
fii și nurori, Ani și Paul 
nepoți anunță cu adîncă 
durere încetarea din viață, 
după o grea suferință, a 
celei ce a fost o deosebit 
de bună .soție, mamă și 
bunică
BABUȘCOV ANASTASIA.
înmormîntarea va avea 

loc în ziua de 29 ianuarie, 
orele 14, la cimitirul din 
comuna Dudești, județul 
Timiș.

Nu te vom uita nicioda
tă. (3748)
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