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' PROGRAMUL UNIC - programul 
dezvoltării fiecărei gospodării țărănești

Cadru prielnic afirmării hărniciei 
și spiritului gospodăresc al țărănimii
• în anul trecut, din gospodăria particu

lară am predat ia fondul de autoaprovizionare 
și la fondul de stat 450 kg carne de bovină, 
un porc, 600 I lapte, 300 ouă și alte produse.

• Pentru acest an am contractat un vițel, 
un porc, doi miei, 800 I lapte și alte produse.

Participînd la Consfătui
rea de lucru de la Sinaia, 
m-a impresionat profund 
grija deosebită pe care 
secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o acordă dez
voltării intensive și mo
dernizării agriculturii, spo
ririi contribuției acestei 
ramuri de bază a econo
miei la progresul general 
al țării noastre. Subliniind 
că Programul unic adop
tat de Comitetul Politic 
Executiv al C. C. al P.C.R. 
pornește de la necesitatea 
folosirii raționale a pă- 
mîntului, care, indiferent 
de forma de proprietate, 
constituie bun al întregii 
societăți și trebuie să fie 
astfel muncit încît să asi
gure buna aprovizionare a 
populație^ hrana întregului 
popor, secretarul general 
al partidului a cerut gos
podăriilor țăranilor coope
ratori și țăranilor cu gos
podărie particulară să va
lorifice mai bine toate re
zervele existente pentru 
sporirea efectivelor și a 
producției animaliere, să 
contribuie într-o măsură 
mai mare la fondul de 
autoaprovizionare și la 
fondul de stat.

Marea majoritate a ță
ranilor cu gospodărie par

ticulară din comuna Cer- 
teju de Sus au înțeles și 
înțeleg îndatoririle ce le 
revin în această privință. 
Ca urmare, în anul trecut, 
din comuna noastră s-au 
livrat 141 tone carne, de
pășind prevederile, 959 hl 
lapte de vacă, 37 hl lapte 
de oaie șl alte produse. 
Din gospodăria personală 
am predat 450 kg carne 
de bovine, un porc, 600 1 
lapte, 300 ouă și alte 
produse, iar pentru acest

Fiecare gospodărie va contracta și preda,
anual, în funcție de
- pînă la 5 oi
- între 6 și 10 oi
- între 11 și 20 oi
- între 21 și 30 oi
- peste 30 oi

- peste 50 oi 

(Din Programul unic de creștere a producției agri
cole ir. gospodăriile personale ale membrilor coo
perativelor agricole de producție șl In gospodăriile 
producătorilor particulari)

an am contractat un vițel, 
un porc, doi miei, 800 1 
lapte. Stimulentele ce le 
acordă statul producă
torilor agricoli ne deter
mină să dovedim hărnicie 
și spirit gospodăresc In 
cultivarea pămîntului, să 
valorificăm mai bine re
sursele de sporire a pro
ducției agricole. Programul 
unic prevede obligația ca 
toți deținătorii de terenuri 
agricole să lucreze pămîn- 
tul și să-l cultive în con
formitate cu planul dat, 
să crească animale și să

MARIA POPA, 
țâran cu gospodărie 

particulară, satul Vărmaga, 
comuna Certeju de Sus 

(Continuare in pag. a 3-a)

numărul oilor deținute :
- o oaie sau un miel;
- două-trei oi sau miei;
- șase-șapte oi sau miei;
- 10-12 oi sau miei;
- la fiecare 10 oi în 

plus, c î t e 4 oi sau 
miei;

- la fiecare 10 oi în 
plus, c î 1 e 5 oi sau 
miei.

Marți, la sediul Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Român, au con
tinuat convorbirile din
tre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
și delegația de partid și 
guvernamentală a Uniunii 
Sovietice, condusă de to
varășul A. A. Gromîko, 
membru al Biroului Politic

în cursul dimineții de 
marți, delegația de partid 
și guvernamentală a Uniu
nii Sovietice, condusă de 
tovarășul A. A. Gromîko, 
membru al Biroului Poli
tic al C. C. al P.C.U.S., 
prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri și mi
nistrul afacerilor externe 
al Uniunii Sovietice, a vi
zitat întreprinderea „23 
August11 din Capitală, pu
ternică unitate constructoa
re de mașini din țara noas
tră.

La sosire, membrii dele
gației și persoanele oficia
le române care o în
soțesc, au fost salutate 
de tovarășii Gheorghe 
Pană, membru al Comite
tului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secre- 
tar al Comitetului munici
pal București al P.C.R., 

REALIZAREA PRINCIPALILOR INDICATORI Al DEZVOLTĂRII 
ECONOMICO-SOCIALE A ROMÂNIEI ÎN ANUL 1983

Volumul transportului de 
mărfuri cu mijloace de 

transport de folosință generală

Volumul total al investițiilor 
în economia 

națională
%

al C.C. al P.C.UJS., prim- 
vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, și mi
nistrul afacerilor ' externe 
al U.R.S.S.

Au luat parte membrii 
celor două delegații.

In cadrul convorbirilor 
s-a efectuat un larg schimb 
de păreri în legătură cu u- 
nele probleme ale situației 
internaționale actuale, ale 
întăririi conlucrării româ- 
no-sovietice pe arena mon

LA ÎNTREPRINDEREA „23 AUGUST"

loan Avram, membru al 
C.C. al P.C.R., ministrul 
industriei construcțiilor de 
mașini, de reprezentanți ai 
organelor locale de partid 
și de stat, ai consiliului 
oamenilor muncii din în
treprindere.

în fața unor grafice și 
machete, gazdele au pre
zentat evoluția întreprin
derii, profilul de producție, 
direcțiile dezvoltării viitoa
re a unității. în continuare, 
oaspeții au avut o întîl- 
nire cu membrii consiliu
lui oamenilor muncii. A 
fost prezentat, de aseme
nea, modul în care sînt 
transpuse în viață hotărî- 
rile Congresului al XII-lea 
și Conferinței Naționale ale 
partidului, indicațiile și 
orientările tovarășu

dială în lupta pentru redu
cerea confruntării dintre 
state, pentru oprirea cursei 
înarmărilor șl trecerea Ia 
dezarmare, în primul rînd 
la dezarmare nucleară, 
pentru rezolvarea pe cale 
politică a stărilor de con
flict și război, pentru relua
rea șl consolidarea cursului 
politicii de destindere, co
laborare, securitate și pace 
în Europa și în lume.

lui Nicolae Ceaușescu for
mulate cu prilejul repeta
telor vizite de lucru în a- 
ceastă mare uzină bucu- 
reșteană.

Vizitînd principalele sec
toare ale uzinei, membrii 
delegației sovietice au ur
mărit cu atenție și interes 
procesele moderne de fa
bricație, modul de organi
zare a producției, avînd 
cuvinte de apreciere.

La clubul întreprinderii 
a avut loc apoi, o adunare 
consacrată prieteniei ro- 
mâno-sovietice.

La adunare au luat cu- 
vîntul tovarășii A. A. Gro
mîko și Gheorghe Oprea, 
membru al Comitetului Po
litic Executiv al C. C. al 
P.C.R., prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului.

Începînd cu 1 februarie a.c.f
PESTE

din personalul muncitor al județului
beneficiază de MAJORAREA RETRIBUȚIEI

(Amănunte în pagina a lll-a)

• 36 de ani la furnale
• De la copil de prăvălie 
la Erou al Muncii Socialis
te • Mulțumiri înaintași
lor • Coautori la izbinzi: 
colectivul și familia • 
Crezul unei vieți — mun
ca pînă la sacrificiu • 
Singura și sigura cale a 
evoluției — învățătura • 
„Las în urmă oameni de 
nădejde1* • Primele pa
siuni de pensionar: nepo
țelele și albinăritul • „Nu 
voi uita furnalele, nu-i 
voi uita pe oamenii lor“
• Ultimele surprize.

Era simbăiă, 28 ianuarie 
a.c. La ora 10 am ajuns 
la secția a ll-a furnale de 
la C. S. Hunedoara. 11 cău
tam pe maistrul principal 
Nicolae Mărculescu. Voiam 
să documentăm un repor
taj cu ocazia ieșirii sale 
la pensie (de azi 1 febru
arie 1984). „Să vedem 
unde-l putem găsi - ne-a 
răspuns la întrebare Vasile 
lancu, secretarul comitetu
lui de partid din secție.x 
Trebuie să fie pe furnal...*

Rămas bun, furnale
Și iată-ne față in față 

cu destoinicul furnalist hu- 
nedorean, pe care-l cu
noaște azi o țară. Am avut 
o discuție extrem de a- 
greabilă, chiar dacă, la 
răstimpuri, lui „nea Nae“ 

Nicolae Mărculescu <in centrul imaginii) le spune zîmblnd lui Vasile lancu — ur
mașul său ca maistru principal și secretar al comltetultil de partid — și lui Gheorghe 
Doștcțean — un alt furnalist „de marcă" al Hunedoarei : „De acum, fără mine, prie
teni, să ducefl mai departe și mai sus ștafeta muncii și hărniciei furnaliștilor hunedo- 
reni

i se umezeau ochii. Am 
început școlărește. „Cine 

*■ este, totuși, Nicolae Măr
culescu?". „Un fost copil 
sărman din Vălenii de 
Munte*. „Născut in anul?..." 
„1929, la 28 ianuarie".

I
>

„Sănătate și la mulți ani, 
nea Nae I Deci azi împli
niți 55 de ani*. „Da, lat

DUMITRU GHEONEA

(Continuare în pag. a 3-a)



Prezență activă, responsabilă pe 
fronturile muncii, creației și învățămîntului

Anul 1984 - an de maximă angajare 
a uteclștllor în domeniile prioritare 

ale economiei județului
— Tovarășe Virgil Sicoe, 

prim-secretar al Comitetului 
județean Hunedoara al 
U.T.C., care este bilanțul 
activității desfășurate de cei 
peste 93 000 uteciști din ju
deț in anul trecut ?

— Și în anul 1983 tinerii 
hunedoreni, angajați puter
nic în cadrul întrecerii „Ti
neretul — factor activ în rea
lizarea obiectivelor deceniu
lui științei, tehnicii și efi
cienței", au constituit o pre
zență activă, responsabilă 
pe fronturile muncii din in
dustrie, investiții, transporturi 
și agricultură, contribuind, 
prin acțiuni specifice orga
nizațiilor U.T.C. și prin acti
vitatea depusă zilnic în pro
ducție, la îndeplinirea sar
cinilor economice ce le-au 
revenit colectivelor muncito
rești din județul nostru. Ast
fel, prin traducerea în viață 
a inițiativelor și acțiunilor 
cuprinse în programul de 
participare a tinerei genera
ții le realizarea obiectivelor 
de dezvoltare economico-so- 
cială a țării, în anul trecut 
Organizația județeană de ti
neret a obținut următoarele 
rezultate : 221,6 milioane lei 
cu fost realizați prin ac
țiuni in sprijinul producției 
(prevederile fiind îndepli
nite în proporție de 130 Io 
sută); valoarea totală a eco
nomiilor realizate de tinerii 
din județ la materii prime, 
materiale, combustibili și 
energie se ridică la 22,8 
milioane lei, iar a celor 
realizate în cadrul inițiativei 
„Educație, economie, ener
gie" la 19 milioane lei; prin 
realizarea a 8,3 milioane 
de lei valoarea acțiunilor 
finanțate, organizația iude-

țeană U.T.C, și-a depășit 
sarcinile asumate în întrece
re cu 14,5 la sută.

— Acum, că ne aflăm la 
început de an, evidențiați 
principalele sarcini ce revin 
organizației județene U.T.C 
in 1984 și direcțiile in care 
se vor concentra acțiunile 
tinerilor pentru realizarea lor 
exemplară ?

— Sarcinile organizației 
noastre de tineret derivă 
direct din cele ce revin 
organizației județene de 
partid, tuturor colectivelor 
de oameni ai muncii hune
doreni în acest an, din ho- 
tărîrile Congresului al Xll-lea 
șî Conferinței Naționale ale 
partidului, din Pianul națio
nal unic de dezvoltare eco- 
nomico-socială a țării. Sub 
conducerea organelor și or
ganizațiilor de partid, tinerii 
din județul Hunedoara — a 
căror hotărire este să intim- 
pine cu rezultate dintre cele 
mai bune pe toate planurile 
cea de-a 40-a aniversare a 
revoluției de eliberare na
țională și socială și Congre
sul al Xlll-lea al partidului 
— se angajează cu deplină 
dăruire și responsabilitate 
sporită la realizarea ritmică 
și de calitate a sarcinilor 
ce le revin în producție, Io 
îndeplinirea obiectivelor în
trecerii uteciste. Avînd în 
vedere că județul nostru ore 
în acest an și în viitor sar
cini deosebite în crteva do
menii importante ale econo
miei naționale, cum sînt a- 
sigurarea bazei de materii 
prime și energetice, în meta
lurgie, agricultură dar și in 
investiții, în alte ramuri 
economice — organizațiile 
U.T.C. de la unitățile mi

niere din Valea Jiului în
deosebi. din celelalte loca
lități ale județului, din uni
tățile siderurgice, de produ
cere a energiei e'ectrice, 
din investiții iși concentrează 
eforturile în vederea mobi
lizării puternice a tinerilor 
in ’ realizarea planului de 
extrocție, folosind cele moi 
variate și eficiente forme 
ale activității politico-o'gon:- 
zatorice, promovind in per
manență inițiativele in spri
jinul producției, cum sint 
săptorninile și decadele re
cord in muncă, acțiunile 
vîzînd promovarea progre
sului tehnic, reduce'eo con
sumurilor de materii prime, 
combustibili și energie etc. 
In agricultură, ocest on tre
buie să fie un an al pro
ducțiilor recc-d. Comitetul 
județean ol U.T.C., comitete
le comunoie și orgonizațiile 
de la ' sate acționează cu 
moi multă hotărire, folosind 
un stil de muncă dinamic 
și eficient, pentru implico- 
rea mai profundă a tuturor 
tinerilor din mediul rural 
în realizarea sarcinilor ce 
revin județului nostru din 
pionul de dezvoltare a agri
culturii pe 1984 și din Pro
gramul unic de creștere a 
producției agricole în gospo
dăriile populației. In acest 
sens, chiar în luna februarie, 
in toate organizațiile U.T.C. 
de la sate vor avea loc dez
bateri în care se vor anali
za sarcinile ce revin tine
rilor din cuvîntarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu la 
Consfătuirea de lucru de la 
Sinaia și din Programul unic 
și se vor stabili măsurile 
concrete de acțiune pentru 
traducerea lor în viață.

Cei doi tineri despre 
care ne-am propus să 
scriem astăzi au avut o 
evoluție aproape identică 
in drumul lor spre mine
rit.

După un concediu pe
trecut In Valea Jiului, la 
n^te rude. pe Ștefan 
Caranfil. lăcătuș la între
prinderea de rulmenți din 
Birlad, l-a cuprins o ne
liniște și un gind care

Și răsplata angajării lor 
responsabile în muncă, a 
dragostei pentru această 
meserie n-a intirziat. Au 
urcat gradat treptele mi
neritului, de la vagone
tar la miner, ajungind, 
cu un an în urmă, șefi 
de schimb in două dintre 
cele mai bune brigăzi ale 
minei Petrila. Ștefan Ca
ranfil în brigada lui Ște
fan Alba, iar Petru Isari

Tineri la porțile

afirmării

Neliniștea 
creatoare

**
* 
* 
ț

15,00
15,05
15,30

W0

20,00

20,20

20,35
20,50

21,10

Mîndria de a fi miner
nu-i mai dădeau pace. S-a 
liniștit numai cind s-a 
văzut încadrat în muncă 
la I. M. Petrila (asta era 
în 1979), ca vagonetar. 
Tot in acel an, și tot cam 
așa a venit, de la Iași la 
Petrila, și Petru Isari. 
A fost, recunosc ei, și 
gindul unui ciștig mai 
bun, dar nu în primul 
rind asta. N-au fost sin
gurii care au venit în 
acel an să se facă mineri. 
Dar cum meseria de mi
ner nu-i o meserie la în- 
demina oricui, unii au 
plecat Au rămas cei ho
tărî ți, cei care au în
drăgit această profesie 
bărbătească, grea deseori, 
dar care îți oferă nume
roase satisfacții. Iar prin
tre cei care n-au dat bir 
cu fugiții la primele greu
tăți s-au numărat Ștefan 
Caranfil și Petru Isari.

In brigada lui Ștefan 
Dorofte.

— Dacă sintem mulțu
miți ? Avem condiții ex
celente de trai pentru noi 
și familiile noastre, cîș- 
tigăm bine, în jur de 
6 000 lei pe lună, munca 
în abatajele minei merge 
strună (un miner adevă
rat numai atunci este 
cu inima împăcată cind 
dă cărbune peste plan, 
iar noi, cei de la Petrila, 
și în anul trecut și acum 
asta am făcut), dar mai 
mult, cunoscînd importan
ța muncii noastre pentru 
țară, răspunderea cu care 
partidul, secretarul său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ne-au învestit, 
grija pe care ne-o poar
tă. simțim mereu în su
flet mîndria de a fi 
mineri.

Dapte ihiatui xtgmer 
Vosile Tom a colegii șii Vasile Toma colegii și 

’ conducerea Institutului de 
ț cercetări și proiectări mi- 
ț niere din Deva spun că 

este omul care se înalță 
hotărît pe treptele afir
mării profesionale. „Tinăr ț 
cu deosebită aplicație . 
pentru cercetare, plin de ;

I 
ț

„Tinerețe, ce frumoși sint 
anii tăi !«.

Poșta paginii
Intrucit primim numeroase 

scrisori in care tinerii din ju
deț ni se adresează cu pro
puneri sau solicită informa
ții pe diferite teme, inaugu
răm astăzi „Poșta paginii" — 
în cadrul căreia vom dialoga 
cu toți cei care se adresează 
rubricii tineretului. lată pri
mele răspunsuri :

Adriana Iacob, Hunedoara : 
Ne propuneți să surprindem 
mai multe aspecte din viața 
și. activitatea elevilor, despre 
acțiunile realizate de organi
zațiile de tineret din licee, 
întrucât în județul nostru exis
tă un mare număr de elevi. 
Aveți dreptate. Vom căuta ca 
în viitoarele pagini și rubrici 
ale tineretului elevii și stu
denții să fie mai consistent 
reprezentați.

Virgil Moraru, Petroșani : 
Am primit scrisoarea cu ver
surile pe care ni le-ați trimis. 
Vă mulțumim pentru urări. 
Publicăm cu plăcere orice 
articol, reportaj, informație, 
însemnare, notă în care tine
rii relatează despre realizările 
lor și ale colectivelor în care 
muncesc și învață. Deci, aștep
tăm cît mai' multe asemenea 
scrisori. în ce privește poe
ziile. urmează să primiți răs
punsul.

I
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Ancheta noastră Gînduri pentru anul în care am pășit

21,40 .1

21,50 1
11

22,00 I
11

• Ce a reprezentat anul 
1983 pentru dumneavoastră, 
ce v-a aduș el nou in viață 
și muncă ? • Ce v-ați pro
pus să realizați, ce aștep
tați de la anul 1984 ? 
Acestea au fost întrebă
rile pe care le-am pus mai 
multor tineri. Iată, redate 
succint, cîteva răspunsuri:

DORIAN MANEA, coc- 
sar, secretarul comitetului 
U.T.C. al Uzinei nr. 1 — 
C.S. Hunedoara. „Anul 1983 
a însemnat pentru mine o 
aprofundare a cunoștințelor 
profesionale, o însușire mai 
temeinifcă a meseriei de 
cocs ar. Ca secretar al or
ganizației de tineret din 
uzină am avut satisfacția 
ca și în acest an să ne 
situăm pe locul I pe com
binat în întrecerea ute- 
cistă.

în anul 1984. avînd în 
vedere remarcabilele eveni

mente din viața partidului 
și poporului nostru — cea 
de a 40-a aniversare a eli
berării patriei și Congresul 
al XIII-lea al partidului 
—, precum și aniversarea 
a 100 de ani de siderur
gie în Hunedoara, ne-am 
propus să ne situăm pen
tru a treia oară consecu
tiv pe locul întîi pe com
binat în întrecerea ute- 
cisță",

LIZUCA CIOBANU, elevă 
în clasa a Xll-a, Liceul 
„Decebal" Deva : „Ce a 
adus nou anul 1983 în 
viața mea ? Multe lucruri 
noi, dar dintre acestea sș 
aminti doar două eveni
mente mai deosebite. A fost 
anul în care am trecut în 
clasa a Xll-a. Am aștep
tat cu emoții începerea 
cursurilor. Firesc, deoarece 
este ultimul an din viața 
mea de elev. Iar acum,

după ce primul trimestru 
s-a încheiat, pot spune că 
se deosebește de celelalte 
prin cantitatea de muncă 
pe care trebuie să o depun 
zilnic. Tot în 1983 am îm
plinit 18 ani. O dată cu 
atingerea majoratului, simt 
că sînt considerată de 
toată lumea ca o tînără 
care a depășit pragul copi
lăriei, o tînără ’ aflată în 
etapa opțiunilor. Iar acest 
lucru mă face mai stăpînă 
pe mine, mai responsabi
lă în tot ceea ce spun și 
fac.

în anul 1984 eforturile 
mele se îndreaptă într-o 
singură direcție : exame
nul de admiter« — după 
ce trec de bacalaureat, bine
înțeles — Ia facultatea de 
filologie, secția limbi străi
ne. Deocamdată atît mi-am 
propus. Este puțin, este 
mult ? ...“•

DANIEL ARHIRE, elec
trician la Termocentrala 
Mintia : „Am avut unele 
satisfacții în muncă, unde, 
fiind promovat șef de echi
pă, am reușit, alături de 
tovarășii mei, să-mi aduc 
contribuția la bunul mers 
al termocentralei. Tot în 
anul precedent am fost 
ales secretar adjunct al 
comitetului U.T.C. din în
treprindere și împreună cu 
tinerii de la noi am or
ganizat mai multe acțiuni 
reușite.

Ce aștept de la 1984 ? 
Să fie pace în lume, iar 
noi să ne facem cît mai 
bine datoria. Poate în 
acest an vom reuși să în
chegăm și cercul de foto- 
amatori al tinerilor din 
termocentrală, întrucît a- 
matori avem destui, avem 
și aparatura necesară, ne 
mai lipsește spațiul adec
vat pentru laborator".

CRISTINA IVAN, lucră
tor comercial, magazinul 
„Ulpia“ Deva : „Orice aș 
spune despre anul 1983, 
toate realizările mele din 
anul trecut sînt estompate 
de un eveniment care-mi-a 
marcat în mod fericit’ și 
decisiv viața. în 3 sep
tembrie m-am căsătorit, 
închipuiți-vă ce înseamnă 
pentru o tînără un earnin’, 
alături de omul pe care-1 
iubește. Și atunci vă dați 
seama de ce sînt fericită, 
chiar dacă acum, soțul 
meu — care-i ofițer de 
marină — este la mii de 
kilometri depărtare de 
mine. Mai sînt fericită 
pentru că peste cîteva luni 
voi fi mamă. Deci, într-un 
fel, v-am răspuns și la 
întrebarea referitoare la 
anul 1984. îmi doresc un 
copil sănătos, voinic și 
frumos".

psiuiu LdUdw/t;, pilii mc: . 

inițiativă, serios și respon- ț 
săbii in tot ce face - îl l 
caracteriza, succint, ingi- ■ 
nerul Gheorghe Mihai, șe
ful colectivului de i 
tare și proiectare t 
miniere și de preparare 
și secretar al comitetului 
de partid din institut — , 
Vasile Toma este cercetă
torul care ține să veri
fice personal tot ce a con
ceput și realizat. De aceea, 
II găsești mereu in salo- 

j petă, lucrînd cot la cot cu 
, muncitorii, la agregatele 
’ pe care le modernizează 
j sau cărora le aduce îm- 
' bunătățiri tehnologice. Nu 
ț are liniște pină ceea ce 
i a conceput și puș în prac- 
’ tică nu-și arată roadele", 
j Venit in anul 1980 în 

institut, in cadrul atelieru
lui de cercetare și proiec
tare utilaje miniere, s-a 
impus de la început prin 
responsabilitatea cu care 
a abordat sarcinile ce i-au 
fost trasate, prin rezulta
tele bune obținute in do
meniu/ recuperării, recon- 
diționării și reutilizării pie
selor și subansamblelor 
de la utHa/ele miniere și 
de preparare aduse din 
import.

ț Apoi s-a ocupat de mo- 
J dernizarea celulelor de 
' fiotație de la preparația 

~ . A venit cu
soluții ingenioase și cura
joase. Deși beneliCiaru1 a 
fost oarecum sceptic față 
de soluțiile propuse, tină- 
rul inginer și-a dovedit 
capacitatea. La prima 
celulă modernizată consu
murile energetice au fost ) 
cu 50 la sută mai mici, 1

* cele materiale cu, 15 la J 
> sută, iar parametrii teh- ț 

nologici s-au îmbunătățit. 
Astăzi funcționează trei a- . 
semenea celule (de trei ’ 
luni, fără oprire 1) și drept 
urmare a rezultatelor bune ' 
s-a preconizat montarea . 
unei linii complete de fio- j 
tare cu celule moderni
zate.

Prin aceste fapte, tînă- 
rul inginer Vasile Toma 
dovedește că nu mai este 
doar o speranță în dome
niul cercetării și proiectă-, 

j rii miniere. El este acum 
~ **■— om

*

ț
ț

ț mine: Deva.
i soluții mgeni 
!

ț
ț

cerce- I 
utilaje l 
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i o certitudine, un 
J de bază în colectiv.
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începînd de la 1 februarie, alți 44000 
de oameni ai muncii din județul nostru 

vor beneficia de retribuție majorată
Potrivit prevederilor De

cretului Consiliului de Stat 
privind eșalonarea majoră
rii retribuției personalului 
muncitor în actualul cinci
nal, începînd de la 1 fe
bruarie vor beneficia de 
retribuție majorată oame
nii muncii încadrați în sis
temul de construcții-mon- 
taj, cei din unitățile sub
ordonate Ministerului In
dustriei Ușoare, Ministeru
lui Industriei Lemnului și 
Materialelor de Construcții, 
din cercetare științifică, 
dezvoltarea tehnologică, 
proiectare și informatică, 
în total. în județul Hune
doara urmează să bene
ficieze de la 1 februarie 
de majorarea retribuției 
încă 44 000 de oameni ai 
muncii. Prin 
centul celor 
vita te este
majorare se 
deț la peste 70 la sută din 
totalul oamenilor muncii, 
situîndu-ne din acest punct 
de vedere printre primele 
județe din țară.

Este reflectată 
tă realitate grija 
a partidului și 
nostru pentru toți oamenii 
muncii. atenția prioritară 
aco-dîndu-se ramurilor de 
bază ale economiei.

Peste 25 000 de construc
tori care înalță obiective 
industriale ori desăvârșesc 
pe schele personalitatea lo
calităților hunedorene își 
vor spori 
le prin 
Creșterea veniturilor lor 
urmează 
însă și pe calea perfec
ționărilor ce se vor aduce 
sistemului de retribuire 
în acord global a activită
ții de construcții-montaj 
prin măsurile adoptate în

aceasta, pro- 
a căror acti- 
retribuită cu 
ridică în ju-

în aceas- 
statornică 

statului

simțitor venituri- 
această măsură.

să se realizeze

(Urmare din pag. 1)

de miercuri, 1 februane, 
îmi iau rămas bun de ia 
furnalele Hunedoarei, pe 
care le-am slujit cu devo
tament 36 de ani". „Cind 
ați plecat din Vălenii de 
Munte, cei cu doruri multe, 
cum atit de frumos spune 
cintecul „In 1940, deci 
la 11 ani, eram băiat de 
prăvălie in Ploiești. După 
doi ani — mecanic auto in 
București, iar după alți 
patru, adică in 1946, m-am 
înrolat în primele brigăzi 
de muncă patriotică ce se 
constituiau in Capitala țării. 
In '47, am fost brigadier 
la Agnita și Bumbești, la 
începutul lui '48 la Snagov, 
iar din martie 1948 m-am 
logodit definitiv cu Hune
doara". „Ați început ca..." 
„Ghiftar. Apoi încărcător, 
prim-incărcător, mai depar
te la tipare de prins zgu
ră..." „Iar maistru ?". „Pe 
mine m-a însoțit întotdeau
na gindul la învățătură — 
singura și sigura cale a 
evoluției. Am făcut „ge
nerala", liceul, școala teh
nică de maiștri și, în plus, 
școala vieții. Toate le-am 
absolvit aici, in Hunedoara, 
lingă și pe furnale. Mă 
gindesc la meseriași ca 
Goagă, Slătior, Roman și 
olții, de la care am în
vățat meserie și omenie. 
Dar cu cit entuziasm se 
muncea și se învăța..."

Așa a răzbit în viață 
acel copil sărman din Vă
lenii de Munte. Prin În
vățătură și prin muncă 
neostoită, dusă uneori pină 
la sacrificiu. Așa a ajuns 
să fie stimat de colectiv, 
prețuit la cel mai înalt 
nivel, fiind distins cu în
semne ale hărniciei, cu 
ordine și medalii. „Nu voi 
uita niciodată ziua de 6 mai 
1971, cind mi s-a inminat 
înaltul titlu de Erou al Mun
cii Socialiste. Simțeam că 
prin tot corpul imi curge

FNFRIÎIâ FIFfiTRIRÂ SĂ C|T Mtl mT*! -L.1IL.IIU1M L.L.E.U I UIUM s.o ECONOMISIM PE TOATE CĂILE»

Comitetului Poli- 
al 

ia-

ședința
tic Executiv al C. C. 
P.C.R. de sâmbătă, 28 
nuarie, a.c.

Cel aproape 10 000 
oameni ai 
desfășoară 
unități ale industriei ușoa
re, cei aproape 6 000 din

de 
muncii care-și 
activitatea în

industria lemnului și ma
terialelor de construcții 
cărora li se adaugă peste 
2 300 cercetători, proiec- 
tanți, iiiformaticieni văd 
prin aceste măsuri răsplă
tită munca lor, importanța 
ei socială. Răspunsul lor 
vor fi faptele.

CITEVA CALCULE PRIVIND EFECTELE 
MAJORĂRII RETRIBUȚIEI PENTRU :

UN MUNCITOR CONSTRUCTOR ÎNCADRAT 
IN CATEGORIA A 5-A, TREAPTA A II-A, 

IN GRUPA B DE RAMURĂ, CU 20 ANI 
CONTINUITATE, CU DOI COPII, CU MUNCA 
ÎN ACORD GLOBAL. ÎN CAZUL DEPĂȘIRII

DE PLAN:CU 10 u suia a sarcinilor

— Retribuția tarifară de încadrare
— Spor de acord global — 10 la sută
— Spor de continuitate 

Total retribuție nominală :
— Același muncitor primește drept com

pensație pentru majorarea prețurilor 
la produsele alimentare :

— Compensație pentru majorarea unor pre
țuri și tarife la energie și combustibil 
900 lei. an :

— Alocație ae stat pentru copii
Total venituri realizate drept consecință 
a faptului că este inCadrat in producție 
și lucrează în condițiile arătate;

2 825
283
424

3 532

160

75
430

4197

UN MUNCITOR DIN INDUSTRIA TEXTILA 
ÎN ACELEAȘI CONDIȚII :

— Retribuție tarifară de încadrare :
— Spor de acord global — 10 la sută,
— Spor de continuitate 

Total retribuție nominală :
— Compensație pentru majorarea prețurilor 

la alimente
— Compensație pentru majorarea prețurilor 

și tarifelor la energie 900 lei/an.
— Alocație de stat pentru copii

TOTAL

lei 
lei 
iei 
lei

lei

lei 
lei

lei

2 395
240
360

2 995 lei

175

lei 
lei 
lei

lei

75
500

3 745 lei

lei 
lei

Rămas bun, furnale!
un torent de... fontă incan
descentă". „Și nu ați tră
dat niciodată această În
credere..." „Nu, pentru că 
era nu doar o recunoaș
tere a meritelor in produc
ție și o prețuire a muncii, 
dar și o mare obligație 
pentru mine. Și m-am stră
duit să-mi fac pe mai de
parte și mai bine datoria". 
„Ați făcut parte din toarte 
multe comisii și consilii, or
gane și organisme de con
ducere. Deci ați desfășurat 
și o intensă și largă activi
tate obștească. Nu v-a fost 
mcioaată greu „Da, sint 
multe asemenea consilii și 
organisme, intre care și la 
dumneavoastră, la ziar, in 
care am fost cooptat. Nu 
o dată mi-a fost greu, dar 
niciodată imposibil. Am fost 
acolo unde a trebuit, am 
făcut ceea ce a fost nece
sar. in orice caz, n-aș fi 
putut birui, n-aș fi fost eu 
cel de azi fără ajutorul co
lectivului in care am mun
cit, fără înțelegerea fami
liei, a soției mele. Aș vrea 
să le, mulțumesc și pe a- 
ceastă cale". „Multă vreme 
ați fost in fruntea comu
niștilor din secția a ll-a 
furnale...". „Din 1957 și pi
nă in 1982 am fost secre
tarul organizației de bază 
și apoi al comitetului de 
partid al secției și destui 
ani președintele „C.O.M."- 
ului din uzina nr. 2 turna- 
le-aglomerare".

Stăm de vorbă cu oa
meni din secție. Au numai 
cuvinte de apreciere la a- 
dresa lui Nicolae Mărcu-v 
lescu. El a crescut multe 
generații de furnaliști la 
Hunedoara, unii îndeplinind 
azi funcții de răspundere 
aici sau in alte combinate 
similare din țară. Nu s-a 
impăcat vreodată cu gin-

dul că nu se poate. A fă
cut din zile nopți și din 
nopți zile pentru ca furna
lele să meargă bine, cu 
producții mari. Iar viața lui 
de familie a fost exempla
ră. „Munca făcută cinstit, 
din inimă, mi-a adus toate 
satisfacțiile de azi". „Adi
că f". „Un colectiv exem
plar, consolidat sub ochii 
mei, titlul de Erou al Mun
cii Socialiste, cer doi co
pii ai mei, deși băiatul nu 
m-a urmat in siderurgie 
(este inginer la Pitești, iar 
soțig sa medic), viața mea 
tihnită din familie, o casă 
frumoasă, cu tot confortul 
necesar, stima și respectul 
oamenilor". „Și totuși, nu 
lăsați pe nimeni la furna
le „Ba da; las in urmă 
oameni de nădejde. Și o 
mai las aici pe fiica mea, 
chiar dacă nu-mi mai poar
tă numele, muncitoare. Și 
mai rămin și eu cite puțin, 
ca membru in organizația 
de bază de la furnale II. 
Iar cind se va considera că 
este nevoie de mine in a- 
nume situații, voi fi aici, 
pe baricade, ca întotdeau
na". „E grea clipa despăr
țirii de muncă, de oamenii 
cu care v-ați întovărășit la 
lucru zeci de ani, de utila
jele acestea gigant, pe care 
le-ați strunit ca pe niște 
jucării „E nespus de 
grea. Dar toate intră-n fi
rea lucrurilor".

Dialogul cu Nicolae Măr- 
culescu nu are sincope. A- 
mintirile se derulează cu 
acceleratorul. Abia pridi
desc să notez. Rețin totuși 
că de la adolescentul in 
teniși și cu un veston mili
tar pe el, venit la Hune
doara acum 36 de ani, la 
bărbatul acesta viguros, de 
55 de ani, Erou al Muncii 
Socialiste, a fost un drum

Fermitate în reducerea consumului, 
în evitarea risipei

■ Comisia energetică 
— promotorul acțiunii 
de economisire a kilowa
ților | Zilnic se econo
misește aproape 15 la 
sută din repartiție ■ 
Tura condusă de mais
trul Silviu Boldor — 
fruntașă in producție ■ 
Măsurile aplicate — rod 
al inteligenței.

Față de cota de energie 
electrică repartizată în 
anul trecut, colectivul Fa
bricii pentru producerea 
nutrețurilor combinate Min
tia a consumat cu aproape 
15 la sută mai puțin. O 
reducere semnificativă, 
care se menține și în pre
zent Aici, repartiția lu
nară este de 120 MWh, 
dar se consumă numai în
tre 90 și 100 MWh. Cum 
decurge producția, prin ce 
căi s-au redus consumurile 
de energie, ce perspective 
se întrevăd ? Am aflat, 
discutînd cu muncitori și 
cadre din conducerea fa
bricii. Inginerul Pamfil 
Fugaciu, directorul unității 
ne-a spus :

— întregul nostru colec
tiv de muncă este perma
nent preocupat de reduce
rea consumului de energie, 
de prevenirea risipei. încă 
din anul trecut ne-am pus 
foarte serios problema uti
lizării kilowaților, reușind 
să ne reorganizăm produc
ția, să creștem productivi
tatea muncii, fără a afec
ta repartiția de energie

lung, anevoios, dar atit 
de frumos. Este omul care 
a știut să se apropie de 
oameni și să-și apropie oa
menii, care a înțeles că 
drumul spre înainte, spre 
mai sus și mai bine trebuie 
pavat zi de zi cu muncă 
și 'învățătură, cu hărnicie și 
dăruire. „Care vor fi prime
le dumneavoastră pasiuni 
de pensionar „Creșterea 
nepoțelelor (fiicele băiatu
lui) și albinăritul. Mă re
profilez și eu puțin. Și incă 
ceva: revenirea la mersul 
pe bicicletă, că asta mi-au 
făcut cadou prietenii, la 
ceasul pensionării. De fapt, 
motocicletă am avut, ma
șină am, așa că...", „Am 
aflat de o surpriză care v-a 
pus puțin pe ginduri...". 
„De fapt sint două. Ieri, 
Vasile lancu, secretarul co
mitetului de partid . al sec
ției mi-a zis: „Nea Nicule, 
n-ai prea fost mata la ga
zeta de perete, dar acum 
ne-ai dat prilejul...". „Știam 
că fuseseră niște necazuri 
pe la furnalul 9, dar se 
rezolvaseră cu bine. Imi fă
ceam totuși ginduri. Am 
dat fuga la gazetă. In ar
ticol mi se mulțumea pen
tru anii de muncă la furna
le, pentru întreaga mea ac
tivitate, mi se adresau fe
licitări, urări de sănătate 
și mulți ani cu ocazia viei 
de naștere și a pensionă
rii. Mi-a venit inima la loc. 
Mi-o făcuse. A doua sur
priză este vizita dumnea
voastră și această discuție 
chiar in ziua de 28 ianua
rie...". „Ce-și dorește Nico
lae Mărculescu la acest 
moment festiv, emoționant 
al pensionării ?". „Mai intTi 
le doresc celor ce rămin 
aici, tuturor celor cu care 
am colaborat intr-un fel sau 
altul sănătate și numai suc
cese I Iar mie — să fiu să
nătos și să mai pot fi de 
folos societății". „Să fii să
nătos, nea Nae I La mulți 
ani !“.

prevăzută. Dimpotrivă, eco
nomisim, zi de zi, zeci de 
kilowați. Comisia energe
tică a lubricii s-a dovedit, 
în această privință, promo
torul acțiunii de reduce
re severă a consumurilor, 
de înlăturare cu desăvîr- 
șire a risipei.

— Cât este planificat și 
câtă energie se consumă 
la tona de furaje produse?

— Cunsumurile normate 
sînt de 14—16 kWh, iar noi 
realizăm o tonă de furaje 
cu 12—13 kWh. Și, zilnic 
fabricăm între 140 și 200 
tone de furaje.

— Economiile se pot cal
cula ușor. Totuși, în regis
trele cu evidența produc
ției și a consumurilor pe 
ture sînt zile cînd acestea 
din urmă cresc conside
rabil. întrebarea este de 
ce, tovarășe director ?

— în funcție de opera
țiile ce sînt de executat, 
consumurile variază de la 
tură la tură. Evident că 
atunci cînd avem încărcări 
și descărcări din vagoane 
sau cînd alimentăm mori
le, numărul kilowaților uti
lizați crește. Și invers. Dar 
se mai face și risipă. De 
altfel, pentru a sensibiliza 
interesul oamenilor față de 
producție, pentru a le răs
plăti eforturile depuse, 
tura care realizează cea 
mai mare producție cu 
cele mai mici consumuri 
este premiată.

în ziua documentării 
noastre, de serviciu era 
tura I, condusă de mais
trul Silviu Boldor, cu cele 
mai bune realizări.

— Sînteți tura fruntașă 
în producție și la econo- 
misirea energiei. Cum reu
șiți, tovarășe Boldor ?

— Am discutat cu oame
nii și toți s-au angajat să 
fim mai atenți cu folosirea 
energiei și să avem grijă 
ca utilajele să nu meargă 
în gol. Nu-i mare filozo
fie. Totul ține de om. 
Ne-am mecanizat. dar, 
uneori, mai uită cîte unul 
să apese pe buton, să 
oprească banda, moara sau

alt agregat. La retribuție 
însă, cei harnici, buni gos
podari iau bani în plus. 
Alții, mai comozi, au făcut 
ochii mari, mulțumindu-se, 
vrînd nevrînd, cu cît au 
luat. Acum oamenii au 
înțeles, știu ce au de fă
cut. între ture este o ade
vărată întrecere.

La cele spuse de inter
locutorul nostru mai tre
buie adăugat că măsurile 
tehnice și organizatorice 
aplicate în producție au 
avut și au eficiența scon
tată. Astfel, s-au montat 
pe un elevator două guri 
de golire a produselor, 
redueîndu-se consumul de 
energie electrică cu 30 la 
sută, dublîndu-se concomi
tent productivitatea. De 
asemenea, la moara MC-16 
(de mare capacitate) s-a 
montat transportor dublu 
acționat mecanic și pneu
matic, înlocuindu-se moto
rul de 30 kW, cu altele 
două de cîte 7 kW fiecare. 
Pe același circuit s-au 
montat încă două mori 
mai mici la care au cres
cut randamentele cu 30—50 
la sută. La stația de pre- 
amestec, unde funcționea
ză 10 motoare,- s-au pus 
limitatoare pentru evita
rea mersului în gol al 
utilajelor, iar la stația de 
batozare a porumbului s-a 
introdus o singură bandă 
de preluare pentru toate 
cele patru batoze. Econo
mii, economii, toate dato
rate omului, inteligenței 
sale, dorinței de a ușura 
efortul fizic, de a crește 
productivitatea și a redu
ce consumurile.

— Pe luna ianuarie, to
varășe director, ce econo
mii de energie ați obținut?

— De aproape 60 MWh. 
Este meritul întregului 
nostru colectiv, din rândul 
căruia Ii evidențiez . pe 
maistrul electrician Szasz 
Iosif, un om cu valoroase 
idei pe linia economisirii 
energiei, electricianul Pe
tru Pascu, lăcătușul loan 
Cimponeru și alții.'

LIVIU BRAICA

OAMENI Al MUNCII DIN ÎNTREPRINDERI, 
DE PE ȘANTIERE !

• Renunțați complet la folosirea în birouri, 
ateliere, laboratoare a aparatelor electrice de 
încălzit !

• Apropiați sursele de iluminat de procese
le de producție și folosiți-le cît mai rațional !

• Nu lăsați utilajele, agregatele de sudură 
sau alte mașini electrice să funcționeze în gol !

• Folosiți cît mai mult lumina zilei !
• Scoateți din circuit instalațiile de ilumi

nat de pe arterele și din zonele nefrecventate !
• Raționalizați iluminatul în atelierele și în 

halele de producție !
• înlocuiți motoarele de puteri mari, agre

gatele mari consumatoare de energie electri
că cu altele mai economicoase !

PROGRAMUL UNIC - programul 
dezvoltării fiecărei gospodarii țărănești

(Urmare din pag. 1)

contracteze cu statul o 
parte din produsele obți
nute, aceasta , constituind 
o îndatorire patriotică și 
cetățenească a tuturor gos
podăriilor țăranilor parti
culari. Înțelegînd să răs
pundem prin fapte alum- 
rului ce ni-I acordă statul 
prin semințe valoroase.

substanțe de combatere a 
dăunătorilor, reproducători 
de rasă, asistență tehnică 
și altele, ne vom preocupa 
de cultivarea tuturor te
renurilor ce le deținem, 
de creșterea efectivelor de 
animale și contractarea 
mai multor produse pentru 
con ti tui rea fondului de 
autoaprovizionare și a fon
dului de stat.
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Acțiuni in favoarea
COPENHAGA 31 (Ager

pres). — Danemarca no 
trebuie să permită în nici 
nn caz amplasarea pe teri
toriul el a armelor nuclea
re, se spune In moțiunea 
prezentată în parlament de 
deputății din partea Parti
dului Socialist Popular. In 
moțiune se propune con
cretizarea în cel mai scurt 
timp a rezoluției adoptate 
de parlament ia noiem
brie anul trecut, care chea
mă guvernul să acționeze 
în direcția creării unei zone 
denuclearizate în nordul 
Europei.
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dezarmării și păcii
BONN 31 (Agerpres). — 

Marți au continuat în R.F. 
Germania manifestațiile 
împotriva armelor nuclea
re desfășurate In cadrul 
acțiunilor prilejuite de 
,7.iua împotriva războiului 
și fewcrtmului*. Potrivit u- 
nui purtător de cuvir.t al 
Comitetului de coordonare 
a organizațiilor antirăzboi
nice ți antifasciste din R.F. 
Germania, !n cursul mani
festațiilor s-a exprimat ho- 
tărtrea de a se acționa la 
continuare Împotriva am
plasării de rachete ea rază 
medie de acțiune pe teri
toriul vest-german.

Dezvoltarea economiei Cehoslovaciei
in anul

PRAGA 31 (Agerpres). — 
In comunicatul Direcției 
federale de statistică dat 
publicității la Praga se sub
liniază că în anul 1983 ve
nitul național a crescut cu 
2,2 la sută, iar producția 
industrială globală cu 2,7 
la sută în comparație cu 
anul 1982. Comunicatul re
levă unele rezultate bune 
în introducerea în practică 
a realizărilor științei și 
tehnicii care au permis să 
se economisească 434 000 
tone combustibil conven
țional, 110 000 tone metale 
și alte materiale.

1983
Comunicatul relevă, de 

asemenea, că peste 17 la 
sută dintre întreprinderile 
industriale nu și-au înde
plinit planul producției 
globale.

în agricultură s-au obți
nut rezultate pozitive, în
deosebi datorită sectorului 
zootehnic, unde volumul 
producției a sporit cu 4.6 
la sută. în duda unei re
colte bune de cereale și de 
plante oleaginoase, produc
ția sectorului vegetal al 
agriculturii a scăzut cu 0,8 
la sută.

1

fliisQssn
■ WASHINGTON. - La 

o conferință de p-esă ținu
tă Io inche’e'ea vizitei io 
Washington. ministrul nipon 
ol ofocerilor externe, Shin- 
tor» A be, a recunoscut că 
Intre S.UA. ș> taro sa per-

țe de păreri* in legătură 
ea restrirțâie impuse de lo

rii de produse americane - 
reictecză oge-țn France 
P-esse.

■ V1ENA. - ia intenș- 

nd șomerilor a crescut ev 
5 000 m Austria — eo- 
ză P'esa ve-eză. H pre
zent. există în aceasta țc-ă 
in-eg'st-cți oRctol 19C 000 
șomeri, nivel ech-vole-'t ar 
7 Io sută d n poov’ct c oc
ti vă.

■ OSLO. — Potrivit da
telor publicate de Direc
ția de statistică dm Oslo,

anul trecut au fost con
struite in Norvegia cu 15,3 
la sută mai puține locuințe 
decit in anul precedent, 
ajungindu-se la nivelul cel 
mai scăzut din ultimii 20 
de ani.

■ LISABONA - La 31 
iănoarie s-a încheiat in o- 
rasul Ternar, din Portugalia, 
oea de-a 5-a ediție a Fes
tivalului international el 

neret, la care România a 
participat ia concurs, ală- 
tari de alte 23 de țâri.

Prezențe româr-ecscâ s-a 
bucurat de un deacebK 
succes, obțrnîndu-se două 
4-t-e cele opt premii șl 
mențiuni decedate.

Juriul International a o- 
cordat premiul Medalia de 
argint Tobuleiro pentru fii- 
mut -Acțiunea Zuzuc", re
gizor Gheorghe Naghi, și 
mențiunea specială a juriu
lui pentru plastica și poe
zia expresiei artistice fii- 
mului oBaladă pentru o 
mărgică albastră*, in regia 
Luminiței Cazacu.

iicridinnc

Sesiunea Comisiei pentru problemele 
apărării a Organizației Unității Africane
ACCRA 31 (Agerpres). — 

Participanții la sesiunea 
Comisiei pentru probleme
le apărării a Organizației 
Unității Africane, ale cărei 
lucrări s-au încheiat în ca
pitala Ghanei, au adoptat 
un document intitulat „De
clarația de la Accra privind 
eliberarea și securitatea a- 
fricană". Documentul lan
sează un apel la lărgirea 
sprijinului acordat mișcă
rilor de eliberare din Afri

ca în lupta lor împotriva 
regimului rasist din R.S.A. 
și a ocupării ilegale a Na
mibiei. Totodată, se evi
dențiază necesitatea spori
rii sprijinului destinat „sta
telor din prima linie", ca
re au devenit obiectul a- 
gresiunilor permanente din 
partea regimului de la Pre
toria, precum și a unității 
țărilor Africii în fața ma
nevrelor destabilizatoare 
ale R.S.A.

RENUMITE CASTELE 
MEDIEVALE

Peste cinci milioane de 
oameni au vizitat, onid tre
cut, renumitele castele din 
Cehoslovacia. Aceste verita
bile capodopere ale arhi
tecturii medievale constituie 
o atracție turistică impor
tantă nu numai pentru as
pectul lor exterior sau bo
găția ți varietatea orna
mentației interioare, ci țl 
pentru pitorescul peisajului 
în care se Înscriu armonios.

MIRE PRIN COLET 
POȘTAL

Se pare că recordul inso
litului in materie de colete 
poștale a fost stabilit la 
Sydney (Australia). „Cole
tul" ce trebuia să ajungă 
I. 1. urgent la destinație — 
aliată in aceeați localitate 
— cuprindea... un mire, plus

toate accesoriile necesare 
oficierii căsătoriei.

Fericitul viitor soț, pe nu
mele său Andrew Harper, 
a avut ideea de a*ți sărbă
tori, cu prietenii, in ajunul 
nunții, intrarea sa in rindul 
familiștilor. Cum bucuria 
lor a fost, probabil, toar
te mare, nici consumul de 
alcool n-a rămas mai 
prejos. Astfel incit dimi
neața, prietenii conțtienți 
că Harper nu mai este in 
stare să ajungă la oficiul 
stării civile cu mijloace 
proprii, nu s-au încumetat 
să-l ducă acasă, ci— l-au 
ambalat „corespunzător* ți... 
hai cu el la poțtă. Norocul 
lui Harper a fost acela că 
forma curioasă a coletului 
a atras atenția poliției ți, 
astfel, a scăpat de moarte 
prin sufocare.

Din păcate, nu se știe 
nimic despre reacția mi
resei...

serial Cum vom trăi
Homo sapiens există de aproximativ 50 000 de ani, 

Arhimede a trăit acum 22 de secole, teoria relativității 
există de o jumătate de veac, iar era atomică a înce
put in urmă cu 30 de ani. Evoluția tehnico-țtiințifică a 
omenirii cunoaște un ritm tot mai vertiginos. Anul 2000 nu 
mal este azi doar un teren de exerciții pentru imagina
ția scriitorilor do literatură ști ințifico-fantastică, Oi lumea în 
care noi țl generațiile ime diat următoare vom trăi peste 
17 ani. Cum va ti atunci t Revista franceză „LE POINT" 
încearcă să contureze, pe baza descoperirilor științifice de 
acum, cum ne va fi viața atunci. Prezentăm mai jos cite- 
va fragmente dintr-un articol consacrat vieții economice 
si traiului de zi cu zi in anul 2000.

în mileniul trei? (I)

O POPULAȚIE T1NARA

Succesele medlcinei șl e- 
voluției demografice vor 
duce la o creștere a vîrstei 
medii pînă la 65 de ani. 
Bătrînii de mîine nu vor 
semăna cu cei de astăzi i 
„La 70 de ani, ei vor ară
ta ca la 35 de ani, iar la 
100 ca la 60“, nu se sileș
te să declare doctorul Roy 
Wallford, de la Școala de 
medicină a Universității 
din Los Angeles.

TRENURI 
„ZBURĂTOARE" 

ȘI AUTOMOBILE 
ELECTRONICE

în viitor vor apărea tre
nuri pe pernă magnetică.

automobile burdușite cu 
tehnică electronică, avioa
ne cu motoare în spirală 
— dar, în general, trans
porturile viitorului nu se 
vor deosebi radical de cele 
ale zilelor noastre. Visul 
despre un acumulator per- 
petuum-mobile va rămîne 
în continuare vis. E drept 
că va exista atunci moto
rul cu hidrogen, dar pro
blema depozitării acestui 
combustibil nu va fi re
zolvată. Acum 10 ani, cei 
mal temerari viitorologi 
susțineau că în anul 2000 
aviația civilă va fi domi
nată de avioanele cu reac
ție. Dar prețul petrolului 
i-a făcut mai pesimiști. Un. 
lucru este sigur: încă mult 
timp de acum încolo viito
rul transportului se va ba-

za pe economisirea de e- 
nergie.

Potrivit ultimelor cerce
tări în domeniul transpor
tului feroviar din Japonia 
și R.F. Germania ne-am 
putea gândi la o cale ferată 
nouă, unde expresurile vor 
circula cu o viteză de 500 
km pe oră. Este vorba de 
trenurile pe pernă magne
tică.

Pentru a se reduce con
sumul de combustibil la 
automobile, va trebui să 
se reducă greutatea lor (vii
toarele mașini vor fi con
fecționate din mase plas
tice sau ceramică). Calcu
latorul de la bord va intra 
în firescul fiecărei mașini. 
In plus, vor exista trotuare 
rulante pentru transporta
rea muncitorilor la locu
rile de muncă. Dar aceas
ta după începutul mileniu
lui. în sfîrșit, acumulatoa
rele cu energie cinetică vor 
stoca energia consumată la 
staționare, pentru a o eli
bera în timpul mersului.

Industria aviatică pro
pune pentru viitor o serie 
întreagă de tipuri noi de 
avioane. Astfel, constructo
rii de avioane se gândesc 
la avionul de tipul „aripii 
zburătoare", care ar putea 
transporta cîteva sute de

pasageri. In ce privește 
confortul noilor avioane, 
vor exista puține modifi
cări — printre noile pro
puneri ar fi televizoarele 
„ultraplate" montate în 
spătarele scaunelor.

TELEFON FĂRĂ DISC

Telefonul viitorului va 
fi aparatul care îți lasă 
mîinile libero: nici clavia
tură, nici sîrme, nici re
ceptor... Peste 30 sau 50 
de ani se va putea vorbi 
cu oricare abonat, fără a-i 
forma numărul. în birou 
sau acasă, telefonul va ac
ționa singur, la o comandă 
verbală, va face legătura 
cu abonatul dorit La co
manda verbală se va des
chide. și ușa biroului sau 
a garajului. Și încă o nou
tate: miniaturizarea va pă
trunde și în acest dome
niu. Cartea de telefon au
tomatizată va consta din
tr-un mic ecran, cît un por
tofel, care va putea fi 
transportat oriunde: în au
tomobil, în avion, în tren. 
Unele telefoane vor fi atît 
de miniaturizate, îneît vor 
putea fi purtate la mînâ, 
ca un ceas.

(Va urma)
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întreprinderea de blănărie 
„VIDRA" ORĂȘTIE 

ÎNCADREAZĂ
• 1 maistru confecții îmbrăcăminte din textile.
• muncitori (bărbați și femei) calificați în me

seria de confecționer îmbrăcăminte.
• muncitori (bărbați și femei) absolvenți ai 

școlii generale în vederea calificării în me
seria de confecționer îmbrăcăminte din bla
nă.

• muncitori (bărbați și femei) necalifieați.

Informații suplimentare la Biroul personal-în- 
vâțămînt, telefon 41560, int. 168 sau 142.

U.F.E.T. ORĂȘTIE
ÎNCADREAZĂ

Pentru Sectorul de utila) tehnologic și piese 
de schimb, de la categoria a lll-a în sus s

tratamentiști termici
• strungari
• frezori.
încadrarea se face conform Legii 57/1974.

ghe, eliberat de I.R.E. Deva. 
11 declar nul. (4065)

publicitate
V1NZĂBI

• Vlnd apartament două ca
mere. strada Mureșului, bloo 
11, ap. 35. Orăștie, telefon 
42398, după orele 16,00.

• Vlnd apartament două ca
mere. Orăștie, bl. 44, ap. 28. 
Informații telefon 42189, între 
orele 17—21. (C. 14)

• Vînd casă cu etaj, în roșu. 
Hunedoara, informații telefon 
18622. (C. 40)

• Vînd Dacia 1300 neridica
tă. Termen de ridicare ime
diat. Deva, telefon 15087. (4067)

• Vînd cățel Saint-Bernard, 
Deva, telefon 21019, după ore
le 17. (4071)

• Vînd cavou (cupolă la su
prafață), cimitirul Hunedoara. 
Informații Sibiu, telefon 924/ 
21410. (C. 41)

ÎNCHIRIERE

. • Ofer cameră mobilată u- 
nor fete sau băieți. Informa
ții Deva, Micro 15, bloo 15, 
etajul VII, apartament 32, du
minică, orele 9—14. (4060)

OFERTA DE SERVICIU

• Caut femeie pentru în
grijit doi copil la domicUiul 
meu. Deva, telefon 22170. (4072)

PIERDERI

• Pierdut legitimație de ser
viciu, pe numele Boit Gheor
ghe, eliberată de I.R.E. Deva.’ 
O declar nulă. (4064)

• Pierdut certificat de cali
ficare în meseria de electri
cian, pe numele Bolț Gheor

• T.C.M.M.-S.U.T. Brad, CU
sediul in Certeju de Sus, a- 
nunță pierderea foilor de par
curs cu următoarele serii î 
318943, 318944, 318945, 318946,
318953, 318954, 318955. Se decla
ră nule.

• Pierdut legitimație de ser
viciu pe numele Gyarmatl 
loan, eliberată de I.P.I.C.C.F. 
Deva. O declar nulă. (4066)

ANIVERSARI

• Soția, fiicele, ginerii șl ne
poții li urează lui Mureșan 
Aurel, cu ocazia pensionării, 
multă sănătate și viață lungă.

(3742)

• Colectivul de conducere 
al Direcției muncii felicită căl
duros pe tovarășul Iosivescu 
Octavian, cu ocazia pensionă
rii și îi urează mulți ani cu 
sănătate. (4076)

• Cu ocazia pensionării co
legului Ciolpan Pdaghie, co
lectivul biroului investiții I.E. 
Deva îi urează sănătate, feri
cire și „La mulți ani". (3751)

DIVERSE

• S-a deschis birou de 
copiat acte. Deva, Emines- 
cu, blocul H, colț cu stră
zile Carpați și Oituz, lân
gă Policlinica Dacia. (3762)

COMEMORĂRI

• La 1 februarie se împli
nește un an de la dispariția 
din mijlocul nostru a celui ce 
a fost un bun soț și tată 
IACOB IOAN. H vom păstra 
o veșnică amintire. Soția șl 
copiii. (4075)

• Familia anunță ou durere 
comemorarea a 8 luni de la 
deoesul dragului soț, tată, bu
nic, ȚINTU IO AN. (3702)
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