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ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

Sub președinți» tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar generat al Partidului 
Comunist Român, vineri, 24 februarie, a 
avut loc ședința Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

în cadrul ședinței. Comitetul Politic E- 
xecutiv a dezbătut — ca un prim punct 
pe ordinea de zi — raportul privind uti
lizarea mașinilor, utilajelor și instalații
lor din industrie, construcții și transpor
turi în anul 1983. Analiza a relevat că 
indicele de utilizare prevăzut in planul 
național unic pe 1983 a crescut la unele 
grupe de mașini-uneite de bază pentru 
prelucrarea metalelor, precum și la o se
rie de utilaje și instalații tehnologice spe
cifice unor ramuri industriale. S-a con
statat, însă, că la o serie de întreprinderi 
din industrie și, îndeosebi, din construc
ții și din transporturi, s-au manifestat, în 
continuare, deficiențe și lipsuri serioase în 
folosirea mașinilor, utilajelor și Instala
țiilor, a navelor și altor mijloace de 
transport, ceea ce a făcut ca gradul de 
utilizare a acestora să se situeze sub ni
velul planificat. Criticînd această situație. 
Comitetul Politic Executiv a cerut minis
terelor, centralelor industriale și între
prinderilor să ia măsuri hotărîte pentru 
a asigura creșterea substanțială, în acest 
an, a indicilor de utilizare a mașinilor, 
utilajelor și instalațiilor în toate între
prinderile și în toate ramurile economiei 
naționale. în același timp, s-a indicat să 
se procedeze neîntîrziat la redistribuirea 
sau transferarea mașinilor și utilaielor ne
folosite din unele întreprinderi, pentru a 
fi reintroduse în circuitul productiv al al
tor unități. S-a subliniat, totodată, nece
sitatea de a se acționa cu toată energia 
pentru realizarea la timp a reparațiilor 
curente și capitale, respectarea graficelor 
de revizie și întreținere, de exploatare cu 
maximum de randament a mașinilor, uti
lajelor și instalațiilor. Comitetul Politic 
Executiv a cerut guvernului să raporteze, 
pînă la sfîrșitul lunii martie, cum au fost 
duse la îndeplinire măsurile de utilizare 
la capacitatea maximă a mașinilor, uti
lajelor și instalațiilor din dotare de către fle
care minister și fiecare ramură economică.

Comitetul Politic Executiv a analizat în

continuare raportul privind îndeplinirea 
consumurilor normate de materii prime, 
materiale, combustibili, energie electrică 
și a normativelor de valorificare a aces
tora in anul 1983. S-a subliniat că, in 
cursul anului trecut, au continuat acțiu
nile pentru folosirea rațională a resurse
lor de materii prime, materiale și energie, 
pentru îndeplinirea sarcinilor trasate in 
acest sens de Conferința Națională a 
partidului. Totodată, s-a menționat că, in 
realizarea unor produse, s-au înregistrat 
o serie de depășiri de consumuri energe
tice și de materii prime, datorită neajun
surilor existente în activitatea de moder
nizare a unor procese de fabricație, în 
gospodărirea resurselor, în respectarea 
disciplinei tehnologice. Pornind de la a- 
eeastă situație. Comitetul Politic Executiv 
a cerut întreprinderilor, centralelor și mi
nisterelor să ia măsuri ferme pentru a se 
încadra cu cea mai mare strictețe în nor
mele de consum stabilite, să acționeze cu 
toată fermitatea pentru realizarea progra
melor, a sarcinilor de plan pe anul 1984, 
privind reducerea consumurilor specifice 
de materii prime, materiale și energie, 
pentru identificarea de noi posibilități de 
reducere suplimentară a acestor consumuri. 
S-a cerut ca, în acest sens. Comitetul de 
stat al Planificării și Ministerul Aprovi
zionării Tehnico-Materiale și Controlul 
Gospodăririi Fondurilor Fixe să adîncească 
în continuare analiza situației din acest 
domeniu și să prezinte, în termen de 10 
zile, măsuri concrete de îmbunătățire ra
dicală a muncii.

în continuare, în cadrul ședinței Comi
tetului Politic Executiv a fost examinat 
raportul privind nivelul stocurilor existen
te la 1 ianuarie 1984 la principalele ma
terii prime și materiale. Datele prezentate 
relevă că, la cea mai mare parte a mate
riilor prime și materialelor, stocurile exis
tente se încadrează în nivelurile planifi
cate, ceea ce creează premise pentru înde
plinirea ritmică și în bune condiții a pre
vederilor planului pe anul în curs. S-a 
arătat, totodată, că la unele materii pri
me și materiale se înregistrează stocuri

(Continuare in pag. a 4-a)

De pe fiecare hectar—recolte superioare 
de cartofi și sfeclă de zahăr I

Ieri, la Deva a avut loc 
o consfătuire de lucru la 
care au participat ingine
rii șefi și șefii de ferme 
vegetale din unitățile a- 
gricole de stat și coopera
tiste,, directorii S.M.A., șefi 
ai formațiilor de mecani
zare, specialiști de la orga
nele agricole județene. în 
cadrul consfătuirii au fost 
analizate rezultatele de 
producție înregistrate în 
anul trecut la culturile de 
cartofi și sfeclă de zahăr, 
stabilindu-se totodată mă
suri concrete în vederea 
realizării sarcinilor de 
plan pe acest an, în lumi
na cerințelor formulate de 
secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, privind obține
rea unor producții agrico
le record in anul 1984.

Raportul prezentat și 
participanții la- dezbateri 
au evidențiat faptul că u- 
nitățile agricole din jude
țul nostru dispun de în
semnate rezerve, care nu 
au fost pe deplin puse în 
valoare, In privința spori
rii producțiilor medii de 
cartofi și sfeclă de zahăr 
la hectar, pentru înfăptui
rea în cele mai bune con
diții a obiectivelor din pro
gramul de autoconducere 
și autoaprovizionare teri
torială. Edificatoare în a- 
eest sens sînt exemplele 
oferite de ferma legumi
colă a Stațiunii de cerce
tare și producție pomicolă 
Geoagiu, de CAP. Lăpuș- 
nic, Cigmău, Hațeg, Os
trov, Șoimuș, Orăștie și al
tele, care în anul trecut 
au realizat producții me
dii de cîte 20 000—30 000 kg 
cartofi la hectar, unele 
dintre ele ajungînd chiar 

Legumicultorii din satul Aurel Vlaicu se preocupă de asigurarea răsadurilor.

și la aproape 60 000 kg la 
aceeași unitate de supra
față. Rezultatele înregistra
te de unitățile fruntașe a- 
testă faptul că soarta pro
ducției este influențată 
hotărîtor de preocuparea 
cadrelor tehnice, a coope
ratorilor șl mecanizatorilor 
pentru fertilizarea terenu
lui cu cantități de 60—100 
tone gunoi de grajd la hec-
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tar și cu îngrășăminte chi
mice în doze stabilite în 
raport de cartarea agro- 
chimică a solului, de asi
gurarea unor densități de 
55—60 mii plante la hec
tar, de calitatea lucrări
lor de pregătire a terenu
lui și de întreținere a cul
turii, de respectarea e- 
pocii de plantare și folo
sirea unor semințe de ca
litate și preîncolțite la car
tofii timpurii. în unele coo
perative agricole unde s-au 
neglijat acești factori pro
ducțiile medii la hectar 
au fost nesatisfăcătoare, 
cum este cazul la C.A.P. 
Sibișel, Gînțaga, Peșteana, 
Rișca, Rîu Alb și altele.

Cunoscînd sarcinile ce 
revin unităților agricole 
cultivatoare de cartofi, cît 
și cerințele de a organiza 
culturi intensive de cartofi 
de pe care să se obțină 
cîte 40—50 tone tuberculi 
la hectar, este necesar ca 

o atenție -deosebită să fie 
acordată încheierii grabni
ce a tuturor acțiunilor ca
re să asigure efectuarea în 
cele mai bune condiții a 
plantatului în această pri
măvară, cît și aplicării cu 
strictețe a tehnologiei sta
bilite.

în ceea ce privește cul
tura sfeclei de zahăr, s-aa 
reliefat posibilitățile exis
tente pentru a ridica nive
lul recoltei medii la cel 
puțin 40 tone la hectar, 
așa cum a demonstrat ex
periența CA.P. Tîmpa, 
Deva, Șoimuș etc. Diferen
țele de producție de cîte 
10—20 tone sfeclă de zahăr 
la hectar înregistrate de 
unități ce și-au desfășurat 
activitatea în condiții ase
mănătoare denotă că exis
tă condiții ca în acest an 
să se realizeze producții 
superioare în toate unită
țile cultivatoare. în acest 
scop trebuie făcută o bună 
amplasare a culturii, fer
tilizată întreaga suprafață 
cu îngrășăminte chimice, 
pregătit diferențiat patul 
germinativ pe fiecare solă, 
asigurată o densitate co
respunzătoare de plante, 
executate în cele mai bune 
condiții lucrările de semă
nat, întreținere și recol
tare de către cooperatori 
și mecanizatori.

Participanții la consfă
tuire s-au angajat să ac
ționeze cu fermitate și răs
pundere pentru folosirea 
eficientă a bazei tehnico- 
materiale, să asigure valo
rificarea deplină a poten
țialului existent pentru ob
ținerea în acest an a unor 
producții agricole record 
la culturile de cartofi și 
sfeclă de zahăr.

S.M.A. Simeria. Strungarul Victor Vladislav execută lu
crări de bună calitate și lucrează la două mașini.

Angajamentul furnaliștilor-zilnic peste 
1200 tone fontă de bună calitate !

Inginerul loan Crăciu- 
nescu, directorul uzinei nr. 
2 furnale-aglomerare, răs
foiește registrul producției 
zilnice de fontă. Firesc, 
n-are motive să fie mul
țumit: la zi, planul lunii 
februarie este realizat In 
procent de 79 la sută — la 
secția I șl 59 la sută — la 
furnalele mari.

— Care sînț cauzele a- 
cestor slabe realizări ?

— La începutul lunii, 
mai precis în perioada 1—6 
februarie, am stat cu fur
nalele din lipsă de cocs. 
Apoi am mers bine în zi
lele de 6—15, ca să stațio
năm din nou în 16, 17, 18 
februarie, neavînd minereu 
asigurat. Acum mergem 
bine. Ieri, de pildă, am 
realizat 1021 tone de fon
tă. Ne-am angajat să nu 
mai scădem producția zil
nică sub 1000 de tone. Ba 
mai mult, să depășim 1 200 
tone pe zi.

Un angajament care-i 
onorează pe furnaliști, dar 
tot faptele vorbesc—

— Ieri, la furnalul 4 am 
realizat în schimbul meu 
41 de șarje — ne spune 
maistrul furnalist Florea 
Stoian, secretarul organi
zației de partid nr. 1. Cînd

RADAR COTIDIAN
SIDERURGICA

față de modul în care își 
face fiecare om datoria, 
întărirea ordinii și disci
plinei sînt probleme ce nu 
și-au găsit rezolvarea pe
ste tot. Apoi, trebuie s-o

PE PLATFORMA
DIN CĂtAN

ni se asigură cele de tre
buință mergem bine.

— Acum este ora 12,00. 
Cîte șarje de fontă aveți 7

— Abia 26. închei schim
bul cu 30—32. Aglomeratul 
șl calcarul pe care le-am 
primit au fost de slabă ca
litate, minereurile brute 
au avut umidități exce
sive...

— Să nu uităm însă de 
propriile noastre deficien
țe — intervine lăcătușul 
loan Thirt, secretarul co
mitetului de partid al sec
ției. Buna organizare a lo
curilor de muncă, exigența

spunem, că munca unor 
oameni harnici este trasă 
înapoi de lenevia și indis
ciplina altora.

Are dreptate secretarul 
comitetului de partid. Da
că muncitori ca Ludovic 
Nălățan, Ion Dumitru, loan 
Lăsconi II, Minerva Lăs- 
coni, Elena Giurgiu, Gheor- 
ghe Iancu, Vasile Sîngeor- 
zan, loan Terhetea, Nico
lae Suciu, Vasile Teodo- 
rean, Gheorghe Năndrean

GH. 1. NEGREA

(Continuar» in pag. a 3-a)

LOCUL I 
PE UZINĂ- 

STAȚIA 
PEȘTIȘ I

în întrecerea socialis
tă pe anul 1983 Intre 
secțiile uzinei nr. 7, din 
cadrul C.S. Hunedoara, 
locul I a revenit co
lectivului stației Peștiș 
I, care a obtinut cele 
mai bune realizări în 
producție. Conștienți că 
acest succes obligă Ia 
mai mult și mai bine, 
oamenii muncii de aici 
și-au amplificat efortu
rile în producție de la 
începutul anului, ob- 
ținînd, de asemenea, 
unele rezultate bune. 
Astfel, planul la trans
port este îndeplinit, „la 
zi“, în proporție de 101 
la sută. iar producția 
marfă în procent de 100 
la sută, în condițiile 
unei activități fără a- 
bateri sau accidente de 
muncă. (Vasile Grigo- 
raș, corespondent).

I



Braconajul artistic

230 de ani de la nașterea lui Gheorghe Șincai

Reprezentant de seamă 
al iluminismului românesc

LT

Cu cîtva timp in urmă, 
scriitorul Ion Marin Almă- 
jan atrăgea atenția in re
vista „Orizont" asupra u- 
nui fenomen nou și deose
bit de nociv. La prima ve
dere, ei ține de poluarea 
folclorului, in realitate inso, 
repercusiunile sale sini im
previzibile, făcindu-se sim
țite in primul find asupra 
climatului civic ți moroi. Pe 
scurt, e vorba de apariția 
„pe piață" a unor casete 
eu inregistrări ale unor cu
noscute melodii populare. 
Pini aici, nimic reprobabil. 
Atita doar că textele aces
tor melodii nu sini nici li
terare, nici populare, ele 
neavind nici calități esteti
ce, nici acei elementar 
bun simț care a caracteri
zat din totdeauna creația 
populară. Sini, dimpotrivă, 
texte de o crasă trivialita
te, cobori nd pină la hota
rul pornografiei, dovedind 
doar mizeria intelectuală a 
celor ce le-au produs. Ele 
sint gustate pe la anumite 
nunți, botezuri sau alte so
iuri de agape, dar nu o 
dată ești obligat să le su
porți in locuri publice, in 
holurile sălilor de specta
cole, in gări ți autogări, in 
trenuri ți autobuze sou 
chiar pe stradă, revărsate 
ca un nămol imund din

Literatura pentru copii trebuie 
să fie formativă, angajată

— Nouă, hunedorenilor, 
fie place să credem că vă 
cunoaștem, că știm cite 
ceva despre dumneavoastră, 
stimate Mircea Sintimbrea- 
nu. Născut pe meleaguri 
zărăndene (la Băi ța), le
gat, prin anii copilăriei ți 
ai adolescenței de aceste 
locuri hunedorene, v-am 
simțit întotdeauna aproa
pe, urmărindu-vă cu interes 
fiecare apariție editorială, 
de la acele „Schițe vese
le", „Cu ți fără ghiozdan’ 
din anii '56-'57, pină la 
„Viitorule, cind te-ai în
tors V. Aproape 20 sau 
poate mai multe lucrări, u- 
nele opărute in două-trei 
ediții (cum a fost „Recrea
ția mare’, „Să stăm de 
vorbă tără catalog"). Ne-ati 
oierii, așadar, carp' in care 
ați dat măsura artei cu- 
vintuliH și acel umor sec 
ce vă aparține, care este 
numai al dumneavoastră. 
V-am simțit aproape de 
hunedoreni ți in perioada 
cind erați in conducerea 
Consiliului Național oi Or
ganizației Pionierilor, ți a 
cinematografiei, ți acum 
cind vă aflap in fruntea 
Editurii Albatros. Și, totuți, 
nu vă cunoaștem. Cine sin- 
teți de fapt f

— Frumoasă întrebare. Ar 
trebui pusă unui om cit 
mai des, ca el însuși, să 
și-o pună pentru a nu se în
depărta de cel ce crede 
că este sau a fost cîndva. 
Eu cred că, în esență, am 
meritul de a nu mă fi 
schimbat prea mult. N-aș 
vrea să mă înșel. Deci, un 
tip activ, voluntar, deschis. 
Oricum, acestea , au fost 
cîndva elementele persona
lității mele. Acum (de cu- 
rind am împlinit 58 de ani) 
cînd, ca să zic așa, mă în
scriu într-o zodie mai cre
pusculară, știu că mai e un 

casetotoanele ultra ale u- 
nor indivizi vag nespă.ați. 
Să mai spunem că toată 
această subproductie Cu 
pretenții „artistice’ repre
zintă un braconaj Ordinar 
pe tărimul culturii, un ioc- 
tor poluont, o jignire a bu
nului simț ți a creației 
populare in ocelați timp f 
O spunem, pentru că sint 
lucruri care nu pot fi tole-

^PRIVELIȘTI
rate și împotriva cărora se 
cere creată o opinie colec
tivă.

Se pare că aceste case- 
te-p/rat cu început să pro
lifereze oOată cu oparrpa 
centre/or pe înregistrări mu
zicale ote coope-aț-er meș
teșugărești. Un efect secun
dar nedor.ti desigur, cod 
intiințorea ocesto- centra 
e bi never-:ă. e-e fiind 'm- 
tr-odevăr utile. Poate că ar 
ti fost de dorit să apară 
intii niște centre pentru 
mici reparații la domiciliu 
(timplărie. tapițerie, electro
tehnică etc.), dar dacă s-au 
ivit intii centrele acestea 
de inregistrăn muircale nu 
e ne-o e să le stringem se 
giti Să ne g'ndim apoi că 

drum de parcurs, așadar 
timp de angoase, de între
bări abisale nu prea om. 
Editura imi ia foorte muit 
timp — lectura, scrisul — 
deci pot afirma că sint o- 
celași dacă pot munci 18- 
20 de ore pe zi. Cam a- 
cesto sint. ca să nu mă 
laud prea mult !

- Cu mai bine de un 
deceniu și jumătate in ur

Interviu cu scriitorul MIRCEA SINTIMBREANU, 
directorul Editurii Albatros

mă, ați colaborat la zarul 
nostru prmtr-un articol-in- 
demn: .Non multa, sed 
multum* *.  Sinteți și acum a- 
deptul acestui dicton ?

• .Luna cărții la sate", 
ale cărei manifestări se vor 
încheia festiv, miine, la 
Blăjeni, va prilejui întîlni- 
rea cititorilor cu scriito
rul Radu Ciobanu. în acest 
cadru va fi prezentată 
noua sa carte — cea de-a 
Xll-a, „Călărețul de fum", 
apărută la Editura Milita
ră. Un roman-omagiu îm
plinirii a două secole de 
la Răscoala lui Horia, Cloș
ca și Crișan.

• „Comedie de modă ve
che" la Deva. Teatrul de 
stat din Oradea va fi 
marți oaspetele iubitorilor 
Thaiiei din Deva, cu o 
feerie muzicală pentru 
mari și mici („Coborînd 
dintr-o poveste" de Valen
tin Avrigeanu) și cu piesa 
lui Alexei Arbuzov „Come
die de modă veche" — în 
care vor evolua îndrăgiți! 
actori ai Naționalului bucu- 
reștean — Carmen Stănes- 
ci și Mihai Fotino.

• întîlnirc cu cititorii, 
în organizarea Bibliotecii 
județene, la Liceul agro
industrial din Ilia, elevi și 
cadre didactice s-au întâl
nit cu membri ai cenaclu
lui literar „Ritmuri" din
Deva. Publicul receptiv a 
aplaudat cu căldură crea
țiile poetice și proza sus
ținute de Constantin De-

— Da. Acesta ține și de 
temperamentul meu. Există 
scriitori core aieargă ma
ratonul, și din ce: core a- 
leorgă pe distanțe scurte 
(de viteză, de ga'Ouri). Nu 
om abordat genul laborios, 
romanul, imi place să văd 
rezultatul muncii foorte ra
pid. consacru fiecărei po
vestiri, schițe, două-trei 
zile din viață. Dacă iese, 
bine. Asta nu înseamnă că 
nu putem face foarte muh. 
Unii oameni se cruță, nu-și 
prea cer, obosesc înainte 
de a-și cere. Cred că dacă 
schimbi obiectul muncii 
poți să cuprinzi mult mai 
mult. Eu, după opt ore de 
editură, moi pot citi patru 
ore și mai pot scrie două 
ore. Nu pot sta 16 ore la 
scris.

— Am vrea să vă cunoaș
tem părerea in legătură cu 
literatura pentru copii.

— Literatura pentru copii 
și-a dobindit un statut de 
artă în țara noastră, în 
ciuda deprecierii critice, 
prin doi factori. Unu: în ul
timii 30-40 de ani s-a creat 
un fond de aur prin 
opere care se constituie ca 

lucrătorii lor au obligația 
să execute comanda c!>en- 
tjku. Căci, nu-i așa ? — 
„clientul nostru. stopatul 
nostru". întrebarea e însă 
dacă e cor— să acceptăm 
csa, c'ce te. se stăpin. 
F.indcă acceptrnd o- ce te 
de stăpin, deschidem co.ec 
oncărut tei ae inreg-stror 
pe cce d entu -siăor. e 
poate hxe opo publ ce 
prm forța dec be or obh- 
gindu-ne să suportăm sub
produse unor me~-rc 'tâți 
neevoruate.

Ce e oe tăcut impouwc 
braconajului artsK ? N-om 
așternut însemnările de icțâ 
pentru a da un răspuns, o 
pentru a lonsa oceastă în
trebare. Fenomenul e nou 
ți □ apărut cumva or n 
surprindere. E are apa 
pUcoții socce care- con
feră o onum-tă complex.- 
tete De aceea. *oM**te  oe 
a- corKracofa nu sint toc- 
*c ușor de aiat. >or fo
rurile cuhu-o-e sint pr.me
le chemate să mediteze a- 
supea lor. Nu e cazul să 
dromat zom. dor nici nu 
putem sta nd ie-enti cind. 
sub ochii noștri, se cten- 
teaze o p-r.tctec estetici, 
moroe. sooaiă o cf'iofci- 
lui nostru cot dan.

RADU QOBANU

niște etaloane de wxxxe. 
Noi știm care este Carta 
literaturii pentru copii. Ea 
e citită de mHioone de ci
titori intr-o ștafetă conti
nuo o generațiilor. Aceas
tă împrejurare — de prime
nire a cititorilor — ajută la 
sporirea miorii. Un olt fac
tor de sporire a acestei va
lori or fi oporiția unei re
viste literare pentru copii.

Un «Luceafăr*  al copiilor ! 
O aseT.er.ee revistă or oc- 
thriza un front larg de con- 
de e ți genuri dive-se. Lite
ratura pentru copii are și 
dușmani. Ea trăiește prin 
occes d iate, dor această 
accesibilitate este și o cop- 
oană. Accesibilitatea vine 
din anumite cotegorii este
tice (frumos, duios, obsurd, 
eroic etc.), nu că imităm 
limbajul copiilor și facem 
pe bunicii sfătoși. Și mai 
e o chestiune: literatura 
pentru copii trebuie să fie 
formativă, ongajatâ, tezis
tă. Și atunci se infiltrea
ză didacticismul, care o u- 
sucă, o omoară. Chiar con
dițiile ei de boză — acce
sibilitatea, formativitatea — 
o pot trăda și de aici de

4t*  ‘MeÂcC

riUuu

Dăinuie peste timp nume 
și scrieri care au slujit 
vrerii unei națiuni. Așa se 
detașează, prin ceea ce a 
sens, izbândă a iluminis
mului românesc, personali
tatea lui Gheorghe Șincai 
(născut ia 28 februarie 
1754). care și-a încredin
țat intreaga-i știință de 
carte neamului său.

Desprindem, așadar, din 
impetuoasa-i viață doar 
anti săi de răscruce, mă- 
surindm după cărțile ce-i 
puartă semnătura. Pome
nim mai intii cartea de gra- 
mtttcă editată împreună 
cu Samuil Mtcu, .Elemen
ts linguae daco-romanae 
sive vaiachicae- (Viena, 
1780). in care autorii defi
nesc ideea latinității limbii 
române și a originii daco
române a poporului ro
mân.

Elocvenți sint și anii de
dicați funcției de director 
principal al Școlii Normale 
din Blaj și director al 
Școlilor românești din 
Transilvania, cind cu cre
dința săvîrșirii rostului 
neamului său in această 

PASTE

Seară de iarnă 
filtrată prin pîclele Retezatului, 
nucii din jur seamănă cu niște 
bizare făpturi. încremenite 
în albe odăjdii,
pe crengile lor vrăbiile par 
fructe zgribulite de frig; 
prins in nestemate de gheață, 
piriul trece pe sub străvechile 
poduri de piatră, 
subțire ca un gind abia plăsmuit. 
Toate zgomotele serii se fring

precierea critică, minimati- 
zorea ei.

- Cum oprecoți octivita- 
tea scriitorilor care trăiesc 
și creează in județul nos
tru t

— E oproope remarcabi
lă. Pot spune că scriitorii 
de aici s-au impus in lite
ratură. Chiar luna viitoare 
ii bporesc la -Albatros" pe 
Eugen Evu și Voreriu Bâr- 
gău. Am pentru 1985 un 
nou roman oi iui Radu Cio- 
bonu, tot in ’85 — un ro- 
mon poi.țist ol lui Iv Mor- 
tinovici; aștept să-mi pre
dea Raisa Boiangiu un ro
man. și-l mai aștept pe 
Morin Nego:țâ. Scriitorii 
hunedoreni trebuie cjuroți 
in continuare.

— Vă emoționează reve
nirea pe meleagurile copi
lăriei î

— Atit de muit, incit vin 
destul de rar. E prea mare 
emoția să retrâiești copilă
ria, cosa părintească, im
pactul cu ce-a fost și ce-a 
devenit In general nici nu 
cobor prin oraș, prefer 
dealurile, văile, coclaurile 
copilăriei.

— Ce adresați prietenilor 
dumneavoastră, copiii Hu
nedoarei ?

LUCIA LICIU 

provincie românească, își 
marchează perioada prin 
redactarea manualelor șco
lare necesare celor peste 
300 de școli înființate cu 
sprijinul său. Colecția de 
carte a muzeului păstrează 
prețiosul său exemplar, 
«Îndreptare către aritme
tică*  (Blaj, 1785).

Anul 1791, an biografic 
de referință și pentru 
Gheorghe Șincai, aduce 
pentru istoria românească 
îndrăznețul manifest „Sup- 
plex Li be 11 uș Valachorum*,  
care era conceput pe prin
cipii ale progresului, prin
cipii ce aveau să domine 
istoria popoarelor în epo
ca următoare.

Peregrin, uneori fără 
voie — în anul 1804 era 
„diortositbrîu" (corector) în 
Tipografia crăiască din 
Budapesta — mulțumirile 
lui erau zăgăzuite pentru 
că n-a putut fi „pentru 
folosul nației decît doar 
pe furiș*.  Marele lui gind 
era să-și vadă înfăptuită 
opera „Hronica românilor* , 
pentru a cărei documenta
re și scriere i-au trebuit

■ în case intră 

rezemat de un munte de nea, 
satul fumează-ngîndurat din lulele 

de lut, 
din fumul lor se împletește 
o scară între pămint și cer, 
pe care se preumblă intimplările zilei 
pină ce trec in proverbe 
sau în „a fost odată", 
mieii își adulmecă înfiorați umbra, 
anotimpul se clatină sub răsuflarea lor 
și, dogorit de întiii ghiocei, 
se destramă.

IONEL AMARIUȚEI

CĂTRE PATRIE
Către patrie mi-e inima și giadul 
Și către munți și codrii și cimpii,
De-a lungul și de-a laiul și de-a rindul 
Miroase-a gnu și-a zori de zi.

Către patrie mi-e liniștea și dorul 
Și către cerul cu lumina mătăsoasă, 
Vor înflori cireșii și bucura-se-va 

poporul, 
De tot ce e Destin aici, la noi acasă.

Către patrie mi-e drumul și privirea, 
Și către tot ce-i cintec și semn de 

lumină, 
■Martori imi sint neamul, portul și firea, 
Graiul in dulcea Limba Română.

MIRON ȚIC

Viața literar-artistică
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34 de ani. Dar sorții i-au 
mai fost o dată potrivnici, 
lipsindu-1 de bucuria tipă
ririi ei în timpul vieții.

Tomul I ai îndelung dis
putatei „Hronici" a lui Șin
cai a văzut lumina tiparu
lui prin strădania dască
lului arădean Alexandru 
Gavra, care în prefața a- 
cestui prim volum tipărit 
(Buda, 1844) ne-a lăsat 
înscris și portretul lui 
Gheorghe Șincai: „Uitarea 
ageră, înfocată, pătrunză
toare, vie arată om înțe
lept, învățat, poetic; cău
tătura lui însuflătoare de 
respect mare; plăcut preste 
tot în vorbire, mai mult 
vesel și poetic decît în- 
tr-adins, dar totuși gravis 
în purtare; vorba slobodă 
și cu îndrăzneală, ca băr
batul care are unde și știe 
ce să vorbească, sigur în 
mintea și hărnicia sa; a- 
răta netemere multă și cu
raj mare".

Aceste cîteva mențiuni 
sint mărturie doar ale pe
riplului șincaian.

Prof. MARIA BASARAB, 
Muzeul județean Deva
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heleanu, Miron Țic, David 
Diaconescu, Letiția Gavri- 
lă. Dumitru Hurubă, Eca- 
terina Staicu.

• „Rotonda cultural-ar- 
tistică" de ia Hunedoara 
și-a desfășurat cea de-a 
IV-a ediție la liceul indus
trial nr. 1 din localitate. 
Noua ediție a prilejuit în
tâlnirea elevilor cu grupul 
„Canon" (Lilian lacob, La- 
dislau lacob, Grațian Or- 
deanu, Mircea Goian), ti
nerii creatori de poezie Da
niela Paraschiv, Lucian 
Murășanu, Sergiu Andră- 
șesc. Dorina Balla, recita
torii Angela Fogoroși și 
Narcisa lsăilă, clarinetistul 
Tiberiu Furcă, folkistul 
Marian Calotă și actorul 
Nelu Mermezan — toți 
membri ai cenaclului lite
rar „Lucian Blaga", îndru
mat de Eugen Evu.

• „Te salut generație în 
blugi" este titlul spectaco
lului extraordinar pe care 
Teatrul de stat „Valea Jiu
lui" Petroșani îl va sus
ține la Deva, săptămîna 
viitoare. Un spectacol cu 
Doru Stănculescu, forma
ția muzical-instrumentală 
„Pro-Musica“ și grupul co
mic fantezist Anton și Ro- 
mică, de la Teatrul de re
vistă „C. Tănase" din Bucu
rești.

(Minerul) 
comando

SIMERIA 
rabia (i 
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Mai mult pentru prevenire, mai mult 
pentru medicina omului sănătos

Luînd cuvîntul în adu
narea generală a reprezen
tanților oamenilor muncii 
din domeniul sanitar, me
dicul Emil Olteanu, de la 
spitalul din Hunedoara, a- 
răta că rezultatele bune 
obținute în activitatea de 
apărare a sănătății oame
nilor din municipiul Hu
nedoara sînt urmarea fi
rească a condițiilor deose
bite create acestui sector 
de partidul și statul nos
tru. Dar, ceea ce afirma 
vorbitorul cu privire la 
municipiul Hunedoara este 
valabil pentru întregul ju
deț Hunedoara, care dis
pune de o puternică bază 
materială constituită din 
instituții sanitare bine dis
tribuite teritorial și dota
te cu aparatura corespun
zătoare, încadrate optim 
cu personal de speciali
tate.

în raport cu baza ma
terială și rezultatele acti
vității sanitare din județ 
se situează la un nivel 
corespunzător. Examinarea 
periodică preventivă a pe
ste 60 000 de oameni ai 
muncii, scăderea indicelui 
de gravitate a morbidită
ții cu incapacitate tempo
rară de muncă în sectoa
rele prioritare ale indus
triei, creșterea calitativă a 
acțiunilor de prevenire, 
descoperire, dispensarizare 
și tratare a bolilor car
diovasculare, sporirea in
dicelui de utilizare a uni-

tăților stomatologice, alți 
indicatori demonstrează ve
ridicitatea acestei afirma
ții.

Sarcina primordială a lu
crătorilor din domeniul 
sanitar este asigurarea 
dezvoltării armonioase a 
populației, menținerea cît 
mai mult în stare activă 
a forței sale de 
Privite din acest 
rezultatele anului 
nu se ridică la o

Profite m Fpațiut muncii.

muncă, 
unghi, 
trecut 

concor

ADUNĂRI 
GENcKAlE ALE 
OAMENILOR 

MUNCII

danță deplină cu baza ma
terială pusă la dispoziție. 
De altfel, mulți dintre par
ticipanții al dezbateri pe 
marginea dării de seamă și 
a planului de măsuri au 
subliniat că trebuie făcut 
mai mult pentru preveni
rea îmbolnăvirilor, mai 
multă medicină a omului 
sănătos. Au subliniat în 
cuvîntul lor această nece
sitate medicii Mihai Ba- 
nacu. Alexandru Simiones- 
cu, 
nia
nu, 
lae

Mircea Giurgiu, Lavi- 
Opriș, Elena Tîrnovea- 
Gheorghe David, Nico- 
Ghencioiu, Nicolae Al- 

dica, Horațiu Magheru, Vic
tor Vilceanu, Ileana Gheor- 
ghief și alții.

într-un județ industrial, 
cum este Hunedoara, ac

tivitatea sanitară trebuie 
să se adapteze permanent 
la cerințe. Natalitatea, cu 
consecința sa directă — 
sporul natural ai popu
lației — trebuie să stea 
mai mult în atenția între
gului corp medico-sanitar. 
Se impune un control mai 
riguros al stărilor de sar
cină, depistarea mai ope
rativă în teritoriu a copii
lor bolnavi și punerea lor 
sub supravegherea medi
cală. Rețeaua de pediatrie 
trebuie să se implice mai 
mult în problemele igienei 
școlarului, în mod special 
și în general în proble
mele igienei în colectivi
tățile de copii.

Este necesar, de aseme
nea, să se facă pași mai 
hotărîți pentru apropierea 
asistenței medicale de lo
cul de muncă, pentru re
zolvarea problemelor de 
igienă individuală și co
lectivă.

Referiri au făcut parti- 
cipanții la dezbateri și la 
deontologia medicală, cri- 
ticînd încălcarea de către 
unii medici — puțini, e 
drept — a jurămîntulul pe 
care l-au depus.

Angajamentele formula
te în adunare sînt o ga
ranție că activitatea sani
tară din județ se va îm
bunătăți în continuare, că 
populația va beneficia de 
o asistență medicală la un 
nivel tot mai ridicat.

ION CIOCLU

m • •

Datoria o

CHINDER IOAN, 
Valea Arsului

Raionul Hubonec orw

Simpozion științific
Casa de cultură din De

va a găzduit ieri, 24 fe
bruarie, lucrările simpo
zionului științific cu tema 
„Valențele educative ale 
patrimoniului muzeal de 
științele naturii". Organi
zat de Comitetul de cul
tură și educație socialistă 
al județului Hunedoara, 
secția de științele naturii 
a Muzeului județean și So
cietatea de științe biologi
ce Deva, simpozionul s-a 
constituit, prin paleta di
versă a problematicii abor
date, într-o manifestare 
deosebit de instructivă și 
interesantă.

Participanții — muzeo
grafi, specialiști din dome
niul științelor naturii din 
țară, secretarii adjuncți cu 
probleme de 
de 
de 
tru 
de 
ținută științifică,

propagandă 
la comitetele comunale 
partid din județul nos- 
— au audiat o serie 

înaltă 
dintre

comunicări de

care am reținut: 
tarea științifică - 
de cunoaștere și ocrotire a 
patrimoniului 
susținută de dr.
Boșcaiu, de la Filiala Aca
demiei R.SJL Cluj-N apo- 
ca, „Criterii privind spo
rirea eficienței în instrui
rea științifică și educația 
geologică a maselor 
expoziții muzeale 
țele naturii" — 
mitru Murariu, 
„Grigore Antipa" 
rești, „Locul și rolul mu
zeelor de științele naturii 
în educația patriotică a 
tinerei generații" — prof. 
Agnișa Nuțu, Muzeul jude
țean Deva, „Tradiție șl ac
tualitate în constituirea și 
valorificarea colecțiilor de 
științele naturii de la Mu
zeul Porțile de Fier" — 
Eugenia Botu, Muzeul Por
țile de Fier Drobeta Tur- 
nu Severin ș.a. (M.D.)

„Cerce- 
mi jloc

natural", 
Nicolae

prin 
de știin- 
dr. Du- 
Muzeul

Bucu-

RADAR COTIDIAN PE PLATFORMA 
SIDERURGICĂ DIN CĂLAN

UNITATE 
PRESTATOARE 

DE SERVICII
In piața din Orașul 

nou Călan s-a deschis o 
unitate de rame-gea- 
muri-oglinzi, aparținînd 
cooperativei meșteșugă
rești „Streiul“ din lo
calitate. Lucrători bine 
calificați execută aici, 
la cerere, operativ și de 
calitate, prestații pen
tru populație.

o 
pondere de peste 65 la su
tă ki producția sectorului 
Valea Arsului, din cadrul 
întreprinderii miniere Bar
za. Prin priceperea, hărni
cia ți dăruirea lor in mun
că, oomenii de aici s-ou 
situat, in anul 1983, pe lo
cul I in întrecerea socia
listă pe sector. Și-au depă
șit sensibil planul la mi
nereul extras, au respectat 
riguros tehnologiile de ex
ploatare și normele de pro
tecție a muncii, au econo
misit și recuperat importan
te cantități de 
lemn de mină, 
ne, conducte, 
aeroj etc.

— Meritul principal pen
tru toate 
maistrului 
apreciază 
Țiu, șeful 
de clasă, 
al producției, ferm și exi
gent, stimat și ascul
tat de oameni, loan Chin
der poate fi exemplu pen
tru mulți nu numai de la 
Barza.

Alte amănunte despre 
loan Chinder ne oferă 
chiar el: „Lucrez din 1958 
la I.M. Barza. Din 1966 
sînt membru de partid. Ca 
maistru de revir am 51 de 
oameni în subordine. Cu

materiale — 
troverse, și- 
buloone de

acestea revine 
loan Chinder — 
inginerul loan 
sectorului. Miner 
bun organizator

stare de fapt 
toții ducem și greul și u- 
șorul și reușim lucruri mi
nunate în lentilele de mi
nereu de la Valea Arsu
lui*.

Munca se desfășoară bi
ne, aflăm de la Remus 
Bulz, Gheorghe Adam și 
loan Avram, iar meșterul 
Chinder este axul central 
al întregii activități. „Noi 
api căm cu bune rezultate 
metoda de înaltă producti
vitate de exploatare cu 
surpare în subetaje, am 
trecut la susținerea simplă 
cu grinzi metalice încastra
te in tavan, în locul sus
ținerii in lemn, ușurîndu-ne 
muncc și crescind produc- 
tivitotea, ceea ce ne-a per
mis obținerea unor rezul
tate deosebite*.

Aici, la raionul Huba- 
rec, întrecerea socialistă 
este o stare de fapt obiec
tivă și necesară, impingind 
înainte, ca un veritabH re
sort, întreaga activitate. 
„k>r cef care declanșează 
respectivul resort, ne spu
neau metaforic Nicolae Nis- 
tora și Liviu Petrianu, este 
maistrul loan Chinder. Noi 
il înțelegem și îl urmăm. 
El ne înțelege și ne în
deamnă. Numai așa mun
ca noastră este spornică 
și frumoasă, oferindu-ne 
multe bucurii și împliniri*.

Frumoase cuvinte la a- 
dresa unui meseriaș destoi
nic, a unui pion din prima 
linie a mineritului din Țara 
Zarandului. La fel de fru
moase ca ale lui loan Chin
der însuși: „Trebuie să 
muncim, să ne facem dato
ria. Pentru că munca este 
o stare de fapt, un mod 
de a-ți trăi viața, cînd 
vrei s-o trăiești cu adevă
rat. Iar datoria este chiar 
sensul existenței mele. In 
fond, a noastre, a tuturor. 
Așa înțelegem să trăim și 
să muncim*.

Mîine, meci amical 
ia Deva

Mureșul Explorări - 
Dacia Orăștie

Statornică în bunul 
său obicei de a oferi 
suporterilor matinee 
fotbalistice duminicale, 
echipa Mureșul Explo
rări Deva va juca mîine, 
cu începere de la orele 
11, cu Dacia Orăștie. Se 
anunță o dispută inte
resantă între două for
mații bune, aspirante 
la... B.

■ Tot mîine, Aurul 
Brad întâlnește, de la 
orele 11, pe Politehnica 
Timișoara.

'mica—
publicitate

muncim".
ADRIANA BENEA, 

corespondent

Sărbătorirea „Zilei majoratului

și-au dobîndit prestigiu și 
autoritate prin modul în 
care muncesc, la furnalele 
3—4 sînt încă mulți indis- 
ciplinați, oameni care nu-și 
fac datoria, pătează onoa
rea furnaliștilor. Printre 
ei se numără și inginera 
Ecaterina Ianculescu — cu 
nemotivate și abateri, slab 
pregătită profesional, ajun
să în situația de a nu mai 
fi primită de către furna- 
liști pe nici un schimb.

Ca să continuăm lista 
indisciplinaților vom spune 

- că numai în luna ianuarie 
au lipsit nemotivat de la 
lucru 54 de oameni, în 
fruntea listei aflîndu-se Ni- 
codim Cîra, Adrian Ungu- 
reanu, Marin Teleianu, 
Vasile Țiplea, Ioan Vlad, 
Dănuț Lăcătuș, Viorel Ma- 
riș, cu cîte 10, 12, 14, 15

furnaliștilor»
zile nemotivate. Or, în a- 
semenea situație, cu ase
menea oameni nu se poate 
face fontă, nu se poate rea
liza planul.

— Sîntem conștienți de 
sarcinile mari ce le avem 
— continua inginerul loan 
Crăciunescu, directorul u- 
zinei. Afirm cu toată răs
punderea că putem să ne 
facem planul. în condițiile 
clnd vom fi aprovizionați 
ritmic cu cele necesare. 
Sîntem mobilizați să spo
rim producția de fontă pe 
fiecare schimb. Facem un 
apel tovărășesc cocsarilor 
și aglomeratoriștilor să fie 
alături de noi, să înțelea
gă că hărnicia și calitatea 
muncii lor se vede tot în 
producția de fontă I

Intr-o atmosferă vibran
tă, specific tinerească, ieri, 
la Casa de cultură din 
Deva s-a sărbătorit „Ziua 
majoratului' — festivitate 
tradițională ce a incheiat 
suita de manifestări poli
tico-educative, culturol-ar- 
tistice fi sportive desfășu- 
rate, timp de o săptămină, 
in toate municipiile și ora
șele județului nostru sub 
genericul „Majorat 84".

Dovadă a grijii pe care 
partidul și statul nostru o 
poartă tineretului țării, — 
grijă exprimată permanent 
de însuși tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, președin
tele Republicii^ 
iubit al tinerei generații 

— festivitatea a fost mar
cată de intilnirea sutelor 
de liceeni, care in acest 
on trec pragul majoratului, 
cu reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de 
stat, constituind un nou 
prilej de angajare a ele- 
vilor-uteciști, viitori absol
venți, la înfăptuirea mobili
zatoarelor sarcini ce le re
vin din hotâririle Congre
sului al Xll-lea fi Conferin
ței Naționale ale parti
dului.

După deschiderea festi
vității de către Ileana Voi
ce, prim-secretar al Corni, 
tetului municipal Deva al 
U.T.C., a urmat un cald și 
sincer dialog intre genera
ții. Vorbindu-le celor care 
din acest an au pășit in 
rîndurile cetățenilor maiori 
ai patriei, tovarășa Elena 
Drozd, 
tetului

părintele

secretar al Corni- 
municipal Deva,

al 
succint principalele 
zări 
din 
ale 
tiva 
precum și sarcinile ce re
vin locuitorilor orașului De
va - fi 
fi tinerei 
nul 1984 și in viitor, adre- 
sindu-le, 
brant îndemn la obținerea 
unor rezultate at mal bune 
in activitățile școlare și in 
cadrul intrecerii uteciste.

Aducind cuvîntul cald al 
celor de la catedră, pro
fesoara Nora Marin, direc
tor adjunct cu proble
me educative oi li
ceului industrial nr. 4, a 
evidențiat minunatele con
diții pe care le au tinerii 
din Deva, din intreaga ța
ră, pentru a invăța și a 
se pregăti pentru viață, 
pentru a-și însuși încă de 
pe băncile școlilor profesia 
aleasă, subliniind angaja
rea întregului corp profe
soral in pregătirea temei
nică a generațiilor de elevi.

...„Pasul pe care-l mar
căm azi — arăta, cu emo
ția și sinceritatea firească 
virstei și momentului, Lizu- 
ca Ciobanu, elevă in clasa 
a Xll-a la liceul „Dece- 
bal" —, dincolo de aerul 
său de sărbătoare, are in 
el și ceva solemn pentru 
că reprezintă trecerea a 
ceea ce am putea numi 
pragul civic. O data cu tre
cerea acestui prag, sîntem 
investiți cu deplina încre
dere a societății, a parti
dului, a țării care ne-a

P.C.R., a relevat 
reali- 

ale oamenilor muncii 
colectivele muncitorești 
municipiului, perspec- 

dezvoltării acestuia,

în acest context 
generații — in a-

totodată, un vi-

crescut. E o dovadă de 
cinste și înaltă prețuire, pe 
care însuși secretarul ge
neral al partidului și pre
ședintele țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a ex
primat-o de atitea ori cind 
a vorbit despre tineri, de
spre rolul lor in societate 
și încrederea care trebuie 
să li se acorde. O încre
dere căreia noi nu-i pu
tem răspunde altfel, decît 
prin preluarea cu totală 
răspundere a drepturilor și 
îndatoririlor cetățenești în 
posesia cărora intrăm as
tăzi. In ceasul de acum, 
al celor 18 ani împliniți, 
putem afirma cu mlndrie 
că sîntem conștienți de ro
lul nostru in societate. Și 
ne legăm a duce mai de
parte, in deplină demnita
te, pe drumul civilizației 
socialiste și comuniste, pa
tria care ne-a crescut, hră- 
nindu-ne cu dragostea, pli
nea și cărțile ei“.

Emoționantul dialog intre 
tinerii sărbătoriți și repre
zentanții organelor locale 
de partid și de stat, das
călii și ceilalți invitați, a 
fost urmat de un frumos 
program artistic realizat ae 
formația vocal-instrumen- 
tală „Brevis", de soliști de 
muzică tinără care acti
vează in cadrul „Clubului 
tineretului" din Deva.

★
Festivități asemănătoare, 

prilejuite de sărbătorirea 
„Zilei majoratului" au avut 
Ioc și la Petroșani, Hune
doara, in alte orașe ale ju
dețului.

MIRCEA LEPADATU

V I N Z A R I

• Vînd apartament două
camere, confort I, sporit. De
va. telefon 28537. (4289)
• Vînd apartament trei

camere, gaze, hol central, 
două grupuri sociale. Deva, 
telefon 20087. (4262)
• Vînd apartament două

camere, cărămidă, gaze. Deva, 
Dacia, bloc 29, scara C, a- 
partament 26. (4260)
• Vînd apartament două

camere, cărămidă, gaze. De
va, Dada, bloc 29, scara C,' 
apartament 24. (4275)
• Vînd garsonieră confort I. 

Hațeg, bloc P 29, apartament 
27. Informații la telefon 70142, 
zilnic, între orele 16—18.

(4284)
• Vînd casă și anexe gos

podărești. Informații, satul 
Tisa, nr. 26, comuna Burjuc, 
sau Deva, telefon 28840.

(4281)
• Vînd Dada 1 300, fabri

cație 1977, reparație capitală. 
Orăștie, telefon 41699. (4271)
• Vindem două perechi de

junei, de 3 ani, Comuna 
Cirjlți, satul Almașu Sec, nr, 
99 și 104. (4273)

SCHIMB DE LOCUINȚA

• Schimb apartament trei
camere, cărămidă, central, 
Brad cu apartament 2—3 came
re, Deva. Informații, Deva, 
telefon 15499. (4280)

PIERDERE

• Pierdut foaie de parcurs
seria 570032, din 15 februarie 
1984, aparținînd autovehicu
lului 21 HD 2876, pe numele 
Iosivuț loan, eliberată de 
I.E.E.L.I.F. Deva. O declar 
nulă. (4272)

ANIVERSARI

• Pentru Mona, toate primar 
verile lumii ! Cezar și Bella.
• Soția Gina și fiul Claudiu

îi urează lui Sima Nicolae 
din Deva, cu oeazia aniversă
rii a 50 ani, sănătate, fericire 
și „La mulți ani l“. (4282)
• Mămica, soțul, copiii

urează dragei lor Silvia Buș- 
tea, din Deva, cu oca
zia aniversării a 33 ani, să
nătate, fericire, „La mulți 
ani 1“. (4259)
• Colegii de serviciu din 

întreprinderea mecanică mate
rial rulant Simeria urează 
tovarășului Ghila loan, din 
Simeria, cu ocazia aniversă
rii a 60 ani și a pensio
nării, multă fericire și să
nătate. „Da mulți ani !“.

(4267)

diverse
• Sincere mulțumiri tova

rășului Popescu Eugen, de la 
Centrul de calcul I.M.C. Bîr- 
cea, pentru gestul său nobil.

(4276)
DECESE

• Colectivul de oameni 
al mundi de la Șantierul 
5 Orăștie, profund îndu
rerat de încetarea din 
viață a colegei

LUCA ELENA,
in vîrstă de 50 ani, 

transmite sincere condo
leanțe familiei îndoliate.

Inmormîntarea are loc 
azi, 25 februarie, orele 
14, la Orăștie. (4293)

• Soțul, sora, frații și 
nepoții, împreună cu fa
miliile lor, cu durere în 
suflet, anunță încetarea 
din viață a scumpei lor

POTCOVEAN MARIA 
din Cluj.

Corpul neînsuflețit este 
denus la capela cimitiru
lui din strada M. Eml- 
nescu. Deva.

Inmormîntarea are loc 
duminică, 26 februarie, 
orele 14. (4294)



Ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. I
(Urmare din pag. 1)

excedentare, în timp ce la altele stocurile sînt mai mici 
decît cele planificate. în vederea eliminării deficiențe- 
lor.care se manifestă in acest domeniu, Comitetul 
Politic Executiv a 'erut ca, pe parcursul execuției pla
nului, ministerele producătoare, împreună cu Ministerul 
Aprovizionării Teiinico-Materiale și Controlului Gospo
dăririi Fondurilor Fixe și Comitetul de Stat al Planifi
cării să efectueze operativ adaptarea stocurilor M a pro
gramelor de fabricație și de livrare a materialelor tn 
funcție de aevoUe economie» naționale. In acest scop, 
Comit A»,, I Politic Vriilli * cerut Ministeruitii Aprovi
zionării Trliairo Mitoriaăr și Controlului G-ujpodii irn 
Fondurilor Fixe și Comitetului de Stat al Planificării 
să acționeze pentru seducerea stocurilor de^ nxsteiH 
prime â materiale ia care existent depășește
nivelurile planificate, eveataal să «sigure exportări su
plimentare din aceste stacwi pentru a room Săi. pe a- 
ceastă cale, fondul de marfă intern, la aceta-» timp, 
S-e cerut să se ia măsuri ferme pentru a se evita ecice 
importuri suplimentare de matern prime și maaerialfc 
față de ceea ce este stabilit in Pian- in acest spirit, 
guvernul. Comitetul de Stat al Planificării și Sfiaăsterat 
Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gespedi 
ririi Fondurilor Fixe vor revedea și vor prezenta Comi
tetului Politic Executiv întreaga situație din acest do
meniu, indicind, totodată măsurile concrete care s-au 
întreprins.

Iu cadrul ședinței, a fost analizat, de asemenea, ra
portul privind asigurarea și controlul calității produse
lor și activitatea de metrologie în anul 1963. S-a apre
ciat că elaborarea din inițiativa și sub directa îndrumare 
a secretarului general al partidului, a Program-lui pri
vind îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor, in perioada 1983—1985 și pină in 1990. a creat 
un cadru superior activității de asigurare a calității 
și de metrologie, ceea ce a condus, ia mod practic, la 
creșterea calității și a nivelului T rile ir ai unor produse, 
la sporirea competitivității uner produse romanești pe 
piața mondială. In aceiași timp, s-o menționat că. intr-o 
serie de unități, au fost rea li rate anele produse ca 
abateri de la condițiile de calitate, pentru a căror ro- 
medlere s-au cheltuit importante fonduri suplimentare.

Examinînd atit rezultatele bane obținute, cit si 
cauzele deficiențelor semnalate, Comitetul Politic Exe
cutiv a cerut ministerelor, centralelor și unităților eco
nomice. Inspectoratului general de stat pentru con
trolul calității produselor să acționeze cu întreaga răs
pundere în vederea înfăptuirii riguroase a Programului 
privind ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produ
selor. a sarcinilor trasate de conducerea partidului si 
statului, a prevederilor legislației calității și metrologiei.

S-a subliniat că problema calității este o problemă 
fundamentală pentru întreaga noastră dezvoltare eco
nomică — atit pentru realizarea exportului, cit și 
pentru asigurarea pieței interne cu produse corespun
zătoare din punct de vedere calitativ, tn strînsă legă
tură cu aceasta, s-a hotărit ca, o dată cu măsurile teh
nice și organizatorice care vor fi luate in continuare in 
acest domeniu, să fie intensificată și perfecționată acti
vitatea de ridicare a calificării profesionale a muncito
rilor, maiștrilor și inginerilor, punindu-se un accent 
deosebit pe buna organizare și desfășurare a cursurilor 
de ridicare a calificării din întreprinderi, precum și pe 
perfecționarea activității de reciclare a cadrelor tehnice, 
antrenindu-se larg în această direcție sindicatele, orga
nizațiile de tineret din unitățile economice. S-a pus. de 
asemenea, un accent deosebit pe creșterea rolului mais
trului, al inginerului, al cadrelor tehnice în asigurarea 
și controlarea calității producției, pe întărirea răspunderii 
fiecărui muncitor și tehnician pentru respectarea disci
plinei tehnologice și realizarea de produse de bună ca
litate. Comitetul Politic Executiv a stabilit să elaboreze 
0 hotărire specială in această privință, cuprinzind sar
cini și măsuri concrete de creștere a calității, inclusiv 
de ridicare a calificării, care să fie larg dezbătută in 
fiecare întreprindere, în fiecare centrală și minister, in 
toate organele și organizațiile de partid, sindicale și de 
tineret. în toate colectivele de oameni ai muncii.

In cadrul ședinței a fost examinat, apoi, raportul 
privind îndeplinirea planului productivității muncii în 
industria republicană, construcții-montaj și transporturi 
în anul 198X A fost evidențiat faptul că circa 70 la 
sută din sporul producției marfă realizat, față de anul 
1982, pe ansamblul industriei republicane, s-e obținut 
ca urmare a creșterii productivității muncit S-a sub
liniat că productivitatea muncii în aceste importante

sectoare ale economiei naționale a înregistrat, anul 
trecut, o creștere, dar că. in acest domeniu, au continuat 
să se manifeste încă serioase neajunsuri.

Comitetul Politic Executiv a cerut ministerelor, cen
tralelor și intre prinderi lor să acționeze cu cea mai mare 
energie pentru asigurarea tuturor condițiilor de care de
pinde înfăptuirea integrală a sarcinilor ce revin fiecărui 
colectiv din Programul privind creșterea mai accentuată 
a productivității muncii, a orientărilor si indicațiilor 
formulate de tovarășul Nicolae Ceausescu, in scopul 
creșterii substanțiale a productivității muncii tn toate

tot»et prevederilor si «arcin fior

i apei ini privind evuloți» preturilor

m bl mim.

Saluturi cordiale între secretarul general 
al P.C.R. și președintele P.C. din Belgia

prevăzute in acest

BRUXELLES 24 (Ager
pres). — Delegația Parti du- 

Ilui Canonist Român con
dusă de tovarășul Dumitru 
Popescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., care efec
tuează o vizită în Bel
gia s-a intilnit cu Louis 
Van Geyt, președintele P.C. 
din Belgia. și Jan De- 

Ihrouwere. secretar națio
nal al P.C.B.

Cu acest prilej, din par
tea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Co
munist Român. a fost 
transmis un salut călduros.

împreună cu cele mai 
bune urări de sănătate și 
succes președintelui Parti
dului Comunist din Belgia, 
precum și urări de noi 
realizări în activitatea 
partidului consacrată pro
movării intereselor oame
nilor muncii belgieni.

Louis Van Geyt a rugat 
să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu salutul 
său cordial, împreună cu 
urări sincere de sănătate 
și fericire personală, pros
peritate și succese tot mai 
mari poporului român în 
construcția socialismului.

Schimb de mesaje la nivel înalt 
româno-norvegian

■ TUNIS. - Președinte
le Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, Yasser 
Arafat, s-a intilnit cu ca
dre politice ți militare pa
lestiniene care se află in 
Tunisia, transmite agenția 
palestiniană de presă 
WAFA. Arafat i-a Informat 
pe participanții la aceas
tă întîlnire despre ultime
le evoluții ale situației pe 
plan arab ți Internațional, 
despre lucrările conferin
ței la nivel înalt a țărilor 
Islamice de la Casablanca 
ți rezultatele recentelor vi

zite întreprinse in mai multe 
țări arabe ți africane.

■ NEW YORK. - Comi
tetul special al O.N.U. îm
potriva apartheidului a 
hotărit convocarea, in acest 
an, la New York, ir. cadrul 
celui de-al doilea „Dece
niu al luptei împotriva ra
sismului ți discriminării ra
siale", a unei conferințe 
regionale care va analiza 
situația din sudul Africii.

■ SAN SALVADOR. - 
In cursul ultimilor trei ani, 
efectivele Frontului Fora- 
bundo Marti pentru Eli
berare Națională (F.M.L.N.) 
din Salvador au scos din 
luptă peste 18 000 de com
batanți ai armatei salva- 
doriene - a declarat, po
trivit agenției Prensa La

OSLO 24 (Agerpres). — 
Din partea tovarășului 
NicsLae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socia
liste România, s-au trans
mis regelui Olav al V-lea 
al Norvegiei un călduros 
mesaj de salut, urări de 
sănătate și fericire perso
nală, de pace și prospe
ritate pentru poporul nor
vegian prieten. Totodată, 
s-a transmis un cordial 
salut primului ministru 

I norvegian. Kaare Willoch.
Exprimînd deosebite 

mulțumiri, primul ministru 
a rugat să se transmită

șefului statului român, în 
numele regelui Olav al 
V-lea, al său personal și 
al guvernului, călduroase 
urări de sănătate și feri
cire personală, împreună 
cu urări de progres și 
bunăstare pentru poporul 
român prieten.

Schimbul de mesaje a 
avut loc cu prilejul pri
mirii delegației parlamen
tare române, condusă de 
tovarășul Nicolae Giosan, 
președintele Marii Adunări 
Naționale, de către primul 
ministru al Norvegiei.

In ronthmare. Comitetul Politic Executiv a exami
nat i a pot tul privind activitatea de rezolvare a propu
nerilor. sesizărilor, reclamat ii lor $1 cererilor oamenilor 
muncii m anal 1983 — șl a hotărit ca el să fie pus in 
dezbaterea plenarei Comitetului Central al partidului.

tn cadre! ședinței Comitetalui Politic Executiv, se
cretarul genera! al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, subliniind o serie de realizări in domeniile 
discutate a criticat in același timp, unele ministere și 
organe economice centrale pentru stările negative de 
lucruri existente In activitatea lor. pentru lipsurile și 
neajunsurile manifestate in aplicarea prevederilor legale 
și a sarcinilor stabilite in aceste domenii — și a cerut 
să se acționeze cu cea mai mare ferm’rtate pentru res
pectarea riguroasă a prevederilor legii, pentru introdu
cerea unui înalt spirit de răspundere, de ordine și dis
ciplină in toate sectoarele de activitate, in toate minis
terele și unitățile economice și sociale.

In legătură cu toate aceste probleme care s-au aflat 
pe onfinea de zi a ședinței, Comitetul Politic Executiv 
a cerut guvernului, ministerelor, organelor colective de 
conducere din întreprinderi, organelor și organizațiilor 
de partid, sindicatelor, organizațiilor de tineret și celor
lalte organizații de masă și obștești să dezbată larg, cu 
răspundere și exigență maximă, situația existentă în 
fiecare domeniu de activitate și, în spiritul sarcinilor și 
indicațiilor date de secretarul general al partidului, să 
ia toate măsurile pentru unirea forțelor și mobilizarea 
largă a colectivelor de oameni ai muncii din întreprin
deri, în vederea lichidării, intr-un timp cit mai scurt, 
a lipsurilor manifestate și îmbunătățirii radicale a în
tregii activități, pentru realizarea in cele mai bune con
diții a tuturor sarcinilor și obiectivelor stabilite în pro
gramele speciale și in planul de stat pe anul 1984 și pe 
întregul cincinal, a hotărîriior Congresului al XII-lea și 
Conferinței Naționale ale partidului.

Comitetul Politic Executiv a rezolvat, de asemenea, 
probleme curente ale activității de partid și de stat, 
precum și ale activității internaționale a țării noastre.

Dezbateri in Consiliul de Securitate 

privind situația din Liban
NAȚIUNILE UNITE 24 

I (Agerpres). — Consiliul de 
Securitate al O.N.U. s-a 
întrunit într-o nouă ședin
ță. consacrată analizării 
propunerii Franței de a în
locui actualele contingente 
ale Forței multinaționale 
de la Beirut cu trupe ale 
O:N.U., care să acționeze 

Iîn maniera forțelor 
UNTFIL din sudul Liba- 

Inului.
Luînd cuvlntul în cadrul 

I dezbaterilor, reprezentantul 
Libanului, ambasadorul 
Raehid Fakhoury, a rele
vat că țara sa „aprobă, 
în principiu, trimiterea de 
forțe sau observatori ai 
O.N.U. pentru restabilirea 
securității și stabilității în 
Liban, precum și a con
trolului din partea autori
tăților libaneze asupra în
tregului teritoriu al țării, 
în cadrul frontierelor re
cunoscute pe plan interna-

țional“. El a precizat, 
însă, că, dacă propunerea 
referitoare la amplasarea 
unei asemenea forțe în 
zona Beirutului rămîne 
„o acțiune pozitivă", ea 
rămîne, totuși, „parțială 
și limitată". Delegatul li
banez a adăugat că even
tualele trupe ale O.N.U. 
ar trebui să dețină mij
loacele și capacitatea de 
a-și îndeplini sarcina pe 
întregul teritoriu libanez 
— relatează agențiile 
Reuter și France Presse.

La rîndul ei, delegația 
franceză a depus un text 
revizuit de rezoluție refe
ritor la inițiativa între
prinsă de Franța, în care 
se ține seama de remar
cile exprimate de alte de
legații.

Consiliul de Securitate 
și-a întrerupt dezbaterile 
fără să se stabilească data 
viitoarei ședințe.

tina, Schafik Jorge Handol, 
memb'u al Comandamen
tului Generai al F.M.L.N.

■ ASUNCION. - Un 
nou mandat de arestare 
împotriva criminalului na
zist Josef Mengele a fost 
lansat de justiția para- 
guayană — transmite agen
ția EFE.

Precedenta măsură luată 
în acest sens la Asuncion 
datează din 1981 țl ea 
a răspuns unei cereri de 
extrădare formulate de 
autoritățile vest-germane.

■ PARIS. - In luna 
ianuarie a.c., in Franța au 
dat faliment 1 966 de între
prinderi — a anunțat Insti
tutul național pentru sta
tistică și cercetări econo
mice. Cel mai mare nu

măr de falimente au fost 
înregistrate în industria 
construcțiilor țl în comer
țul cu amănuntul cu pro
duse industriale.

■ BRUXELLES. - Din 
numărul total al țomerilor 
din țările Pieței comune — 
12,8 milioane, respectiv 
11,5 la sută din forța de 
muncă, in ianuarie a.c., — 
un important procent il re
prezintă tinerii, notează a- 
gențiHe Internaționale de 
presă. Astfel, din totalul 
șomerilor, tinerii sub 25 de 
ani reprezintă 33 lă sută.

: ÎNTREPRINDEREA METALURGICĂ
FOCȘANI

ÎNCADREAZĂ DE URGENȚA
• laminatori, categ. 2-7
• maiștri laminatori

» • mașiniști pod rulant, categ. 1-3.
încadrarea și retribuirea se face conform 

j Legii nr. 12/1971 și Legii 57/1974. Relații su- 
« plimentare la sediul unității, biroul P.I.R., sau 
I la telefon 16910, int. 131-132.
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