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Adunarea activului de partid, de stat, 
ai organizațiilor de masă și obștești 

pe probleme de demografie

"ICOTl'SILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

DECRET
pentru convocarea Marii Adunări Naționale

în timeiul articolului 54 din Constituție,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează

ARTICOL UNIC. - Se convoacă Marea Adunare Națională în a 
noua sesiune a celei de-a opta legislaturi în ziua de 23 martie 1984, 
ora 10.

NICOLAE CEAUȘESCU,
Președintele

Republicii Socialiste România

• - •
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Se acționează în ritm bun, cu atenție
Potrivit Hotăririi Comite

tului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. din 24 fe
bruarie a.c., ieri, la Deva 
și-a desfășurat lucrările a- 
dunarea activului de partid, 
de stat, al organizațiilor 
de masă și obștești din ju
deț pe probleme de demo
grafie.

La lucrările adunării ac
tivului au participat mem
bri ai Biroului Comitetu
lui județean de partid și ai 
Comitetului executiv al 
Consiliului popular jude
țean, activiști de partid și 
de stat, conducători ai or
ganizațiilor de m3să și ob
ștești, membri ai comisiilor 
județeană și locale de de
mografie, reprezentanți ai 
organelor de justiție, pro
curatură și miliție, condu
cători ai unor instituții de 
sănătate și de asistență so
cială, factori cu răspunderi 
și atribuții iu munca 
educație, ziariști, alte 
dre.

Adunarea activului 

de 
ea-

de
Tt partid și de stat, al orga

nizațiilor de masă și ob
ștești a dezbătut intr-un 
înalt spirit de exigență și 
răspundere problemele ri
dicate în cuvîntarea secre
tarului general al partidu
lui la Plenara lărgită a 
Consiliului Sanitar Supe
rior, in Hotărârea Comite
tului Politic Executiv al 
C.C. al P.CJi. cu privire 
la creșterea răspunderii or
ganelor și organizațiilor de 
partid, organelor de stat și 
cadrelor medico-sanitare in 
înfăptuirea politicii demo
grafice și asigurarea unui 
spor corespunzător al popu
lației.

In lumina acestor docu
mente de partid, adunarea

ÎN ZIARUL DE AZI :

(Continuare în pag. a 3-a)

RITMURI HL’NEDORENE
Munca sindicală în sprijinul îndeplinirii sarcinilor 
de plan

*

un

dumitru gheonea
LUCIA UCIUE.M, Deva. Aspect din sala morilor de la notație.

(Continuare in pag. o 3-a)
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activului a dezbătut Rapor
tul Comisiei județene de 
demografie și al Direcției 
sanitare județene asupra 
cauzelor care au determi
nat scăderea sporului na
tural al populației în jude
țul nostru.

La dezbateri au partici- 
pat tovarășii: Ileana Băr- 
țan, Catinca Busuioc, Mir
cea Giurgiu, Maria Medrea, 
Felicia Ne.șa, Gheorghe 
Mihai, Emilia Ciob, Corne
lia Vizitiu, loan Rob, Doru 
Toma, Elena Brindușa, Ser
giu Drăgan. Ileana Mitroi, 
Magci aieoa Tocit, Doina Ne- 
iega, Aneta Almășan.

A fost subliniat și cu a- 
cest prilej înaltul umanism 
al politicii partidului nos
tru, grija deosebită pe ca
re secretarul general al 
partidului, tovarășul 
Ni colac Ceaușescu, o poar
tă pentru dezvoltarea și 
viitorul națiunii noastre so
cialiste.

în raportul prezentat, ca 
și in cuvîntul participanți- 
ior la dezbateri s-a subli
niat pe larg că prin grija 
deosebită a partidului și 
statului, personal a secre
tarului general al 
dului, tovarășul 1 
Ceaușescu, județul 
doara a beneficiat 
lungul anilor și va 
nua să beneficieze și 
tor de avantajele unui com
plex de măsuri menite să 
asigure oamenilor muncii, 
tuturor cetățenilor județu
lui, condiții bune de viață 
și civilizație, de ocrotire a 
sănătății și dezvoltare ar
monioasă din toate punc
tele de vedere. Toate aces
te condiții, s-a subliniat în 
adunare, au constituit ca
drul econom ico-social pro-

parti-
Nicolae 

Hune- 
de-a 

conti- 
în vii-

a-
cores-

pice pentru a se putea 
sigura o natalitate 
pur.zătoare, un spor natu
ral normal ai populației 
județului, aceasta fiind o 
cerință de bază in poli
tica demografică a partidu
lui, atât pentru asigurarea

■ potențialului necesar în
făptuirii marilor obiective 
ale socialismului și comu
nismului, cit și pentru a- 
sig urarea vigorii națiunii 
noastre, a schimbului nor
mal de generații.

Pentru ilustrarea convin
gă toare a adevărului că în 
județul nostru baza mate
rială a ocrotirii și întăririi 
familiei, a apărării sănătă
ții in genera, ți a mamei și 
copilului in special, citeva 
cifre sint concludente.

Pentru populația județu
lui s-au construit in ulti
mii 17 ani peste 70 000 a- 
partamente din fondurile 
statului, dotarea cu institu
ții spitalicești fiind în mă
sură să asigure aproape 11 
paturi la 1000 de locuitori, 
iar unui medic revenin- 
du-i pentru îngrijire 546 
de locuitori.

în raport cu această 
bază materială s-a subli
niat în adunarea activului, 
evoluția populației și a 
principalilor indicatori de
mografici în județul nostru 
a fost necorespunzătoare. 
Natalitatea a înregistrat 
scăderi începînd din anul 
1975, mai accentuate în ul
timii doi ani. Cauzele unor 
asemenea stări de lucruri 
au fost cu claritate arătate 
în materialele prezentate, 
ca și în cuvîntul partici- 
panților la dezbateri.

O slabă supraveghere a

La Uzina de utilaj mi
nier și reparații Crișcior, 
întregul colectiv de mun
că este puternic anga
jat pentru îndeplinirea 
prevederilor de plan din 
acest penultim an al cin
cinalului. Accentul prin
cipal se pune — așa cum 
recomanda secretarul ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceausescu, 

la Consfătuirea de lucru de 
la C. C. al P.C.R. din 7—8 
februarie a.c. — pe reali
zarea producției fizice, rit
mic, la toate sortimentele, 
și în condiții de înaltă ca
litate și eficiență. Urmare 
a preocupărilor și efortu
rilor depuse, in perioada 
care a trecut de Ia începu
tul anului. planul_ a fost 
depășit cu 18 la sută la 
mașini și utilaje miniere, 
cu 8 la sută la piese do 
schimb, cu 15 ta sută Ia 
piese forjate și matrițate. 
cu peste 860 vagorvtâ de 
mină echivalent 0,6 mc.

maximă la calitatea lucrărilor
Pînă acum vremea rece 

n-a permis începerea msă- 
mînțărilor, dar lucrările de 
pregătire se desfășoară în 
ritm susținut în toate uni
tățile CU.AS.C. Brad. Se 
ară și se pregătește patul 
germinativ pe terenurile ce 
urmează a fi însămințate 
cu culturi din urgența în
tâi. se fertilizează cu îngră
șăminte organice suprafe
țele pe care vor fi plantați 
cartofii, semănate sfecla și 
porumbul și se pregătesc 
răsadurile de legume în 
fermele de profil.

Ajunși, In jurul orelor 13 
pe tar aua -La păr", apar- 
ținîr.d A.E.L Birtin, am 
găsit o formație complexă 
de trei MIG-uri și un 
IFRON care împrăștiau gu
noiul pe 12 ha ce urmea
ză a fi însămințate cu sfe
clă furajeră. Erau mecani
zatorii Voicu Borza, Gheor- 
ghe Bolcea, Toader Simon 
și Tudoran Petru. In urma 
lor, două tractoare, la vo
lanul cărora se aflau 
mecanizatorii Constantin 
Cioalcă și Trandafir Rus, 
arau terenul. Pe o tarla a- 
lăturată, cu o suprafață de 
42 ha, ce va fi cultivată 
cu porumb, șase tractoare 
cu remorci aduceau gu
noiul de la ferma asocia
ției. Inginera Cornelia Fe-

— La baza acestor rea
lizări — ne spunea ing. 
Vasile Lungu, șeful servi
ciului producție și locțiitor 
al directorului uzinei — 
stă aplicarea consecventă 
și responsabilă a măsurilor 
adoptate în adunările ge
nerale ale oamenilor mun
cii, programarea și urmări
rea zilnică a producției, 
preocuparea cadrelor teh- 

nice, a celorlalți factori 
coordonatori ai proceselor 
de producție pentru solu
ționarea operativă a pro
blemelor care apar pe flu
xurile tehnologice, în com
partimentele de aprovizio
nare și transport intern. 
Ne-am preocupat, și nu 
slăbim nici un moment 
acest lucru, de organizarea 
temeinică a muncii pe sec
ții și ateliere, pe formații 
și schimburi, de folosirea 
deplină a capacităților de 
producție, o atenție deo
sebită fiind acordată uti
lajelor de la debitări și 

chete, șefa fermei de pro
ducere a furajelor, care s-a 
aflat în permanență lingă 
mecanizatori, supraveghind 
calitatea lucrărilor, ne spu
nea că vor începe insămîn- 
țările imediat ce starea te
renului și timpul vor fi 
propice.

Pe tarlaua „Dumbrava", 
aparținînd C.A.P. Lunca

C.U.A.S.C. BRAD

Moților, cooperatorii Victor 
Banciu, Iosif Loliș și Sabin 
Oprișa aduceau cu atela
jele gunoiul de grajd țl-1 
împrăștiau pe terenul pe 
care vor fi plantați cartofi. 
Cornelia Stăncescu, ingine
ra șefă a C A P. Lunca Mo
ților, sublinia că o dată cu 
fertilizarea acestui teren, 
lucrările în acest domeniu 
vor fi practic încheiate pe 
întreaga suprafață ce ur
mează a fi cultivată cu car
tofi.

In sera legumicolă a 
CA.P. Brad au fost plan
tate tomatele, care arată 
bine Ia această oră, și s-a 
obținut prima producție de 
salată verde ce a și fost 
pusă în vînzare. Cînd am 
ajuns noi, o parte din coo
peratoarele de aici pregă- 

forja, unde se realizează 
piesele de schimb și re
perele pentru toate cele
lalte sectoare ale uzinei.

în activitatea lor pro
ductivă cotidiană, oamenii 
muncii de la U.U.M.R. 
Crișcior, se străduiesc să-și 
realizeze integral sarcinile 
de plan fizice, sortimenta
le, dar și să le confere 
o calitate superioară, în 
spiritul recentei Hotărîri a 
Comitetului Politic Exe
cutiv al C. C. al P.C.R. 
privind ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ al pro
duselor. Referindu-se la 
acest aspect al activității 
lor, Petru Tod, șeful ate
lierului forjă, releva preo
cuparea muncitorilor din a- 
cest important sector al uzi
nei în direcția executării u- 
nor piese matrițate și forja
te cu caracteristici fizico- 
mecanice superioare. A- 
ceasta ne obligă, adăuga 
forjorul Miron Pavel, să 
respectăm riguros tehno
logiile de execuție, atit le 
cald, cit și la rece, să ne 

teau răsadurile de varză 
timpurie, ardei, gulioare, 
vinete și conopidă timpu
rie, iar celelalte femei din 
echipa condusă de Maria 
Nistora (o cooperatoare pe 
cit de pricepută fn legumi
cultura, pe atât de harnică 
și conștiincioasă) au înce
put plantatul cartofilor pe 
terenul de lingă sere. „A- 
vem pregătite toate cele 10 
ha de teren pe care vor fi 
plantați cartofi în cultură 
intensivă — ne spunea In
ginerul Petru Bolea, șeful 
fermei legumicole. De ase
menea, cartofii au fost sor
tați și sint preîncolțiți. Am 
început plantarea lor doar 
astăzi, deoarece timpul a 
fost, totuși, rece. Dar pînă 
diseară vom cultiva întrea
ga suprafață de aici, țldieă 
un hectar, și în zilele ur
mătoare vom continua pe 
celelalte loturi* 1*.

(Continuare in pag. a 3-a)

Alo, redacția ?
Da. i
Mă numesc Diana ] 

Bauman și sint elevă in ț 
clasa a lll-a B de la 
Liceul pedagogic Deva. 
Aș vrea să vă spun că 
și „șoimii patriei" pot da 
in fiecare zi exemple de 
fapte demne pentru titlul 
ce-l poartă.

— Și vrei să ne dai 
asemenea exemplu ?

— Da. Este vorba 
Dara Stana, din clasa 
de la liceul nostru :

seama că-i o sumă im
portantă. Și a predat-o

l așa, la îndemnul cugetu- 
■ lui lui, tovarășei lui.

— Da. Tovarășei invă- 
i țătoare Aglaia Palamariu. 
’ Dumneaei i-a spus că a 

făcut o faptă demnă de 
un șoim al patriei. Banii 
au ajuns la persoana care 
i-a pierdut. Noi, pionierii, 
ne mîndrim cu fapta lui 
Doru și-am. vrea s-o cu
noască și alți șoimi ai 
patriei. Se poate ?

Se poate, Diana. Și 
sperăm ca și Doru Stana 
să devină, ca și tine, un 

de frunte și un pio- 
de frunte.

— Am căutat să pregă
tim cit mai bine actuala 
campanie — arăta Nico- 
lae Pantea, președintele 
C.U.A.S.C. Brad. La aceas
tă dată, pe terenurile unde 
vor fi culturi din prima 
urgență pregătirile sint în 
mare efectuate. Au fost a-

MIRCEA LEPÂDATU

de
IB
a 

găsit o sumă importantă 
de bani - 295 lei. Nici 
n-a știut să-i numere, el i 
încă n-a ajuns să învețe ! 
această cifră. Dar și-a dat >(
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1 Se aud din cind în cînd 
| șz cu diverse prilejuri gla- 
( suri indignate de părinți și 
) educatori care condamnă 
j cu vehemență limbajul tine- 
1 rilor. Cu riscul de a-mi 
J contraria cititorii, voi spune 
1 insă că această vehemență 
| nu e întotdeauna justifi- 
i cată. Tinerețea e o virstă
> a nonconlormismului, care-și 
) tace un titlu de glorie din 
i a-și manifesta spiritul cri- 
? tic șl independența de gîn- 
) dire față de generațiile 
( vîrstnrce. Delimitarea prin-

tr-un limbaj hibrid, alcătuit 
■ din prescurtări bizare ți
> elemente de argo face și ea 
j parte din acest sistem be- 
1 nign al frondei juvenile 
I care e abandonat treptat, 
) o dată cu maturizarea. E 
i adevărat că un astfel de 
1 limbaj n-are o aparență 
J tocmai estetică, dar unul 
ț din scopurile sale este ți 
l acela de a șoca simțul es- 
• tetic al adulților. Să nu 
j fim iprocr/ți ți să nu ne

(prefacem a uita că nici noi, 
la vremea noastră, nu vor
beam mar elegant. Și nai 

( îl aveam pe mișto. Nu îi 
1 aveam pe gagiu și gagică, 
> dar ziceam tip ți țipă. Ș< 
) așa mai departe. Cum se 
i vede, argoul juvenil evo- 
, luează șl el. Strănepoții 
J noștri vor vorbi tot ex

centric, dar cu un bagaj 
lexical cu totul diferit de 
cel pe care-l foloseau pă
rinții lor la aceeași virstă. 
Nu văd nici un motiv de 
alarmă cind un băiat le 
atrage ctentio altora ca el : 
„Uite ce gagică mișto f. 
E aici o exclamație de sin
ceră admirație, care afișea
ză dor'nța de o poza în 
„dur". dar care disimulea-

^PRIVELIȘTI
ză în același timp ți timi
ditatea și spaima obscură, 
inconștientă, in fața eter
nului miracol feminin. Cînd 
fronda juvenilă se perver
tește însă in mitocănie, 
cind același o invită „ga
gico, nu halești un dans' 
— ei bine, din acest punct 
aspectul prob'emei se 
schimbă brusc: ne aflăm 
în fața absențe- unei ele
mentare educații civice De 
aici pină la actul antiso
cial nu e decit un toarte 
mic ți uneori insesizabil 
pas. De aici poate începe 
alarma.

Hotarul dintre larmă ți 
alarmă e marcat în acest 
caz de educația civică. Am 
face foarte bine dacă cm

medita serios asupra locu
lui pe care (nu) îl ocupă 
educația civică printre cele
lalte discipline educative. 
Coci copiii noștri învață de 
toate, de la O. P. ț' conca- 
soarele cu fălci pină la 
.reguli de calcul intr-un 
mei' ți mecanismele eredi
tății, dor nu știu să cedeze 
locul unui virstmc în auto
buz, să invite o lată la 
dans sau să se descopere 
atunci cind e cazul s-o 
focă. Științele sociale n-au 
ca obiect educația civ.-că 
decit cel mult tangențial. 
Dingenția e o disciplină 
miscelanee, de toate pen
tru tați : o ioce întimplâtor 
ți fără sistemă. Familiile f 
Ar fi un răspuns, dar din 
păcate nu toate iomUile 
au competența de a pre ua 
o asemenea de>' ccto sarci
nă. Educația civică o Poa
relor generații rămine ostiei 
în primul rind o msune 
a școlii. Cind vom inteege 
implicațiile p-ofunde ș» de 
durată ae ocestui adevăr, 
ne vom redooind proba
bil și simtm umamiu.. 
Fiindcă Serb^sznee de 
limbaj nu sir* oionoonte 
prin ele insele. dor pot 
deveni mothr de alarmă 
cind încep să reflecte o 
mentalitote stromă șpri
țului civic. Și uneori, s-c 
recunoaștem cinstit, o re
flectă.

RADU CIOBANU
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Festivalul muzicii de camera
din Deva - la

Inițiat in urmă cu trei 
ani de aolectivul cadrelor 
didactice de la Școala ge
nerală nr. 8 cu clase de 
muzică și arte plastice 
Deva — festivalul muzicii 
de cameră s-a impus exi
gențelor publicului iubitor 
al genului. Alături de a- 
parițiile unor formații de 
tradiție (Filarmonica de 
stat Timișoara, Opera româ
nă Timișoara), festivalul 
muzicii de cameră din 
Deva este una dintre pre
zențele notabile în sfera 
muzicii culte a județului. 
Cea de-a IlI-a ediție (18 
martie — 4 aprilie 1984) 
cuprinde opt apariții sce
nice, pe care le așteptăm 
cu interes.

festivalul va începe du
minică, 18 martie, orele 11, 
în sala mare a Casei de 
cultură Deva. Răspunzînd 
cu amabilitate invitației 
primite, compozitorul Liviu 
Comes, profesor la Conser
vatorul „Ciprian Porum- 
bescu" din București, va 
rosti cuvîntul de deschi
dere al noii suite de mani
festări muzicale. Concertul 
inaugural, încredințat Or
chestrei de cameră a sin
dicatului învățămint din 
Cluj-Napoca, dirijată de 
prof. Mihai Gutmann, are 
in program creații de G. 
Enescu, L. Comes, E Grieg, 
și W. A. Mozart

a treia ediție
Următoarele două zile de 

spectacole sint rezervate 
invitaților din Cluj-Napoca 
(luni, 19 martie, rectal 
J. Brahms) și Hunedoara 
(miercuri, 21 martie: A. 
Corelli și F. Schubert — 
duet vioară-pian și J.S. 
Bach concert pentru vioară 
și orchestră).

Cei ce susțin în principal 
acest festival, profesorii-in- 
terpreți de la Școala gene
rală nr. 8 cu clase de 
muzică și arte plastice din 
Deva, ne propun o seară 
de muzică preclasică (vi
neri, 23 martie), o seară 
C. Debussy (miercuri, 28 
martie), un recital de pian 
(vineri, -*0 martie), muzică 
vocală (piese corale și arii 
din opere, acestea din ur
mă datorate unei prezențe 
clujene — luni, 2 aprilie), 
iar In încheiere. Orchestra 
de cameră a Sindicatului 
învățămint din Deva ne va 
oferi un concert cu lucrări 
din creațiile lui S. Bach, 
A. Vivaldi, B. Britten, Paul 
Constantinescu și Sabin 
Pautza.

Avînd convingerea unei 
reușite pe măsura efortu
rilor depuse, așteptăm pri
mele acorduri ale acestui 
nou festival al muzicii 
culte.

ANA FODOR

Poșta redacției
Marcela Țugneanu — Deva. 

Vă respectăm dorința expri
mată printr-o rimă involun
tară în scrisoare : „dacă poe
zia mea ar răspunde cerin
țelor omului poet, aș dori 
să nu mă face-ți (!) cu ou 
și oțet“.

Călin Hera — Hunedoara. 
Ar trebui să struniți avîntul

dv. liric, e drept neobișnuit, 
într-o mai mare rigoare. Și 
citiți multă poezie modernă.

Armand Tănăsescu — Hune
doara. O acuratețe lirică ce 
ne îndeamnă să așteptăm. 
Parcă s-ar impune mai mult 
curaj liric.

TIBERIU DAIONI

„Semne poetice"
După o importantă 

coutnouție la evidenție
rea dimensiunilor se
mioticii lingvistice. Paul 
Mic.au es^e prezent in 
librării cu o carte în 
care teoreticianul intil- 
nește la moaui fericit un 
anaJst fin și pătrunză
tor a. tex tu. m poetic.

„Semne poetice- este 
o carte sistematic orga
nizată , autorul pornește 
dinspre zonele îndepăr
tate, urmind nivele suc
cesive pentru a ajunge 
la universul poetic ce 
se constituie în și prin 
pretextul de a urmări 
cu multă finețe felul în 
care o serie de valori 
exiraliterare devin veri
tabile semne poetice.

Cadrul teoretic al căr
ții (reamintește contex
tual structuralist, an
tropologia, economia po
litică sau filozofia, dar 
și metode moderne de 
interpretare ori concep
te de ultimă oră ale 
criticii.

Printre capitolele in- 
citante se înscrie și cel 
dedicat, în exclusivitate, 
semnului poetic, semn 
pe care autorul îl de
cupează cu finețe în ca
drul unui „nivel semio
tic", motivîndu-1 prin ra
portarea la text.

Paul Miclău îi acordă 
lecturii toată încrederea 
sa: prin lectură citito
rul nu doar descifrează 
textul literar, ci îl și re- 
propune, în felul acesta 
avînd libertatea de a-i 
sublinia o anumită coe
rență internă.

Beneficiind de o bo
gată bibliografie, docu
mentat și atractiv, volu
mul lui Paul Miclău 
este nu doar un util 
instrument al profeso
rului, ci și o importan
tă contribuție la inter
pretarea textului poetic.

Prof. OLIVIA MOȚ

Pămînt învins de aripi și de flori, 
pămint șoptit cu inima ia gură, 
rostindu-te cuvîntul mi-e ușor, 
mă vindecă de îndoieli și ură. 
Prin tine toate capătă un rost, 
pămint rănit de pluguri in amiază — 
cele ce sînt, din cele care-au fost, 
numai în legea ta se-ntemeiază.„ 
De-i primăvară-n rădăcini ce ard, 
de-i blîndă vara-n mere pîrguite, 
de plinge toamna-n frunzele ce cad 
și vin apoi ninsorile ursite,

e pentru că exiști, pămînt durut, 
și pentru că veghezi cu lanurile tale, 
dealuri și văi și munte și cimpii 
și acești miei ce-i întîlnesc în cale... 
De-aceea-n graiul tău eu n-o să mint, 
pămînt și casă, leagăn, căpătîi 
și te-aș îmbrățișa cu lanuri mari de 

grîu, 
străbun pămînt, iubirea mea dinții!

IOAN EVU

Trei decenii în slujba artei

0 conștiință sensibil ancorată
în realitățile timpului

— Eu vin cu... Radulian. 
Așa a debutat dialogul 

cu îndrăgitul și popularul 
octor Lucian Radulian cind 
i-om propus locul și ora 
intilnirii pentru acest inter
viu. Iar cind ne-am intilnrt 
la ieatrui de stat de estra
dă Deva, instituție de artă 
pe care o slujește de a- 
proope trei decenii. Lucian 
venise, intr-aaevor cu— Ra
dulian. ale cărui replici și 
momente de umor ne-au în
seninat de atitea și atitea 
ori chipurile și inimile.

- E oaevărat, sumate Lu
can Radulian, că peste o 
săptămină, la 28 martie^

— Exact. La 28 martie, a- 
cum 60 de ani, mămica 
mea a adus pe lume un 
Mare Artist

— Și nio nu erați— acasă 
cind ați venit pe lume.

— O știți ți pe asta. In
tr-adevăr, eram la o nuntă. 
Cu mama— bineînțeles. Că 
tatăl meu era de profesie 
cizmar, dar de meserie.- 
nuntaș. Nu lipsea de la ni- 
ci-o nuntă.

Rîdem. începutul e pro
mițător. Speram ca replicile 
să continue in aceeași notă 
de veselie, dar rememora
rea unui drum pe care s-a 
format o conștiință sensibil 
ancorată in realitățile tim
pului, o conștiință care la 
rindu-i a format conștiințe, 
a înrourat mereu privirea 
interlocutorului.

— Mă atrăseseră spre via
ța de artist momentele cu 
.Vasilache și Mărioara", de 
la bilciuri. Toată lumea se 
amuza, numai pe mine mă 
durea risul oamenilor. Eu 
vedeam in .Vasilache" un 
erou I Tata nici n-a vrut 
s-audă de... meseria de ar
tist. „Cum să mergi să 
rabzi foame cu artiștii ! Că 
uite, eu cu două mîini și 
cu șase calapoade v-am 
crescut pe voi". Eram - și 
mai sîntem și azi — șase frați. 
Avea și tata hazul săracu
lui. De cite ori nu ne spu
nea: „Vedeți copii, ce bine 
că am răbdat ieri, că 
ne-am invâțat să răbdăm și 
azi, și poate n-avem ce 
minca nici mîine". Erau anii 
grei din preajma războiu
lui.
- Și in acei ani, ați por

nit în lume.
— Da. Aveam 15 ani. Am 

plecat să mă fac artist și 
am ajuns... băiat de pră
vălie. Visul s-a împlinit tîr- 
ziu, după război, după ar
mată, aici, la Deva. Era în 
1948. N-am să uit ziua a- 
ceea. Se sărbătorea „Scîn- 
teia". 17 ani de la apari
ția, in ilegalitate, a primu
lui său număr. împreună cu 
dirijorul Aurel Doroga am 
organizat un spectacol. Mai 
știu și azi versurile scrise 
de mine, atunci, și recitate 
de un copilaș de 7 ani. 
Oare unde, o fi azi acel 
copil ? Ce succes am avut ! 
Au urmat apoi piesele „Co
piii Soarelui", „O noapte 
furtunoasă", „Căsătoria", 
„Anii negri"... Apoi, în 1951, 
cînd s-au aniversat trei de

cenii de la crearea Parti
dului Comunist Român, am 
avut prima mea victorie mo
rală I Spectacolul pregătit 
și prezentat pentru acest e- 
veniment mi-a dat încrede
re in mine, încredere in 
drumul pe care mi l-am 
ales.
- Erați, așadar, de acum 

artist orna tor.
— Șl ce activitate fru

moasă desfășuram I Se în
ființase aici clubul munci
toresc ,23 August", o săliță 
mică și cochetă, cu 196 de 
locuri, cu stagiune perma

nentă: joi, sîmbătă, dumi
nică. Oameni inimoși care 
au inființat clubul și-i sus
țineau activitatea — Geor
ge Bratoveanu, Mihai Nagy, 
Vladimir Hincu și noi, ar
tiștii — Margareta llyeș, su
rorile Tarța, Ionel Bordan, 
Ghiță Vass...

— A fost nucleul actua
lului teatru de estradă ?

— Da. Din acest ciub și 
fantara conausa de Vviliam 
Fleiscner s-a născut tea
trul. tu, amator fiind, n-am 
vrut sâ părăsesc clubul și 
eram... colaoorator al unui 
teatru profesionist. Apoi, din 
19o6, am fost incaarat ca 
proresionist. Și n-am mai 
părăsit teatrul timp de 28 
de ani.

— Dor știm că vi s-au 
oferit roluri... ademenitoare 
in Capitoiă.

— Adevărat Dar mi-a că
zut in mină un articol inti
tulat .Teatrul cu T mare nu 
se face numai in Capita
lă". Și m-a convins pentru 
viață ! Dar să nu vă spun 
cit de greu și cit de fru
mos a fost I Noi căram de
corurile, reflectoarele, ba
gajele, drumul pentru un 
spectacol la Petroșani ii fă
ceam in șase ore. Acum, 
știți, in două ore sîntem a- 
colo. Poate tocmai acest 
greu m-a legat atit de mult 
de teatrul devean. Desigur, 
la București era mai avan
tajos din mai mu,te puncte 
de vedere - și ca popu
laritate (la Tv, la teatre), 
și pecuniar. Dar mi-am zis: 
ia să îmi construiesc eu 
aici, singur, cu puterile me
le, personalitatea. Conștiin
ța mea, ancorată în reali
tățile sociale ale timpului, 
îmi spune că am reușit. 
Imi dă mulțumirea rostului

pe care l-am avut și-l am 
în artă. Dragostea ae me
serie, Oe scena nu are egal. 
Aceasta aragoste nu poate 
fi inșeiata. vununia cu ea 
e trainica, bineînțeles, aaca 
vrei sa fii artist, nu funcțio
nar de teatru. Scena pre
tinde tot: libertate, senti
ment. E egoistă și pe fami
lie. Tu sa-i dai totul, iar 
ea - scena - îți da puțin, 
dar acest puțin e sublim. I 
Dacă il ințeiegi cu sufle
tul, acest puțin e foarte 
mult.
- înseamnă că familia 

v-a ajutat foarte mult ca 
să nu înșelați cu nimic dra
gostea pentru scenă, care 
v-a pretins atit. O spunem 
pentru că vă știm soț, tată 
a trei fii, bunic cu arici 
nepoți.

— Intr-adevăr. Și-i mulțu
mesc din toată ființa mea, 
N-a fost ușor... La teatru 
erau fete multe și frumoa
se. Eu — băiat bine...

Și iarăși se instalează, 
pentru o clipă, umorul, ca- 
re-i vine atit de bine :

— Apropo de rol-mănușă. 
Nu există. Eu cred că ac
torul trebuie să-și facă din 
rol mănușă. Orice rol poate 
să-ți devină mănușă dacă-l 
muncești. Pentru că se spu
ne: joci teatru. E greșit. 
Joci popice, joci table. 
Muncești teatru — așa e co
rect. Pentru că este foarte, 
foarte multă muncă. O mun
că ce nu se vede. Eu am 
auzit de multe ori, e ade
vărat nu fără mîndrie că 
„ăla micu" de la Deva a 
fost mai bun decit cutare 
actor de la un teatru bucu- 
reștean. Mi-a căzut bine, 
dar nimeni nu știe cită 
muncă s-a ascuns dincolo 
de reușita scenică a lui 
„ăla micu de la Deva".

— Nu știm să ti avut e- 
șecuri.

— Da. Pot să mă laud 
că n-am avut căderi la pu
blic. Dar că eu în sinea 
mea n-am fost mulțumit, u- 
neori, e adevărat Și m-a 
durut enorm.

- Ce au însemnat cele 
trei decenii în teatru ?
- Viața mea. Și a fost 

atit de bogată în împliniri 
artistice incit am cu ce mă 
hrăni încă 150 de ani I 
Pensionarea e grea doar 
pentru cei care n-au făcut 
mult în viață. Pentru mine 
- care am interpretat șase 
personaje într-o seară (ve
deți, aceasta este diferen
ța intre un actor de proză 
ți unul de revistă) - viața 
a fost plină. Și cind prin a- 
ceste personaje am și con
tribuit cu ceva la formarea, 
la modelarea unor conștiin
țe, cum n-aș fi mulțumit I

- Regretați ceva, acum, 
la capătul unui drum profe
sional atit de frumos ?

— Da. Că nu am 25 de 
ani s-o iau de la capăt. Să 
mă las de meseria asta și 
să mă apuc serios de tea
tru. Să fac lumea să rida 
cit mai... serios.

LUCIA LICIU
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Adunarea activului de partid
(Urmare din pag. 1)

familiilor nou constituite, 
soldată cu nedepistarea 
precoce a stării de sarci
nă, neurmărirea corespun
zătoare, pe parcurs a fe
meilor gravide au făcut oa 
și in Județul nostru să se 
înregistreze un mare nu
măr de întreruperi de sar
cină nejustificate din punct 
de vedere medical. Aceas
tă stare de lucruri, s-a a- 
rătat în adunare, a făcut 
să crească numărul avor
turilor delictuale, creștere 
la care factorii responsabili 
nu au intervenit cu toa
tă hotărârea pentru a le 
curma.

Corpul medico-șanitar al 
județului care, ca organ de 
specialitate al statului în 
domeniul sănătății publice 
poartă întreaga răspundere 
pentru aplicarea și respec
tarea strictă a legilor țării 
cu privire la creșterea nor
mală și corespunzătoare a 
populației, nu a urmărit 
cu consecvența necesară în
făptuirea măsurilor din 
programul județean de dez
voltare demografică și nici 
propriile măsuri.

Cei ce au luat cuvîntul 
în cadrul adunării activu
lui au condamnat vehement 
acele cadre medicale care, 
în loc să vegheze la apăra
rea vieții, îricălcînd legile 
noastre juridice și morale 
au practicat, înlesnit sau 
favorizat întreruperea .ile
gală sau nemotivată medi
cal a cursului normal al 
sarcinii.

Faptul că în județul nos- 
> tru nu s-a obținut-un-spor 
I natural corespunzător al 

populației, s-a scos în evi
dență în adunarea de activ, 
are explicații și în caren
țe de ordin educativ. Nu 
s-a făcut suficient pentru 

, a determina la tineri do
rința de a întemeia o fa- 
.milie, de a avea copii.
^Pentru contracararea fe
nomenelor demografice ne
gative scoase în evidență 
cu prilejul analizei efectua
te în adunarea activului de 
partid, de stat și al orga
nizațiilor de masă și ob-

Se acționează 

în ritm bun, cu 

atenție maximă 

) la calitatea 

lucrărilor
(Urmare din pag. 1)

rate toate suprafețele ce 
vor fi cultivate cu cartofi 
și sfeclă furajeră. în aceste 
®ie se administrează îngră- 
șămintele organice și se 
disculește terenul pe ulti
mele hectare. Trei sferturi 
din suprafața ce va fi se
mănată cu porumb este o- 
gorîtă. Mai au de arat coo
peratorii din Vața de Jos, 
Mesteacăn și Rișca, precum 
și A.E.1. Birtin. Dar și aici 
lucrările se desfășoară în 
ritm bun. Acordăm o aten
ție deosebită calității lu
crărilor agricole, așa cum 
ne-a indicat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului în 
cuvin tarea rostită la Consfă
tuirea de lucru de la C.C. al 
P.C.R. din 7—9 decembrie 
1983. în acest sens, au fost 
instruiți toți specialiștii, 
brigadierii, șefii de ferme 
și unități cu sarcinile ce 
ne revin în actuala cam
panie de primăvară, cu 
tehnologia culturilor ce vor 
fi semănate, normele de 
densitate și adîncime, ce- 
rîndu-li-se fiecăruia să a- 
corde atenție maximă ca

lității tuturor lucrărilor, a- 
cest lucru fiind decisiv în 
obținerea unor recolte re
cord în anul în curs. 

ștești au fost adoptate o 
serie de măsuri. Ele vor 
trebui să conducă în final 
la corectarea grabnică a 
actualei situații, astfel în- 
cît să se ajungă și în ju
dețul nostru la un coefi
cient de natalitate de 19—21 
născuți vii la 1000 de lo
cuitori.

Măsurile se referă la îm
bunătățirea în continuare a 
asistenței medicale a fe
meii gravide, a mamei și 
copilului, perfecționarea 
sistemului de control al 
stării de sarcină, în special 
asupra familiilor tinere, 
curmarea pe orice cale a 
practicilor de întrerupere 
ilegală a cursului sarcinii. 
Ele impun totodată, o mai 
bună folosire a actualei ba
ze materiale a asistenței 
medicale a noului născut, 
a mamei și copilului.

Importante sarcini din 
programul de măsuri adop
tat revin factorilor educa
ționali atît pe linia sanita
ră — cadre medicale, or
ganizații de Cruce roșie — 
cît și în ceea ce privește 
educația patriotică și mo- 
ral-cetățenească. Acestea 
implică cu răspunderi spo
rite școala, organizațiile de 
tineret, de femei, familia.

în încheierea lucrărilor 
adunării activului a luat 
cuvîntul tovarășul Radu 
Bălan, prim-secretar al Co
rni tetul ui județean de 
partid, președintele Comi
tetului executiv al Consi
liului popular județean.

CONSFĂTUIRE PE ȚARĂ

Reprezentanți a 22 de 
întreprinderi — din Cra
iova, Bacău, Brașov, Cluj 
și din alte localități — 
furnizoare de fier vechi 
pentru oțelării, s-au în
trunit într-o consfătuire 
de lucru la Hunedoara. 
Tema : asigurarea aprovi
zionării ritmice cu fier 
vechi de calitate a oțelă-

■ Fugea de muncă. 
(Fiind repartizat să execute 

o condamnare prin muncă 
(' la o unitate economică din

Lupeni, Dumitru Fieraru nu 
• s-a prezentat la locul sta-
I bilit. Aflîndu-se în peni-
» tenciar, acum nu va mai 

fugi de la muncă.
■ „Prestidigitatorul". A- 

bandonînd frumoasa mese- 
•> rie de lăcătuș la C.S.V.

Călan, Eugen Balasz și-a 
descoperit, aflîndu-se în 

I trecere prin Deva, vocația
de „prestidigitator". Pentru 

i furtul unei genți cu acte și
I bani de la un cetățean, 
' E. B. a fost arestat.
| ■ N-au scăpat. Prin
' luna octombrie a anului 
I trecut, Mihai și Gheorghe 
» Vîrlan, împreună cu Gheor- 
| ghe lonescu din Aninodsa, 
' s-au introdus prin spargere 
Iîn magazinul „Romarta" din 

Vulcan, de unde au furat

La intervenția 2IAHULUI.
-----------------------------------•---------------------------------------- .-------

în articolul „Programul 
de activități al... inactivi
tății", apărut în ziarul nos
tru numărul 8 174, din data 
de 22 februarie a.c„ sem
nalam unele lipsuri în 
viața cultural-artistică a 
comunei Pui. Am primit ia 
redacție o scrisoare semna
tă „Consiliul comunal de 
educație politică și cultură 
socialistă Pui", din care 
aflăm :

„S-a organizat în data 
de 22 februarie 1984 ședin
ța lărgită a consiliului de 
conducere a căminului cul
tural la care au participat 
toți directorii de cămine 
culturale de la sate, în 
cadrul căreia s-au stabilit 
sarcini concrete pentru 
perioada următoare privind 
intensificarea muncii cul
tural-educative. Săptămînal

EXCURSIE LA MECIUL CORVINUL - RAPID

Pentru a oferi posibili
tate cît mai multor su
porteri de a-și susține 
echipa la meciul din ca
drul sferturilor de finală 
ale Cupei României, din
tre Corvi nul și Rapid, 
ce va avea loc marți la

riilor de la Hunedoara. 
După ce s-a văzut la fața 
locului cum arată fierul 
vechi sosit din țară, au 
avut loc dezbaterile. Vor
bitorii s-au angajat să-și 
sporească preocupările, să 
vină mai mult în spri
jinul oțelarilor hunedo- 
reni, livrîndu-le fier 
vechi mai mult și de bună 
calitate.

bunuri în valoare de 115 000 . 
lei. Cei în cauză au fost I 
prinși și acum li se în- ' 
tocmește nota de plată. I

■ Colecționari ? „Pasiu- » 
nea" ce o aveau maistrul I 
Petru Bocăn-ici și vulcani- „ 
zatorul Beia Si mo de la 1 
autobaza de transporturi • 
Cîmpu lui Neag de a co- > 
lecționa tot felul de sticle I 
la locul de muncă le-a “ 
trădat alte preocupări, ce | 
contravin prevederilor le- » 
gale. Dosarul ce li s-a | 
întocmit stabilește că nu ’ 
erau atît colecționari cit, | 
mai ales, consumatori.

■ Făcea pe viteazul. |
Vasile Flore, mecanic de J 
utilaje la S.U.T. Deva, se . 
credea invincibil. Ca să-și I 
pună în valoare „călită- J 
țile", a provocat un scan- | 
dai de pomină la un bloc » 
din cartierul Gojdu, brus- I 
cîndu-i chiar și pe oame- ’ 
nii de ordine. In arest se I 
comportă însă ca un miel ' 
blind. j

Rubrică realizată
cu sprijinul Inspectoratului | 

județean de interne » 

membrii consiliului de con
ducere se vor întruni pen
tru elaborarea programu
lui de activități pe săptămî- 
na în curs și vor analiza 
modul cum s-au realizat 
sarcinile în săptămîna pre
cedentă.

Cu sprijinul consiliu
lui popular și al școlii 
coordonatoare se va pro
cura teracota și vor fi 
construite cele două sobe 
în căminul cultural din 
satul Pui. S-au stabilit 
măsuri concrete pentru 
reorganizarea formației co
rale din satul Pui".

Sint, intr-adevăr, măsuri 
care, odată transpuse în 
viață, pot duce la o 
substanțială îmbunătățire 
a întregii activități cultu
ral-educative din comună.

Alba Iulia (nu la Făgă
raș !), Agenția B.T.T. De
va organizează o excursie. 
In prețul de 60 lei este 
inclus și costul biletului 
de intrare la meci. în
scrieri la CJX.FJS. și 
Agenția B.T.T.

Orchestra și montajul li
terar al Școlii generale din 
Totești in spectacolul sus
ținut in fața părinților lor, 
membrii cooperatori, în ca
drul fazei de mxsă a Fes
tivalului național „Cîntarea 
României*.

Foto: AUREL ANCA

Prin buna organizare și dăruire in muncă
(Urmare din pag. 1)

gîndim fiecare că produ
sele noastre sînt folosite 
în abatajele miniere, în 
condiții diferite".

Sigur că îndeplinirea rit
mică și la înalt nivel cali
tativ a planului fizic, sor
timental este condiționată 
și de alți factori. „De 
exemplu, noi, strungarii.

REAUZAEA EXEMPLAR.Z! DEZ!
trebuie să ne asigurăm 
din timp materialele, cuți
tele de strung, să exploa
tăm atent utilajele, să re
mediem operativ orice de
fecțiune, să respectăm 
cu strictețe cotele din 
planșele de execuție", pre
ciza șeful de echipă Nicolae 
Lazăr. „Totodată, trebuie să 
ținem pasul cu tehnica 
nouă, să ne perfecționăm 
continuu pregătirea profe
sională, să existe o cola
borare permanentă, de bună 
înțelegere între sectoare —

Munca sindicala 
în sprijinul îndeplinirii 

sarcinilor de pian
în atenția biroului exe

cutiv al Consiliului oră
șenesc al sindicatelor O- 
răștie stă în permanență 
preocuparea acordării unui 
sprijin susținut comite
telor sindicatelor, grupelor 
sindicale, pentru ca aces
tea să aducă o contribuție 
tot mai importantă la înde
plinirea sarcinilor ce stau 
în fața colectivelor de oa
meni ai muncii din între
prinderi. Avem în vedere 
îndeplinirea planului la 
producția fizică și sorti
mentală. reducerea consu
murilor de materii prime, 
materiale, energie și com
bustibili, introducerea pro
gresului tehnic, reducerea 
importurilor— sarcini prio
ritare, subliniate cu deo
sebită putere de secretarul 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Asemenea probleme au 
constituit in ultima vreme 
obiectul unor importante 
studii efectuate prin co
misiile pentru organizarea 
întrecerii socialiste și gene
ralizarea experienței pozi
tive, comisiile economice și 
ale inginerilor și tehnicie
nilor din mai toate între
prinderile orașului.

Un exemplu convingător 
fi reprezintă modul în care 
organizațiile sindicale de la 
întreprinderile mecanică, 
chimică și „Vidra" au ac
ționat pentru recuperarea, 
recondiționarea și introdu
cerea in circuitul produc
tiv a materialelor refolo- 
sibile. Cu sprijinul lor, în 
toate secțiile acestor între- 
prihderi au fost create 
containere destinate colec
tării materialelor, pe sorti
mente : oțel, cupru, bronz, 
aluminiu etc. La întreprin
derea chimică, de pildă, 
printr-o revizuire generală 
a unei secții au fost colec
tate și predate spre retopi
re 137 tone de fier, iar alte 
25 tone au rămas în uni
tate pentru recondiționare 
și refolosire. Colectivul a- 
telierului de redactori a 
întreprinderii mecanice a 
recuperat numai într-un 
an 8,3 tone de bronz, ma
terial rezultat din prelu- 

considera lăcătușul Viorel 
Begu, de la sectorul de 
montare a vagoneților de 
mină. Cu atît mai mult că 
forma de retribuire în 
acord global generalizat 
dă măsura exactă a mun
cii fiecăruia dintre noi. 
Și, pînă acum, măsura a 
fost foarte bună".

La U.U.M.R. Crișcior se 
muncește bine, organizat, 

cu răspundere, planul se 
realizează lună de lună, 
chiar cu frumoase depășiri. 
Colectivul se mai confrun
tă, ce-i drept, și cu unele 
probleme, îndeosebi de 
aprovizionare cu motorină, 
ulei, carbid, dar lipsa 
acestora în anumite pe
rioade este compensată de 
economisirea unor materia
le, de măsuri tehnice și 
de organizare a produc
ției, vizînd reducerea con
sumurilor, fără afectarea 
realizării planului sau a 
calității produselor.

crări, precum și din piese 
uzate.

Prin dezafectarea vechii 
argăsitorii de la „Vidra" 
a fost recuperat un impor
tant volum de materiale, în 
care o pondere importantă 
o au țevile de diferite di
mensiuni. Dintre acestea o 
bună parte vor fi refolosite 
la viitoarele lucrări de re
parații și întrețineri din 
celelalte secții.

Este de remarcat, de a- 
semenea. faptul că din cele 
13 inițiative muncitorești 
care se aplică în-unitățile 
productive ale orașului 7 
vizează reducerea consumu
rilor de materii prime, ma
teriale, combustibili și e- 
nergie și introducerea în 
circuitul economic a ma
terialelor refolosibile. Re
zultate bune obțin lună de 
lună în această direcție 
sindicatele din cele 3 uni
tăți mai mari ale orașu
lui. Sînt mai larg răspîn- 
dite și cu rezultate mai 
bune inițiativele „Contul 
colector de economii" și 
„Să lucrăm o zi pe lună 
cu material economisit". în 
ultima vreme, aceste iniția
tive au căpătat caracter 
mai concret, mergînd pînă 
la detalii. De exemplu, 
la întreprinderea chimică 
s-a dezvoltat o adevărată 
mișcare de masă pentru 
reducerea importului prin 
asimilarea și executarea 
unor piese în atelierele 
proprii, aplicată în prezent 
de 8 grupe sindicale. Alta 
vizează măcinarea și reto
pirea navetelor uzate, ac
țiune care aduce anual o 
economie de aproape 4 mi
lioane lei.

Asemenea acțiuni capătă 
o amploare crescîndă și în 
celelalte unități producti
ve ale orașului. Datoria or
ganelor și organizațiilor 
noastre sindicale este să 
stimuleze activ grupele 
sindicale care le aplică, 
să le facă larg cunoscute 
în colective.

MARIA MAIER, 
președintele Consiliului 

orășenesc al sindicatelor 
Orâștie

— De altfel — reliefa 
Victor Almășan, secretarul 
comitetului de partid al 
uzinei, la nivelul secțiilor 
și atelierelor se urmărește 
zilnic, pe lingă realizarea 
planului fizic, și nivelul 
de calitate al produselor, 
încadrarea riguroasă în 
consumurile specifice, deci 
eficiența întregii activități, 
în acest sens am întărit 
asistența tehnică pe schim
buri, am luat măsura ca 
reparațiile să le executăm 
numai în zilele de repaus, 
iar în sectorul debitare- 
forjă am instituit un ase
menea program de lucru 
îneît cuptoarele de încăl
zit metalul să funcționeze, 
atunci cînd este necesar, 
numai „la plin", pentru a 
face economie de motorină. 
Este adevărat, mai avem 
unele greutăți și neajun
suri, însă ne străduim să 
le înlăturăm, să ne rea
lizăm în continuare sarci
nile de plan fizice la înalți 
parametri calitativi și de 
eficiență, să întîmpinăm 
cea de a 40-a aniversare a 
eliberării patriei și Congre
sul al XlII-lea al partidului 
cu rezultate deosebite în 
producție.



Voința unanimă a popoarelor: apărarea 
păcii, înfăptuirea dezarmării

1

STOCKHOLM 16 (Ager
pres). — „Sperăm că parti- 
cipanții la Conferința de la 
Stockholm pentru măsuri 
de încredere și de secu
ritate și pentru dezarmare 
vor elabora măsuri care să 
deschidă calea spre resta
bilirea și întărirea climatu
lui de încredere și înțele
gere reciprocă pe continent 
și care să contribuie la re
ducerea pericolului de con
fruntare nucleară. Aceste 
măsuri sînt așteptate de 
oamenii muncii din întrea
ga lume“ — se arată in
tr-un mesaj transmis foru
mului general-european din 
capitala suedeză de către 
Comitetul internațional al 
Sindicatelor pentru pace și 
dezarmare (așa - numitul 
„Comitet de la Dublin").

★
BRUXELLES 16 (Ager- 

pres). — Pregătirile pentru 
desfășurarea de rachete nu
cleare americane cu rază 
medie de acțiune în Belgia 
continuă, dar „semnalul" 
de trecere efectivă la in
stalarea lor nu a fost încă 
dat, a declarat ministrul a- 
facerilor externe al aces
tei țări, Leo Tindemans, 
informează agenția France 
Presse.

într-un interviu radiodi
fuzat, Tindemans a relevat 
că guvernul său „trebuie 
să facă încă o analiză a si
tuației", înainte de a lua o 
hotărîre în legătură cu a- 
ceasta.

După cum se știe, pe te
ritoriul Belgiei urmează să 
fie amplasate. începînd din 
1985, 48 de rachete ame
ricane de tip .Cruise".

★

OTTAWA 16 (Agerpres). 
— în orașul Toronto a fost 
inițiată o campanie de co
lectare de semnături pe o 
petiție împotriva cursei 
înarmărilor, pentru dezar
mare și pace. Inițiatorii a- 
cestei acțiuni — un grup 
de organizații obștești care 
se pronunță împotriva răz
boiului și în favoarea dez
armării — au precizat că 
scopul acestei campanii îl 
constituie mobilizarea opi
niei* publice la lupta împo
triva experimentări; pe te
ritoriul canadian a rache
telor nucleare americane 
de croazieră, pentru trans
formarea Canadei Intr-o 
zonă liberă de arme nu
cleare și pentru adoptarea 
neîntfrziată a unor măsuri 
care să reducă și să eli
mine pericolul nuclear.
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DIN LUMEA CAPITALISTĂ
Șomaj • Falimente • Deficite comerciale

VIENA 16 (Agerpres). — 
Potrivit aprecierilor Uniu
nii industriașilor austrieci, 
începînd din 1970 în dife
rite ramuri industriale ale 
economiei Austriei au fost 
lichidate aproximativ 
100 000 de locuri de mun
că. Cercetările efectuate de 
ex.perți în materie relevă 
că numai în ultimii doi ani, 
datorită stagnării economi
ce și dificultăților care con
fruntă economia națională, 
au fost desființate 50 000 
de locuri de muncă, ceea 
ce a dus la creșterea nu
mărului șomerilor in țară.

★
TOKIO 16 (Agerpres). — 

Agenția națională niponă 
pentru verificarea solvabi
lității întreprinderilor a a- 
nunțat că. în cursul lunii 
februarie, 1 639 de între
prinderi și companii din 
diferite sfere de activitate 
economică au dat faliment 
datorită dificultăților finan
ciare.

★
BONN 16 (Agerpres). — 

Din datele publicate la

Bonn de Ministerul Justi
ției al R.F.G„ anul trecut 
au dat faliment în Germa
nia federală 16100 de fir
me și întreprinderi mici și 
mijlocii, care nu au mai 
rezistat concurenței impu-' 
se de marile concerne și 
monopoluri. Rata de creș
tere a numărului falimen
telor a fost de 1.3 la sută, 
comparativ cu anul prece
dent

★
WASHINGTON 16 (Ager

pres). — într-o conferință 
de presă organizată Ia 
Washington. William Brock, 
reprezentant special al pre
ședintelui S.UA pentru 
negocieri comerciale, a de
clarat că acest an va fi 
greu pentru cgmerțul ame
rican. El a relevat, în con
text, că în luna ianuarie 
balanța comercială a S.U.A. 
a înregistrat un deficit re
cord de 9,5 miliarde dolari. 
Precedentul record al defi
citului comercial american 
(8,4 miliarde dolari) fusese 
înregistrat în octombrie 
1983.

j j
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■ ATENA. - Ansamblul 
folcloric „Mugurelul", al U- 
rinelor „Electroputere" din 
Craiova, a susținut o serie 
de spectacole la Messini ți 
Atena. Mii de spectatori ou 
aplaudat îndelung, mesa
geră cintecukii ți dansului 
românesc, bucurindu-se de 
aprecieri elogioase.

■ WASHINGTON. - Fac
tori de decizie din cadrul 
Oficiului Federal de Rezer
ve (F.E.D. — banca fede
rală) cd S.U.A. apreciază 
că menținerea actualelor 
deficite ar putea să impu
nă o nouă majorare a do
bânzilor, declară oficialități 
ale F.E.D., citate de agen
ția Reuter.

Aceștia sînt de pă'ere 
că, in condițiile in core gu
vernul va continua să ape
leze la piața creditelor pen
tru o-p finanța desta te<e 
record (onui acesta se anti
cipează un deficit de circa 
200 miliarde dolari), concu
renta pentru împrumuturi va 
deveru aut de ma-e incit, 
in mod necesa-, se va a- 
junge la o mojorore a do- 
binz'o».

Aceasta, constată obser
va Ur i, ar fi de natură să 
impteteze otit asupra situa
ției economice din S.U.A., 
cit ți asupra economiei 
moncfiole, core nid așa nu 
a ieșit încă din criză.

■ BEIRUT. - Comitetul 
militar cvadripartit libanez, 
alcătuit din delegați ai for
țelor fidele președintelui A- 
rrun Gernayel ți ci milițiilor 
sirte, druze ți creștine, a e- 
i a mi nat toate problemele 
politice ți de securitate în 
vederea definirii modalită
ților de aplicare a încetă
rii focului in capitală, s-a 
aflat din sursă militară li
baneză, potrivit agențiilor 
France Presse ți MEN. Au
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printr-un război înverșunat i 
al prețurilor, relatează a- ? 
gențiile de presă. Ministe- 1 
rul Industriei ți Comerțului l 
Internațional (M.I.T.I.), o e- i 
loborot o serie de măsuri > 
pentru fuzionarea sectoare- ț 
lor de rafinare ți vinzare i 
cu ridicata. M.I.T.I. susține / 
că aceste măsuri sînt nece- ) 
sare pentru a se asigura l 
continuitatea livrărilor pe 1 
piața japoneză. \

fost discutate în principal 
modalitățile de staționare a 
observatorilor pe linia fron
tului ți de dezangajare a 
forțelor în zona muntoasă. 
Viitoarea ședință a comi
tetului va avea loc sîmbotă, 
menționează agențiile.

■ TOKIO. — Japonia 
portă 99,8 la sută din 
trolul de care are nevoie, 
iar cele 13 companii im
portante, dintre care numai 
trei dețin o cotă mai mare 
de 10 la sută 
luptă pentru

im- 
pe-

din piață, 
supremație

■ CAIRO. — Consultările 
egipteano-palestiniene nu 
au incetat nici un moment 
— a declarat Yasser Arafat, 
prețedintele Comitetului E- 
zecutiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, in
tr-un interviu acordat revis
tei „Al Watan Ai Arabi", 
citată de ogenția MEN. E! 
a exprimat sprijinul față de 
abrogarea acordului liba- 
nezo-israelian. Arafot a ce
rut, totodată, convocarea 
unei conferințe internațio
nale — la Geneva sau sub 
egida O.N.U. — pentru re
zolvarea crizei din Orientul 
Mijlociu — menționează zia
rul.

■ VIENA - La 16 mar
tie, la Viena a inceput o 
nouă rundă a negocierilor 
privind reducerea reciprocă 
o forțelor armate ți arma
mentelor ți măsuri adiacen
te in Europa centrală, in 
cadrul țedinței de vineri, 
au luat cuvin tul reprezen
tanții Poloniei ți Marii Bri
tanii.

ț
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S.U.A. Consultarea electorală preliminară 
a Partidului Democrat

WASHINGTON 16 (Ager
pres). — Consultarea elec
torală preliminară a Parti
dului Democrat care, a avut 
loc în statul Delaware, în 
vederea alegerilor prezi
dențiale din luna noiem
brie a.c., a fost cîștigată 
de fostul vicepreședinte 
Walter Mondale, care a ob
ținut un număr de sufra
gii mai mare decît princi
palul său oponent, senato
rul Gary Hart. Potrivit sta
tisticilor transmise de re

țeaua de televiziune ABC, 
după scrutinurile prelimi
nare care au avut loc pînă 
în prezent, Walter Manda
te a obținut sprijinul a 352 
delegați la Convenția 
Partidului Democrat din 
iulie a.c., de la San Fran
cisco, iar senatorul Gary 
Hart și-a adjudecat votu
rile a 229 delegați. Pen
tru obținerea învestiturii la 
convenție sînt necesare vo
turile a 1 967 delegați.

publicitate
V I N Z A R I

• Vind urgent apartament 
trei camere. Deva, strada Le
nin, bloc 2, apartament 19.

(4475)
• Vind apartament două ca

mere și mașină de tricotat 
„Veritas". Teva, Micro 15, 
strada Teilor, bloc 46, aparta
ment 41. (4472)
• Vînd apartament două ca

mere, Deva, strada Lenin, bloc 
D1, apartament 39, după ore
le 17. (4461)
• Vînd casă, gaze (grădină).

Hunedoara, strada Dr. Mari
nescu, nr. 11. (4468)
• Vind casă. Călan, strada

Cîmpului 31, telefon 30322, o- 
rele 11—16. (4437)

• Vînd autoturism Dacia 
1300, vizibil zilnic, Livadia nr. 
8, comuna Baru. (4465)

• Vînd rulotă, radio „Bucur 
8“ stereo. Deva, telefon 21301.

(4425)
• vînd aragaz cu butelie, 

covor persan, minitelevizor. 
Deva, telefon 23354. (4443)

SCH1AIB DE LOCUINȚA
• Schimb apartament două 

camere, etajul I, ultracentral, 
Deva, cu apartament trei ca
mere central sau Gojdu. Te
lefon 17619, după orele 18.

(4464)
PIERDERI

• Pierdut legitimație de ser
viciu nr. 1964, pe numele Că- 
sălean Trandafir, eliberată de 
I.E.C. Mintia. O dedar nulă.

(4454)
• Pierdut legitimație de ser

viciu nr. 2353, pe numele Puiți 
Eugen, eliberată de I.E.C. Min
tia. O declar nulă. (4455)

3 Pierdut legitimație de ser
viciu nr. 11331, pe numele Das
căl Rodica, eliberată de C.S. 
„Victoria" Călan. O declar nu
lă. (4469)
• Pierdut legitimație de ser

viciu nr. 10157, pe numele Mar- 
cu Borin, eliberată de C. S. 
„Victoria" Călan. O declar nu
lă. (4470)

ANIVERSARI
• Părinții urează scumpei 

lor fiice, Rus Adriana din De
va, cu prilejul aniversării a 18 
primăveri, succese in viață, 
sănătate, noroc și „La mulți 
ani !“. (4453)
• Familiile Popa și Moraru

din Brad urează vecinei lor, 
Deac Iosefina-Victoria, eu pri
lejul împlinirii frumoasei vir
ate de 95 ani, ..La mulți ani 
cu Sănătate !*. (4481)

DECESE

• Familia îndoliată a- 
nunță încetarea fulgerătoa
re din viață a celei care a 
fost

CIOPANTA VERGINIA, 
în vîrstă de 35 ani.

Soțul, copiii, părinții, sora 
și cumnatul îi vor păstra o 
veșnică și nemîngîiată a- 
m in tire.

înhumarea are loc astăzi, 
17 martie 1984, orele 14,30, 
la cimitirul Popa Șapcă din 
Hunedoara. (4477)

• Colectivele dispensare
lor III și VI adulți Hune
doara deplîng cu profun
dă durere încetarea prema
tură din viață, la numai 33 
de ani, a celei care a fost 

CIO PANTA
VERGINIA-JENI, 

asistentă de igienă.
Toată compasiunea fami

liei îndoliate.

• Maria și Sorin anunță 
cu durere dispariția fulge
rătoare din viață a soțului 
și tatălui lor

COMAROMI EMIL, 
în vîrstă de 37 ani.

In mormin tarea va avea 
loc duminică, 18 martie, o- 
rele 14, în satul Herepeia- 
Vețel. (4185)

• Familia Răduică Ion și 
Elena, cumnați, Puiu, Pau
la, Olimpiu și Paul nepoți, 
profund îndurerați de pier
derea cumnatului și unchiu
lui EMIL, sînt alături de 
familia îndoliată. (4487)

• Sîntem alături de co
lega noastră Maria Coma- 
romi, de la Oficiul de cal
cul T.C.H. Deva, în cum
plita suferință pricinuită de 
stingerea fulgerătoare din 
viață, a soțului ei drag 
EMIL. (4480)

COMISIA JUDEȚEANĂ

A COOPERATIVELOR DE CREDIT

I INVITĂ
*

membrii cooperativelor de credit la unitățile 
| de care aparțin, cu carnetele de membru, 

pentru înscrierea dobînzilor la fondul social 
depus, pentru anul 1983.
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INSTITUTUL DE SUBINGINERI 

HUNEDOARA,

str. Karl Marx nr. 5,

anunță concurs, în data de 20 martie 1984, ora 
10, pentru ocuparea unui post de CONDUCĂ
TOR AUTO.

Candidații vor putea participa la concurs 
numai dacă sînt absolvenți ai liceului auto, po- 
sedînd cunoștințe de mecanică auro.

C. P. L. ARAD

desface prin magazinele de prezentare din P*a- , 
ța Avram lancu și Calea Aurel Vlaicu un bo î 
gat sortiment de MOBILA DIN STOCUL DE 
EXPORT, ca :

• dormitoare „Malaga", „Louis Philippe", 
„Arad", „CIS"

• sufragerii „Lorena", „Rado", „Chrente", i 

„Chartre"

• holuri „Dulcinees", „Gabriel", „Ady II", 
„Rock", „Manuel", „George" etc.

• EMILE dragă, vom fi 
alături de Sorin și de nașa 
noastră Maria. Finii voștri.

(4486)

înmormîntarea va avea loc 
în data de 18 martie 1984. o- 
rele 15. (4490)

• S-a stins din viață 
mama și bunica noastră

ELISABETA CHRISTOF, 
la 80 ani.

înmormîntarea va avea 
loc în data de 17 martie 
a.c., orele 14, de la capela 
cimitirului romano-catolic 
Deva. Familia îndoliată.

(4463)

• Colectivul de oameni ai 
muncii din Secția L 5 C.F.R. 
Deva este alături de co
lega lor Cacuci Elena la 
greaua încercare suferită 
prin decesul soțului

CACUCI GHEORGHE.
Transmitem sincere con

doleanțe familiei îndoliate.

• Colectivul unității este a- 
lături de tovarășul Bîrsan Mi
hai, in greaua pierdere sufe
rită prin decesul mamei sale.

Sincere condoleanțe familiei 
îndoliate, (c. 14)
• Familia îndurerată anunță 

încetarea din viață, după o 
lungă suferință, a celui care 
a fost un bun soț și iubitor 
tată,

CACUCI GHEORGHE, 
în vîrstă de 53 ani.

Corpul neînsuflețit se află 
depus la capela cimitirului din 
strada Eminescu, Deva.

• Colegii de la Școala 
generală nr. 6 Deva sînt a- 
lături de profesoara Elena 
Cacuci la greaua pierdere 
suferită prin decesul tată
lui ei,

CACUCI GHEORGHE.
Condoleanțe familiei în

doliate.

• Colectivul de la Secția 
laminor 650 mm, C.S. Hu
nedoara, aduce un ultim 
omagiu celui care a fost 
maistrul

PRIP REMUS, 
și este alături de familia 
îndurerată. (4491)
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